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Uitvaart Loek Swinkels
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Auto Van Berkel

www.autovanberkel.nl

Ford Van Berkel

Hét meest betrouwbare 
Ford-adres voor:

✔ Ford-onderhoud en reparaties
✔ Nieuwe Ford personenauto’s, 
Ford bedrijfsauto’s en occasions

✔ APK € 19,95
✔ Ford-schadereparaties

✔ Autoverhuur
✔ Universeel onderhoud

Al 88 jaar dé Ford-dealer 
van Oost-Brabant!

Auto Van Berkel

✔ Autoverhuur
✔ Universeel onderhoud

‘s-Hertogenbosch
Hervensebaan 29 
T.  073 - 648 70 10

Veghel
Vanderlandelaan 1 
T. 0413 - 36 49 26

Kwizut 2014: Nummer 1 is … Nummerke 3!

Redacteur: Marie-Christine van  
    Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen 

Beek en Donk - Trots verlaten BC 
Mixed en Beek en Donk’s Finest het 
podium van Kwizut in Sporthal D’n 
Ekker. Ze zijn tweede en derde ge-
worden. Aanzwellende muziek. Het 
aftellen is begonnen. Tien groepen 

op het scorebord. Helaas moet CSI 
B&D genoegen nemen met de vierde 
plek. De winst gaat (wederom) naar 
Nummerke 3: ‘het slimste team van 
Beek en Donk’.

Top twee
Van de 146 groepen die op 29 decem-
ber 2014 aan Kwizut deelnamen gaat 
Nummerke 3 er met de winst vandoor. 

De smaak van de overwinning kennen 
ze. In de eerste editie van de dorpsquiz 
stonden ze ook al als winnaars op het 
podium. Afgelopen twee jaar moesten 
ze ‘genoegen’ nemen met een tweede 
plek. Maar vanavond gaat de wissel-
trofee weer naar de ‘gezelligste kapel 
van Beek en Donk’.  In de wandelgan-
gen spreekt De MooiLaarbeekKrant 
Fran Jagerszky en Rob van Doore. 

“Zonder Fran hadden we niet gewon-
nen. Zij heeft voor ons achter de naai-
machine gezeten.” Fran en Rob staan 
te glunderen: “Kwizut is gewoon su-
perleuk om te doen. Volgend jaar gaan 
we voor Nummerke 3!”

Lees verder over Kwizut op pagina 13 
van deze krant. 

Nummerke 3 verslaat 145 teams en wint voor de tweede keer Kwizut 

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – De onderzoekscommissie 
sprak vrijdagmiddag duidelijke woor-
den: “Dit is een harde variant van 
pesten”, aldus voorzitter van de com-
missie, Dick de Cloe. Hij doelde hier-
mee op de bestuurscultuur in Laarbeek 
en de positie van burgemeester Hans 
Ubachs. “De burgervader had het recht 
om te spreken van een onveilige werk-
plaats en intimidatie op de werkvloer.” 

Er lijkt sprake te zijn van een jarenlange 
vete tussen oud-wethouder Theodoor 
Biemans (PNL) en burgemeester 
Ubachs. Met alle gevolgen van dien. 
Ogenschijnlijk lijkt het rapport positief 
te zijn voor Ubachs, die tijdelijk zijn 
functie heeft neergelegd. Toch zet de 
onderzoekscommissie ook kantteke-
ningen bij zijn manier van handelen als 
burgervader. De Cloe: “Ubachs heeft 
als burgervader risicovol, onbegrijpelijk 
en leugenachtig gedrag vertoond, maar 
dat kwam in belangrijke mate voort uit 
de onveilige en intimiderende situatie 
waarin hij zijn werk moest doen.” 

Politiek Laarbeek
2014 is een onrustig jaar voor de 
Laarbeekse politiek. Er gebeurt een 
heleboel. Waar ligt de waarheid? Het 
is een vraag die niemand meer kan en 
wil beantwoorden. Het leidt ertoe dat 

de gemeenteraad het vertrouwen in 
Ubachs opzegt, met als gevolg het tij-
delijk neerleggen van de functie van de 
burgervader. Op het moment dat er op 
8 oktober een speciaal ingelaste raads-
vergadering plaatsvindt, denken velen 
dat Ubachs op zou stappen als burge-
meester. Maar niets blijkt minder waar. 
Hij kiest voor de kant van de aanval en 
spreekt over voorvallen die gebeurd zijn 
in de afgelopen jaren. Hierbij gebruikt 
hij de zware woorden ‘intimidatie en 
onveiligheid op de werkvloer’.

Commissaris van de Koning, Wim van 
de Donk, besluit hierop een voor hem 
zware onderzoekscommissie in het le-
ven te roepen om erachter te komen of 
Ubachs het recht had om deze woorden 
uit te spreken. In tussentijd werd Frans 
Ronnes benoemd als waarnemend bur-
gemeester. Vrijdagmiddag werd de uit-
slag van dit onderzoek bekend. 

Vergunningaanvraag café
“Een onderzoek naar een café in 
Lieshout lijkt het startpunt te zijn van 
een reeks gebeurtenissen”, stelt de on-
derzoekscommissie.  Ubachs hoort in 
de wandelgangen dat oud-wethouder 
Biemans betrokken zou zijn bij een ver-
gunningaanvraag voor een Lieshouts 
café. De burgervader stelt een onder-
zoek in, dat uitwijst dat het hier niet 
om de wethouder gaat, maar om een 
van zijn broers. Theodoor wordt zeer 
boos over het feit dat de burgemees-
ter zonder dat hij het wist een antece-
dentenonderzoek naar hem heeft laten 
verrichten. Vervolgens zet Ubachs een 
BIBOB-procedure in werking. Dit is een 
standaardproces waarin het onderzoek 
zowel op de aanvrager van de vergun-
ning als op de eigenaar/verhuurder 
van het pand is gericht. De BIBOB-
toets mondt uit in een tijdrovende 
kwestie. Benodigde stukken worden 
niet of met veel vertraging ingestuurd. 
Maanden later is het dossier nog steeds 

niet compleet, maar wordt al wel via 
de media bekendgemaakt dat het 
café opengaat. Om dit te voorkomen, 
wordt een brief aan de belangheb-
benden geschreven, waarin zij worden 
aangemaand – onder dreiging van een 
dwangsom – om dit niet te doen. Deze 
spoedbrief zou op de woensdag daar-
voor worden weggestuurd, maar bur-
gemeester Ubachs is op dat moment 
afwezig en kan hem niet ondertekenen. 
Hierop gaat de betrokken ambtenaar 
naar locoburgemeester Hans Vereijken 
(PNL). Deze weigert de brief te onder-
tekenen. Wethouder Biemans roept de 
ambtenaar op kantoor en vraagt hem 
of het werkelijk nodig was om een 
BIBOB-procedure te starten. Hij vertelt 
daarbij dat zijn broer in het verleden 
wel eens wat met justitie te maken had 
gehad, maar dat er op dit op moment 
niets meer aan de hand is. 

Lees het verhaal verder op pagina 13

De Cloe: “Een onderzoek 
naar een café in Lieshout 

lijkt het startpunt te 
zijn van een reeks 
gebeurtenissen”

Burgemeester Hans UbachsTheodoor Biemans

“Ja, burgemeester Hans Ubachs is geïntimideerd”
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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

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

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, 
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van 

ons moeder, schoonmoeder en oma
 

Betsie Lammers-Swinkels
 

Het is voor ons een grote  troost te weten hoe geliefd zij was.

     Familie Lammers 
     Beek en Donk, Januari 2015

Als je moeder sterft
en je vader lang geleden,
hoop dan dat je hun liefde erft,
want kind zijn, is nu verleden.

 Met groot verdriet, maar ook blij dat ze weer bij ons pap is, 
geven wij u kennis van het heengaan van onze lieve moeder, 
schoonmoeder en trotse oma

Maria de Kleijne
weduwe van

Toon de Kleijne
 Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Kinderen en
Kleinkinderen

Aarle-Rixtel, 12 januari 2015
Correspondentieadres: 
Familie De Kleijne, Dijkmanstraat 14, 5735 GH Aarle-Rixtel

U kunt afscheid nemen van ons moeder bij het uitvaartcentrum 
van De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk, op vrijdag  
16 januari van 18.30 tot 19.15 uur.
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 17 januari om 
10.30 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Presentatie, 
Dorpsstraat 5 te Aarle-Rixtel, gevolgd door de begrafenis op de 
begraafplaats aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 
Ieder die zich betrokken voelt, is van harte welkom.

In Memoriam 
 Loek Swinkels

Op 2 januari overleed op 75-jarige leeftijd 
de heer Loek Swinkels, beschermheer 
van het Sint Servatius Gilde Lieshout – 
Mariahout. De heer Swinkels was vanaf 
1997 waarnemend beschermheer en 
vanuit die functie volgde hij in 2000 zijn 
vader Jan Swinkels op. Hoezeer Loek 
Swinkels zich bij het gildewezen betrokken 
voelde en hij die betrokkenheid ook buiten 
het Lieshoutse/Mariahoutse Gilde toonde, 
moge blijken uit het feit dat hij gedurende 
6 jaar als Kringvoorzitter van Peelland 
heeft gefungeerd. Vanuit deze laatste 
functie maakte hij automatisch deel uit van 
het Noord-Brabantse Federatiebestuur. 
Ook in Europees verband was Loek geen 
onbekende.

Loek Swinkels heeft altijd diep respect 
getoond voor iedereen die en voor alles 
wat met het Gildewezen te maken had. 
Hij voelde zich  thuis in deze wereld en 
vervulde zijn beschermheerschap, op zijn 
eigen bescheiden en bijzondere wijze, 
als geen ander. Loek streefde naar het 
behoud van de historische waarden van 
het gildewezen. Een groot erfgoed ook 
voor de volgende generaties.

Loek was een trouwe bezoeker van allerlei 
Gilde activiteiten op lokaal, provinciaal, 
landelijk en Europees niveau. Veel 
samenkomsten heeft hij, vaak samen met 
zijn echtgenote,  in binnen- en buitenland 
bezocht. Op alle niveaus zette hij zich met 
grote belangstelling en op deskundige 
wijze in. Hij had daarbij steeds een doel 
voor ogen en dat was om met name de 
saamhorigheid binnen het Gildewezen 
te laten groeien en te handhaven. Alle 
betrokkenen nam hij in dit streven mee 
en hij genoot ervan. Het belang van het 
‘eigen’ Sint Servatius Gilde stond bij hem 
steeds voorop. Hij koesterde de warmte 
die hij vanuit dit Gilde heeft mogen ervaren 
en straalde dat ook uit. Loek werd bemind.

Dit alles is hem mede mogelijk gemaakt 
door de steun van zijn echtgenote 
Christine. Ook zij toonde een echt 
gildehart en genoot van het enthousiasme 
van haar man Loek. Zij steunde hem in 
volle overtuiging. 

Op 10 januari jongstleden hebben 
vele gildebroeders, samen met 
familie, vrienden en kennissen, in een 
buitengewone uitvaartdienst in de 
Sint Servaaskerk in Lieshout, Loek met 
gilde-eer uitgeleide gedaan. Namens de 
Europese Gemeenschap van historische 
Schuttersgilden ( EGS), sprak de President 
Prins Charles-Louis van Merode, Prior van 
de Ridderorde van de Heilige Sebastiaan 
in Europa. Ook hij memoreerde de vele 
verdiensten van Loek voor het Gildewezen 
vanuit zijn functie als vice-president van 
de EGS en ook als Prior van de Ridderorde 
van de Heilige Sebastiaan in Europa. 

Voor al deze inzet mocht  Loek een 
ereblijk in de vorm van een Oorkonde 
met medaille ontvangen. Wij zijn onze 
beschermheer Loek Swinkels veel dank 
verschuldigd voor al zijn betrokkenheid en 
zijn grote betekenis voor het Gildewezen.

Lieshout, 10 januari 2015.
De overheid en gildebroeders van het Sint 
Servatius Gilde Lieshout – Mariahout. 

  Prachtige jaren
  niet treuren dat ze voorbijgingen
  glimlachen dat ze er geweest zijn.

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

Petrus Marinus van Alphen
echtgenoot van

Elisabeth Maria Adreana van Alphen-van Gerwen †

Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar.

 Nistelrode: Marion en Frans
     Stefan
       Marloes

 Lieshout: Beppie en Gerrie

13 januari 2015
Veghelsedijk 6, Mariahout
Correspondentieadres: Oude Torenweg 2, 5388 RE  Nistelrode

De avondwake is op vrijdag 16 januari om 19.00 uur in de    
parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Mariastraat 27 te   

 Mariahout. 
Na de avondwake kunt u tot 20.30 uur afscheid nemen van Marinus 

in het De Groof Uitvaartcentrum, Oranjelaan 54 te Beek en Donk.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 17 januari 
om 10.30 uur in bovengenoemde kerk, gevolgd door de 

begrafenis op de r.-k. begraafplaats aldaar.

Voorafgaand aan beide diensten is er gelegenheid 
tot schriftelijk condoleren.

Indien u van ons geen persoonlijke 
uitnodiging heeft ontvangen, hopen wij 

u op deze manier te bereiken.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 17 januari 
om 10.30 uur in bovengenoemde kerk, gevolgd door de 

begrafenis op de r.-k. begraafplaats aldaar.

Voorafgaand aan beide diensten is er gelegenheid 
tot schriftelijk condoleren.

Indien u van ons geen persoonlijke 

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182
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Lieshout - Op indrukwekkende wijze 
is zaterdag Loek Swinkels begraven. 
Een telg uit de Bavaria-familie, maar 
daarnaast een heel bekende in de gil-
dewereld. Loek was beschermheer 
van het St. Servatiusgide in de derde 
generatie, maar ook subprior van de 
Orde St. Sebastian van Europa. Loek 
was al lange tijd ziek en had één 
wens: een gildebegrafenis met alle 
toeters en bellen.

Kleurrijk
Om half tien in de ochtend van 10 ja-
nuari is de zaal van ‘De Koekoek’ al 
vol met gildebroeders. De kleurrijke 
pakken van de broeders steken schril 
af tegen de reden van samenkomst: 
Loek Swinkels beschermheer van het 
St. Servatiusgilde in derde genera-
tie, wordt met gilde-eer begraven. 
Ruim op tijd wordt het sein gegeven 
om buiten op te stellen. De storm-
achtige wind heeft vrij spel onder de 
gildehoeden, die vaak met de hand 
moeten worden vastgehouden. Bij 
binnenkomst in de volle kerk worden 
we verrast door de unieke zang van 
het ‘Gildekoor van het Sint Barbara 
Gilde Dinther’ onder leiding van H. 
Habraken. De dienst wordt geleid 
door pastor Arie Wester op de van 
hem bekende menselijke en waardige 
wijze. Indrukwekkend is de toespraak 
van de prins van Merode, president 
van de EGS (Europese Gemeenschap 
van historische Schuttersgilden) en 
drager van de titel ‘Prior van de Orde 
St. Sebastian van Europa’. Loek zelf 
was subprior. Net als de familieleden 
zorgden alle sprekers voor een per-
soonlijke tint aan de afscheidsdienst. 

Wetenschap
Als jongeman ging Loek naar Duitsland 
om in München om aan de Technische 
Universiteit Weihenstephan voor in-
genieur te studeren. Zijn toekomstige 
vrouw Christine was een van de eer-
ste twaalf meisjes op de tot dan alleen 
door mannelijke studenten bezochte 
TU. Het was de eerste studiegang 
voedingsleer, die in de volksmond de 
‘Kartoffeluniversiteit ’ werd genoemd. 
Als voorzitter van de gezamenlijke 
studentenverenigingen kwam ze 

op een gegeven moment voor het 
probleem te staan, dat er getolkt 
moest worden voor een bezoekende 
groep van de Landbouwuniversiteit 
Wageningen/Nederland. “Mij werd 
verteld”, zo legt Christine uit, “dat 
er op de brouwerijafdeling een hele 
lange vent studeerde, die zowel 
Nederlands als Duits goed beheerste. 
Dit bleek Loek te zijn, tevens president 
van de CAW, (Club Ausländischer 
Weihenstephaner). Daarom had hij 
over de hele wereld nauwe contac-
ten met de Internationale brouwerij-
wereld, die Bavaria geen windeieren 
heeft gelegd.” Zo zei hij: “Ik heb het 
beste uit Duitsland meegenomen: De 
kunst van het bier brouwen en mijn 
vrouw!”

Na hun trouwen woonden ze klein 
jaar in Jacksonville/Florida, waar Loek 
voor de grootste brouwerij van de we-
reld een nieuw bedrijf opstartte. Vader 
Jan Swinkels, de jongste van ‘De Drie 
Essen’ haalde hem naar Lieshout. Als 
lid van de directie van Bavaria was 
Loek de man, die het laboratorium 

opzette, hiervoor computerprogram-
ma’s schreef en zich in het bijzonder 
inzette voor het milieu, en de presen-
tatie van Bavaria in vakbladen en bij 
de overheid op zich nam. Op vragen 
antwoordde hij altijd rustig en zorg-
vuldig. Door zijn natuurlijke beschei-
denheid hechtte hij niet aan publieke 
optredens, zijn doel was in alles een 
degelijk resultaat te leveren en vooral 
de beste weg ernaartoe te zoeken. 

Gildetraditie
Na het overlijden van vader Jan werd 
Loek door de gildebroeders van St. 
Servatius gekozen als opvolger. Later 
werd hij kringvoorzitter van Peelland 
en gaf hij aan de gilden een fris tintje. 
De wetenschapper in hem zocht bij 
zijn speeches altijd in de historie van de 
gilde, waarvoor hij sprak. Dan kon hij 
in zijn toespraak een onbekend facet 
van de historie van de vereniging voor 
het voetlicht brengen. Altijd deed hij 
dit erg kort, want hij had zelf een he-
kel aan lange uiteenzettingen. Dat bij 
de uitvaart de prins van Merode voor 
Loek zou spreken, was een geheime 

wens van Loek.  “Brabant en vooral 
het kleine geliefde Lieshout moest ge-
vuld worden met het grote Europa”, 
stelde hij. 

Zo vader zo zoon
Loek was vader van een zoon en drie 
dochters. Zoon Lodewijk heeft even-
eens in München gestudeerd en is 
nu brouwmeester bij de Trappisten 
van de Koningshoeve in Tilburg. Na 
diverse keren de eerste prijs voor zijn 
bockbier in Nederland te hebben ge-
wonnen, kreeg hij in november 2014 
wereldwijde erkenning door op de 
Internationale beurs voor dranken een 
gouden en een zilveren medaille in 
ontvangst te mogen nemen. De uit-
reiking van deze prijzen in Nürnberg 
heeft Loek gelukkig en heel trots nog 
zelf kunnen meemaken.

Waardig afscheid 
Na de dienst wordt Loek in de stro-
mende regen begeleid naar het kerk-
hof. Voorop lopen pater Wester en 
broeder Joseph, beiden getooid met 
de gildehoed. Dan volgt een lange 
stoet van gildebroeders, gasten van 
de Europese gilden, familie en vele 
vrienden. De enorme organisatie 
heeft voorzitter Frans Manders en zijn 
gildebroeders, hoewel door de fami-
lie krachtig ondersteund, veel inzet 
en tijd gekost. Het werd dan ook het 
mooiste cadeau voor hun overleden 
beschermheer Loek. 

Deze straatnaam herinnert aan de molen die bij de oude toren op de Beekse Ak-
kers heeft gestaan. Toen baron Van Raesveld in 1734 de korenwindmolen bij de 
oude toren kocht en in leen kreeg van het landsbestuur, kwam deze in bezit van 
de heren van Beek en Donk. De molen is dan al zeer oud en reeds in leen bij Caro-
lien de Dongelberge, een dochter van Francois de Dongelberge en Joanna Oudart. 
Deze familie Oudart was vanaf 1482 al heer van Aarle, Beek en Rixtel. Molens 
leverden de eigenaren veel geld op vanwege de molendwang. Boeren binnen de 
heerlijkheid waren verplicht hun graan te laten malen bij de molen van de heer.
De oude Beekse molen was een zogenaamde standerdmolen, het oudste houten 
type windmolen in de lage landen. De naam is afkomstig van het feit dat de kast 
van de molen op een standaard, een rechtopstaande, ongeveer 60–80 cm dikke 
stam gebouwd is. De kast rust op de bovenkant van de standerd op een stormpen 
en draait in zijn geheel mee om de wieken in de wind te zetten.
In 1827 werd de molen met woonhuis door de familie de Jong van Beek en Donk 
verhuurd aan Cornelis van Eerd, die hem na 20 jaar gehuurd te hebben in 1847 
kocht. Vijftig jaar later in 1897 brandde deze molen af na een hevig onweer. 
Op dezelfde plaats bouwde de familie Van Eerd, die drie generaties lang molenaar 
was, een achtkantige bergmolen of beltmolen. Deze windmolen, waarvan de kap 
kan draaien,  staat op een natuurlijke of kunstmatig opgeworpen heuvel, de mo-
lenbelt genaamd, die de functie van de stelling bij een stellingmolen overneemt. 
In de heuvel is vaak aan twee zijden een doorgang (invaart genoemd) gemetseld, 
waardoor paard en wagen in zijn geheel voor laden en lossen de molen binnen 
konden rijden en aan de andere kant er weer uit.
Technische ontwikkelingen blijven echter niet stilstaan. Ook de windmolens ont-
kwamen niet aan de mechanisatie. Motoren namen de windkracht over en die 
konden ook werken in windstille perioden. De familie van Eerd verving in 1934 de 
molen door een maalderij met een dieselmotor. De molen zelf werd in 1936 afge-
broken en verplaatst naar Elsendorp, waar hij een afgebrande voorganger verving. 
Op 14 november 1940 kwam er een definitief einde aan deze molen. Tijdens een 
orkaan op die dag sloeg de molen op hol en brandde tot de grond toe af.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

MOLENWEG

HEEFT U EEN
HEKEL AAN
STRIJKEN?
Mandy’s

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

www.mandy-strijkservice.nl

‘Gildebegrafenis met alle toeters en bellen’ voor Loek Swinkels 

VACATURE
Tuincentrum de Biezen 
is op zoek naar creatief 

talent m/v

Zonder gerichte opleiding 
of ervaring in de 

bloemsierkunst is het 
onnodig te solliciteren op 

deze vacature.

Voor meer info over deze 
vacature kijk op onze 

website
www.tuincentrumdebiezen.nl

Biezenweg 2a 
5741 SB  Beek en Donk
Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl
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Zaterdag 17 januari

09.30 Aarle-Rixtel Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Jan van den Boom 
(jrgt), Marijn Lommerse (mged), Wim van den 
Berg (nms KBO), Lies van Os, Zuster Egberta van 
Beurden, Jan en Stien van Eijndhoven- Vos.

Zondag 18 januari

09.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
Ermens– Schepers, Henk van Duppen (koper-
poetsploeg), Jan en Marc van Stiphout, Tonny 
Scheepers–van Boxmeer (verjaardag), Martien van 
der Linden, Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sin t Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Oda van de Laar 
(mged), Carel van den Biggelaar (mged), Rochus 
Martens, Petronella van Lierop (fund), Bernard 
Donkers, Toon en Drika van de Burgt-Swinkels, 
Han van den Hurk (jrgt).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkerk en het 
Antoniusgilde.
Intenties in deze viering voor: Agnes Verschuren-
Colen, Tiny van Vught, Piet en Gonda Beckers 
Harry en Peter de zonen, Ouders Van Dijk-van 

Boxmeer, Coen van de Vossenberg, Lies Vesters-
van Hout en echtgenoor Sjef, Harrie en Dora 
van den Bergh-Vereijken en Mien de dochter, 
Jan Swinkels, Leden en overleden leden van het 
Antoniusgilde.

Maandag 19 januari

17.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

Dinsdag 20 januari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 21 januari

17.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

Donderdag 22 januari

17.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering
Na afloop van deze viering wordt er door de zus-
ters een kop koffie aangeboden.

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
17 t/m 25  januari 2015

Beek en Donk – Pieter Rooijackers 
houdt op de heemavond van heem-
kundekring De Lange Vonder in Beek 
en Donk een lezing over monumen-
ten en kapellen in de omgeving. Deze 
lezing kan gezien worden als een 
vervolg op de succesvolle lezing die 
Pieter vorig jaar heeft gehouden.

Aan de hand van foto’s, anekdotes en 
een goed verhaal brengt hij de historie 

van de regio in beeld. Veel van de lo-
caties zijn voor het publiek niet hele-
maal onbekend, maar betekenissen 
en achtergronden en bijbehorende le-
gendes kunt u van Pieter Rooijackers 
horen. De virtuele excursie voert on-
der andere door Laarbeek, Helmond, 
Nuenen, Best en Son en Breugel. 
Pieter Rooijackers is gids en excursie-
leider van het Boerenbondsmuseum in 
Gemert. Vanuit deze functie heeft hij 

vele excursies geleid door de omgeving. 
Hij bereidt deze goed voor en is daar-
door een echte kenner van deze regio.

De lezing vindt plaats op maan-
dag 19 januari om 20.00 uur in 
het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg in Beek en Donk.  De toe-
gang voor leden van heemkundekring 
De Lange Vonder is gratis, niet-leden 
betalen €2,00. 

Lezing over monumenten en kapellen Sint Antoniusgilde Beek viert patroonsdag

Beek en Donk - Het feest van Sint 
Antonius-Abt staat woensdag 17 janu-
ari op de kalender. Zeker al sinds 1490 
heeft de Beekse Schut deze heilige als 
haar patroon. Zondag 18 januari heeft 
het gilde, zoals de traditie het wil, de 
H. Mis voor de overleden leden van het 
gilde. 

Dat zijn er in de loop van de eeuwen 
heel wat, maar dit jaar gaat de aandacht 
zeker ook naar de gildebroeders Frans 
Coolen en Bertje van der Linden, die het 
voorbije jaar het tijdige voor het eeu-
wige verwisselden. Het gilde luistert de 
viering op, die om 11.00 uur begint. Na 
afloop zijn de gildeleden en de andere 
kerkgangers zoals gebruikelijk weer wel-
kom op de koffie in het Gildehuis Thuis, 
tegenover de kerk.

Woensdag 21 januari is het St. 
Antoniusgilde de hele dag op stap. 
Om 8.00 uur trekt het vanaf de fami-
lie Verhoeven naar keizer Huub van den 
Bergh, en van daar naar het koningspaar 
Piet en Diny Swinkels voor de koffieta-
fel. Hierna gaat het naar Verzorgingshuis 
De Regt, waar om 10.00 uur een ge-
bedsdienst gehouden wordt. Na de kof-
fie gaat het gilde naar het gemeentehuis 
voor de traditionele vendelgroet aan de 
wereldlijke overheid. Hiermee wordt het 
officiële gedeelte afgesloten. 

´s Middags gaat het gilde op excursie, en 
´s avonds wordt de dag, zoals naar oude 
gewoonte,  gesloten met de gildemaal-
tijd en daarna een gezellig samenzijn.

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

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

M.i.v. 4 februari wordt de 
eucharistieviering van dinsdag om 
09.00 uur in Beek en Donk verzet 
naar woensdagmorgen om 09.00 uur.

Raagtenstraat 21, Beek en Donk        0492- 593 440        beekendonk@cijferadvies.nl

Een momentje voor uzelf?

door ons te laten verzorgen!
www.cijferadvies.nl

U bent nog op zoek naar hulp voor uw 
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Laarbeek – Heel veel kleur, sportiviteit 
en fun staan centraal op zaterdag 9 mei. 
Die dag wordt een nieuw Laarbeeks 
evenement geïnitieerd onder de naam 
Color Fun!. Een dag die bestaat uit een 
middag- en avondprogramma, waar-
aan iedereen deel kan nemen en waar-
bij de Laarbeekse (sport)verenigingen 
het goede doel zijn!

Wandelen en hardlopen 
Color Fun! is afgeleid van de Color Run. 
Dit is bij veel mensen bekend als een 
loopevenement over een parcours van 
5 kilometer, waarbij geen tijd wordt 
genoteerd. Het kent geen winnaars of 
prijzen. De lopers worden in diverse 
kleurpoeders ondergedompeld bij spe-
ciale punten langs het parcours. Color 
Fun! bestaat uit een route van 5 kilo-
meter die zowel gewandeld als hardge-
lopen kan worden. Daarnaast komt er 
een speciale route voor kinderen. 

Kleurenfeest 
Na het lopen (het middaggedeelte) is er 
in de avonduren een heus kleurenfeest, 
waarbij het feestende publiek ook de 
nodige kleurpoeders over zich heen zal 

krijgen. Deelnemers aan het middag-
programma kunnen zo doorstromen 
naar het avondprogramma, waarvoor 
de organisatie een heel goede muziek-
band aan het regelen is, en natuurlijk 
een heleboel kleurstoffen. Daarnaast 
zijn alle andere inwoners – die niet mee 
hebben gedaan aan de run – van harte 
welkom. 

Ontstaan
Het idee van de Color Fun! is een ini-
tiatief vanuit De MooiLaarbeekKrant. 
Samen met een twintigtal enthousi-
aste vrijwilligers uit de verschillende 
Laarbeekse dorpskernen is een speciale 
stichting opgericht hiervoor. De groep 
wil Laarbeek proberen te voorzien van 
een nieuw sportief, cultureel en kleur-
rijk evenement. Nikki Barten, voorzitter 
van de stichting: “Als gemeenschaps-
krant willen we graag onze bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid binnen 
Laarbeek. Color Fun! moet toeganke-
lijk zijn voor iedereen. Daarnaast heb-
ben we een plan klaarliggen om met de 
opbrengst van deze dag de Laarbeekse 
(sport)verenigingen te steunen, maar 
daarover komt later meer.”

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Pitloze Druiven
Wit/Blauw   500 gram     1.49
Peultjes         200 gram  1.49

Minneola’s  per kilo   1.49
Prei      per kilo   0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Gesneden
Boerenkool

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons per doos 0.79

Frieslanders   per zak    0.99

DAGVERS VAN VEDDER 
EN UIT EIGEN OVEN!

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

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

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

extra scherp. Deze week: Knip tarwe en knip wit!

Graag tot ziens in 't Verswarenhuys!

Knip wit of tarwe

Wit of tarwe knipbrood van Echte Bakker 

Vedder!

Alleen vrijdag en zaterdag: 199

Steenoven broodjes

100% natuurlijk en uitsluitend gekneed met 

natuurlijke grondstoffen!

Altijd! 8 stuks: 299

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Johan Maas 

Lieshout - Harmonie Sint Caecilia gaf 
zondag als laatste van de Laarbeekse 
harmonieën haar nieuwjaarsconcert. 
Dit vond plaats in het Dorpshuis in 
Lieshout. Het was tevens de perfecte 
gelegenheid om de jubilarissen van de 
vereniging in het zonnetje te zetten, 
waaronder Jan Heesakkers, die dit jaar 
70 jaar lid is. 

Harmonie
Het grote orkest zat op het podium al 
klaar om dirigent Jan Bosveld te volgen 
in de Third March. Een mooie uitge-
balanceerde klank doet recht aan dit 
stuk van Alfred Reed. Weinig uitspat-
tingen, ingetogen muziek voerde de 

boventoon. Een vlekkeloze fluitsolo 
aan het begin van het tweede deel. De 
opvatting van de dirigent leidde echter 
tot een laag tempo. Na ‘Fandango’ met 
solo’s voor trombone en trompet werd 
de mars Army of the Niles uitgevoerd. 
Deze bekende mars klinkt geweldig 
als er op een concertpodium aandacht 
aan wordt besteed. De afsluitende 
‘Circusmars’ kende een gastoptreden 
voor de bezetting van de bekkens. Frans 
van de Laar is sinds kort gestopt als ac-
tief lid van het orkest. Hij liet toch nog 
even zien, dat de bekkens als onderdeel 
van een slagwerkgroep cruciaal kunnen 
zijn als het gaat over het ‘stuwen’ van 
de muzikanten.

Jubilarissen
In de pauze voor het optreden van de 

slagwerkgroep werd aandacht geschon-
ken aan de vele jubilarissen van dit jaar. 
Jan Heesakkers (70 jaar lid), zoon Pierre 
en Martin Jacobs (40 jaar lid), Josephien 
en Bert Timmers, Marjan Boekweit en 
Martien van Rooi (allen 25 jaar lid) en 
Zus Swinkels en Toon Vermeltfoort (25 
jaar ondersteunend lid), waren de geluk-
kigen. Zij werden ieder persoonlijk door 
de voorzitter van de BBM (Brabantse 
Bond van Muziekgezelschappen), de 
heer Joop van de Middelreek, toe-
gesproken. Hij vergeleek jubilarissen 
met vaandeldragers van een vereni-
ging en stak terloops de loftrompet 
omtrent het subsidiebeleid van de ge-
meente Laarbeek. Als hij zijn belofte 
nakomt zien we hem de komende jaren 
nog vaak terug om de jubilarissen bij 
hun volgende jubileum te feliciteren.

 

Pierre refereerde in zijn dankwoord 
namens alle jubilarissen aan het feit, 
dat de twee in leeftijd jongste jubi-
larissen samen al 80 jaar lid waren, 
wat dan toch maar magertjes afsteekt 
tegen het 70-jarig lidmaatschap van 
‘vaderlief’. Als eigenschappen van de 
jubilarissen noemde Pierre een aantal 
belangrijke dingen: loyaliteit, gezel-
ligheid, hulpvaardigheid, inspiratie, 
uitstraling, slappe klets aan de bar, 
spontaniteit en niet te vergeten de 
muzikaliteit. Hier hoeft uw redacteur 
niets meer aan toe te voegen.

Slagwerkgroep
Het optreden van de 20-koppige slag-
werkgroep van de harmonie besloot 
het optreden. Met diverse instrumen-
ten en de, soms wat aarzelend inge-
zette, menselijke stem gaven zij een 
goede afwisselende voorstelling. De 
zeer beweeglijke, inspirerende Peter 
Bergmans bewees als leider van deze 
groep het bestaansrecht van een slag-
werkgroep als zelfstandig opererende 
eenheid tijdens een concert.

Na afloop van het concert konden 
de jubilarissen worden gefeliciteerd 
onder de begeleidende klanken van 
de BBC-band van jubilaris Pierre 
Heesakkers.

Melodieus nieuwjaarconcert door St. Caecilia
Harmonie St Caecilia tijdens het nieuwjaarsconcert

Jan Heesakkers werd gehuldigd als 
70-jarige jubilaris van de vereniging 

Nieuw evenement in Laarbeek: Color Fun!

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

Louis Dijkmans
Let op directeur aandeelhouder 
bij vaststelling van uw 
salaris 2015!

De gebruikelijk loonregeling is er 
om te voorkomen dat een direc-
teur-aandeelhouder zijn salaris 
dermate laag stelt, dat er gepro-
fiteerd kan worden van allerlei 
inkomensafhankelijke regelingen. 
Per 2015 mag het salaris niet meer 
dan 25% afwijken van een salaris 
in een vergelijkbare dienstbetrek-
king. Het criterium ‘meest verge-
lijkbare dienstbetrekking’ maakt 
het voor de belastingdienst mo-
gelijk om het salaris te vergelijken 
met het loon van een werknemer 
die niet exact hetzelfde werk doet, 
maar wel vergelijkbaar! Welke 
grenzen de belastingdienst gaat 
opzoeken in het vaststellen van 
uw loon valt te bezien en zal de 
fiscale rechter gaan uitmaken. De 
staatssecretaris heeft in de toelich-
ting bij de wet het voorbeeld  ge-
geven van de orthodontist, diens 
salaris mag worden vergeleken 
met het salaris van een tandarts in 
loondienst.
Met name de zelfstandige be-
roepsbeoefenaren, huisartsen, 
advocaten, medisch specialisten, 
fysiotherapeuten, dierenartsen 
etc., die vanuit  een BV werkzaam 
zijn, zullen na moeten gaan of 
er wordt voldaan aan de nieuwe 
voorwaarden van de gebruikelijk 
loonregeling.
Bij vragen over dit onderwerp 
kunt u uiteraard contact met ons 
opnemen. 
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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

Feestavond Kwizut

Sudoku

Puzzelpagina

Easy

1 6 7 3 9

2 4 5 3 1

3 9 6

3 5 9 2

2 8

7 1 4 6

5 8 2

4 2 7 1 9

6 3 5 8 7

Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker
Acties  

Bediening 

Brood 

Creme 

Dagdroom 

Energie 

Feest 

Fitness 

Groeten 

Heuvel 

Inkoop 

Joggen 

Kompas 

Lampjes 

Nummer 

Ontwerp 

Roeien 

Recycle 

Sleutels 

Tennissen 

Verliefd 

Wereldbol 

Winkel

Winter 

Zonlicht 

Zwemmen

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

BEDIENING TENNISSEN WERELDBOL
DAGDROOM SLEUTELS VERLIEFD
ZONLICHT ACTIES ENERGIE
FITNESS GROETEN LAMPJES
ONTWERP RECYCLE ZWEMMEN
HEUVEL INKOOP JOGGEN
KOMPAS NUMMER ROEIEN
WINKEL WINTER BROOD
CREME FEEST

Brood van ’t Verswarenhuys is Mooi Gezond! Brood is een goede manier van voedingsvezels, vitamines 
(vooral B-vitamines), mineralen (ijzer, magnesium, kalium en jodium) en koolhydraten binnen te krijgen. 
Doordat brood veel koolhydraten, een klein beetje eiwit en weinig vet bevat is brood een belangrijke 
leverancier van energie voor ons lichaam. ‘t Verswarenhuys verkoopt een 
ruim assortiment brood van Echte Bakker Vedder. Elke week, maandag t/m 
donderdag: 4 broden (wit, tarwe of volkoren) voor € 6,99! Daarnaast verkoopt 
‘t Verswarenhuys ook Steenoven broodjes, altijd 8 stuks voor € 2,99, gemaakt 
van 100% natuurlijke grondstoffen. ‘t Verswarenhuys, eten van vandaag. 

MOOI GEZOND Dagvers van Vedder of uit eigen oven!

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:Maarten van den Heuvel 

(De Biezen)
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Mevr. A. Brouwers-

van Hout

€15,00waardebonvoor de winnaar

Mooi Dier Op zoek...

Dit is Tjarly. Zij heeft als stiefmoederpoes heel goed 
gezorgd voor een nestje kittens die zonder moederpoes 
bij onze dierenopvang binnenkwamen. Nu de kittens 
op eigen pootjes kunnen staan, vinden we dat het tijd is 
geworden voor Tjarly om lekker verwend te worden. Tjarly 
is inmiddels gesteriliseerd en klaar om naar haar ‘forever 
home’ te gaan. Voor Tjarly zijn we op zoek naar baasjes 
die haar veel aandacht en liefde willen geven, want hier 
kan Tjarly heerlijk van genieten. Het is een echte knuffel- 
en kroelkat, die erg gesteld is op menselijk gezelschap. 
Wie heeft er een plekje op schoot vrij voor Tjarly?

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

Spike, de ruwharige Teckel van vorige week, woont al bij 
zijn nieuwe baasjes!

Naam:        Tjarly
Leeftijd:     2 jaar oud 

Kabeljauw met mosselen (4 personen)

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 400 gr kabeljauw
• 1 sjalot
• Tijm
• Witte wijn
• Peper en zout.  
Mosselen:
• 1 kg mosselen
• 5 steel bleekselderij
• 1 ui
• 1 winterpeen klein
• 0,5 st prei
• 3 el salie
• 1,5 dl witte wijn
Saus:
• 1 st ui
• 0,5 ltr mosselvocht
• ¼ dl gevogelte fond
• 1 dl crème fraiche
• 1,5 dl room

Vet de ovenschaal in. Verdeel de vis in porties en leg ze in de schaal. Snipper de sjalot 
en rits de tijm. Besprenkel de vis met de witte wijn, tijm, sjalot en peper en zout. Gaar 
de vis vlak voor het uitserveren in de oven op 180°c. 6-8 minuten.

Mosselen:
Schil de bleekselderij en snijd in stukjes van 1 cm. Snijd de ui in halve ringen. Schil 
de winterpeen en snijd ze in blokjes. Snijd de prei in fijne ringetjes. Snijd de salie fijn. 
Controleer de mosselen. Breng de mosselen met de groenten, witte wijn, salie en peper 
en zout aan de kook tot de mosselen openstaan. Giet af en bewaar het vocht en de 
groenten. Haal de mosselen uit de schelp en bewaar.

Saus:
Snipper de ui en fruit aan in olijfolie. Voeg het mosselvocht en de bouillon toe, en 
laat het tot de helft inkoken. Voeg de room en crème fraiche toe, en laat inkoken tot 
gewenste dikte. Zeef de saus en breng op smaak met peper en zout en verwarm er de 
mosselen in. Bak de mosselgroenten kort even in een klontje boter en breng op smaak. 
Schep een bergje groenten op het bord en leg er de kabeljauw op. Geef er wat mos-
selen bij en de saus.

Ingrediënten: Uitleg van recept:
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Het was niet de eerste keer dat 
Arie Koomen en Edo Brunner in 
Lieshout bij Ons Tejater optra-
den. Eerder konden wij al ge-
nieten van E en A is toch voor-
deliger. Toen speelden ze dat ze 
twee nachtwakers waren. Nu, op 
zaterdag 10 januari had hun pro-
gramma de titel Pompen’ en za-
ten ze vast bij een pompstation. 
Met dit programma vermaakten 
zij de redelijk gevulde zaal uitste-
kend.  

Je kunt ze eigenlijk met geen 
andere artiesten vergelijken, 
die Arie en Edo. Ze zijn uniek in 
hun optreden. Ze schetsen een 
niet bestaande en onmogelijke 
situatie en daaromheen spe-
len allerlei vreemde dingen. Het 
pompstation had al 17 jaar geen 
klanten meer, omdat wereldwijd 
alle benzine op was. Het was ook 
geen 2015, maar 2033. In 2016 
was het gebeurd, de benzine was 
op en blijkbaar waren ze op een 
onbereikbare plaats. Geld had-
den ze wel in overvloed. De hele 
tankshop hadden ze leeg gege-
ten en alles was op. Ze veegden 
hun billen af met het geld en ook 
dat dreigde op te raken. 

Tussendoor gebeurde er van al-
les. Af en toe werd er een liedje 
gezongen. Ze waren vrienden en 
bespraken van alles. De grootst 
mogelijke onzin werd over ons 
uitgestrooid. Poep was een be-
langrijk item en ook seks bleef 
niet onbesproken. Tussendoor 
een vaderschapscursus en een 
gesprek met Lincy Gloudemans 
bij een digitaal haardvuur. Ja, ook 

nu gold weer: ga niet op de eer-
ste rijen zitten. 

Ze verveelden geen moment. Je 
moest wel bij de les blijven want 
ze zijn razendsnel. Het open ein-
de in films en boeken kwam uit-
voerig aan de orde. Even dachten 
we dat ook de pompbediendes 
met een open einde bleven zit-
ten, maar er was een verrassende 
ontsnapping doordat een van 
hen hulp ging halen. De ontsnap-
ping werd via een projectie op de 
muur weergegeven. In een lucht-
ballon die gemaakt was van dui-

zenden opgeblazen condooms 
uit de winkel, waarvan eerst de 
smaak was afgegeten. Vanilles-
maak. 

Het was een geweldig optreden. 
Hier en daar pikant, maar Lies-
hout kan dat hebben. Het publiek 
bleef nog even voor een drankje 
en een foto met de volslanke Edo 
en slankere Arie. Hopelijk tot een 
volgende keer en wie weet wat 
voor nonsens er dan weer uitge-
kraamd wordt. 

Nelly de Groot-Cooijmans

Jubileumjaar voor 60-jarige vereniging KBO Lieshout 
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Lieshout - KBO Lieshout is met ruim 
800 leden, met afstand de grootste 
vereniging van Lieshout. Op 13 sep-
tember 2015 bestaat de vereniging 60 
jaar. Er is een speciale jubileumcommis-
sie in het leven geroepen om dit dia-
manten jubileum groots te vieren. De 
MooiLaarbeekKrant maakt kennis met 
een aantal enthousiaste commissiele-
den en ziet hoe ambitieus de plannen 
zijn.

De Jubileumcommissie
De commissie bestaat uit Jan van Zuijlen 
(voorzitter), Cellie Vereijken, Willy van 
de Ven, Gerry van Hoof, Arnold Aalders 
en Theo Pardoel. Vanaf juni 2014 is de 
commissie al actief. De voorlopige plan-
nen zijn bekend en werden op dinsdag 
6 januari, tijdens de Nieuwjaarsinloop, 
gepresenteerd. De commissieleden ver-
tellen: “Kort samengevat, het wordt bij-
na een heel jaar feest voor de senioren 
van KBO Lieshout!” Jan vertelt: “Elke 
maand staat een andere bestaande ac-
tiviteit in het teken van ons jubileum.”

Programma:
Januari        Presentatie 
 jubileumprogramma
Februari Sjoelen
Maart Rikken en jokeren
April Bridge-jubileumdrive 
 (28 april)
Mei Kienen
 Fietstocht (20 mei)
Juni Lezing Kunst en  
 Curiosa (3 juni)
 Jeu de Boules (13 juni)
 40-jarig jubileum koor   
 ‘Vogelenzang’ (14 juni)
 Kunst en Curiosa 
 (27 juni)
Juli Biljarttoernooi c.q. demo
September  Receptie 
 (12 september)
 Jubileumdag 
 (13 september)

Hoogtepunten uit het programma
“Alle activiteiten zijn hoogtepun-
ten”, verklaren de commissieleden 
in koor. Toch zegt de voorzitter dat 
de commissie bijzonder trots is op de 
activiteiten rondom het thema Kunst 
en Curiosa. “Dat belooft een uniek 
spektakel te gaan worden”, zegt Jan 
geheimzinnig. Meer informatie hier-
over volgt later in het jubileumjaar. 
Ook zijn de commissieleden enthou-
siast over de plannen die op de slot-
dagen gaan plaatsvinden: de recep-
tie op 12 september en de feestdag 
op 13 september. Ook hier geldt, 
dat er in de loop van het jaar meer 
informatie gaat volgen. Toch vast 
wat trefwoorden voor de nieuws-
gierigen: H.Mis, Harmonie en Gilde 
onder voorbehoud, Brabantse kof-
fietafel, artiesten en trekking loterij.

Nog meer plannen
“Bij deze gelegenheid hoort natuur-
lijk het uitgeven van een jubileum-
boek”, zegt Jan. “Dat boek wordt 
uitgegeven na de slotdagen, zodat 
onze leden nog eens door het jubile-
umjaar heen  kunnen bladeren.”

Beweegtuin
De jubileumcommissie was oorspron-
kelijk van plan om alle leden een aan-
denken aan dit jubileum te geven. Zij 
reserveerden hiervoor een bedrag 
van €10,- per lid. Maar: “Vaak vind 
je dit soort dingen terug op rommel-
markten. Weggegooid geld dus”, 
zegt de voorzitter. De commissie 
heeft daarom besloten om dit geld 
te stoppen in een duurzamer project: 
een beweegtuin bij Franciscushof. 
Een beweegtuin bestaat uit een aan-
tal toestellen die in de buitenlucht 
geplaatst zijn. Senioren kunnen in 
een beweegtuin bepaalde vaardig-
heden oefenen, zoals traplopen en 
evenwicht houden. De besprekin-
gen hierover met De Zorgboog zijn 
in volle gang. Fysiotherapeuten zijn 
ondertussen al razend enthousiast.

Financiën 
Maar wie gaat dat betalen? 
Penningmeester Theo Pardoel is 
ondertussen steeds zuiniger gaan 
kijken. Gelukkig draagt de voorzit-
ter ook oplossingen aan. “Er komt 
een loterij met prachtige prijzen”, 
zegt hij. De hoofdprijs is een E-bike 
beschikbaar gesteld door TRIA 
Fietsen. Loten worden verkocht 
vanaf de jaarvergadering in maart. 

Verder gaat de commissie actief 
fondsen werven bij Middenstand en 
Bedrijfsleven.

Een vereniging met zulke mooie 
plannen mag zich met recht ’60 jaar 
jong’ noemen! 

Vlnr. Gerry van Hoof, Theo Pardoel, Cellie Vereijken, Jan van Zuijlen, Arnold Aalders en Willy van de Ven 

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

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies

Recensie
Pompen en schateren met Arie en Edo in het Dorpshuis

Heuvelplein 81, Beek en Donk       0492-462833

TULPEN

Actie loopt van 9 januari tot en met 
17 januari 2015

2 bossen voor €5,99

Potter blijft magisch

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

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

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

EXTREEM LAGE, 
RONDE PRIJZEN!

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:

VUL DE TAS MET AARDAPPELEN, 
GROENTEN EN FRUIT 

kies en mix uit: vastkokende aardappelen (2500 gram), 
roma cherry tomaatjes (schaal ca. 250 gram), zoete puntpaprika (zak 2 stuks), 

mineola mandarijnen (kilo), pastinaken (zak ca. 500 gram), 
witlof (zak ca. 500 gram), bio+ winterpeen (kilozak), handperen (kiloschaal), 

pitloze witte druiven (doos ca. 500 gram) 
en uien (net ca. 2 kilo)

5 stuks naar keuze

7.25-10.00

UNOX SOEP IN ZAK
zak 570 ml.

1.90-2.14

APPEL- OF KERSENFLAPPEN
vers uit eigen oven

4 stuks

3.56

MARKANT CULINAIR
voor koken en (roer)bakken

fl acon 500 ml.

1.31

MAGERE RUNDERBRAADLAPPEN
500 gram

6.49

SLAGERS ACHTERHAM
van onze versafdeling

125 gram

2.61

MARKANT KOFFIECUPS
lungo sterkte 7 of espresso sterkte 10

3 doosjes à 10 stuks

7.17

BAVARIA BIER*
2 blikken à 500 ml.

1.18

MARKANT WASVERZACHTER
fl acon 750 ml.

1.99

SUN VAATWASTABLETTEN
2 pakken à 24/36 stuks

10.18-13.92

W4 - Aanbiedingen gelden van maandag 19 t/m zaterdag 24 januari 2015.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

PER ZAK

1 ,-
liter 1.75

2 PAKKEN

7,-

125 GRAM

2,-
kilo 16.00

500 GRAM

5,-
kilo 10.00

PER FLACON

1,-
liter 1.33

PER FLACON

1,-
liter 2.00

2 BLIKKEN

1,-

4 STUKS

2,-

3 DOOSJES

5,-

500 GRAM

5,-
kilo 10.00
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Redacteur: Joey van der Leemputten

Beek en Donk - Inmiddels acht jaar 
geleden maar het begin van een on-
eindige herinnering. Het zette Beek 
en Donk op de kaart en het trekt 
jaarlijks meer en meer bezoekers. In 
‘Witte Gij ’t Nog’ gaan we terug naar 
het jaar 2007, het prille begin van het 
(inter)nationale festival.

Idee
Zoals het goede ideeën vaak betaamt, 
is ook het idee om een festival in de 
regio Laarbeek te gaan organiseren 
ontstaan aan een bar. Bram Konings 
werkte als 17-jarige achter de bar bij 
Sportcentrum Laarbeek, waar Tim 
Klomp Bueters regelmatig een drankje 
kwam doen na het sporten. “Daar 

raakten we aan de praat over het 
schrale aanbod aan feesten voor de 
jeugd in Laarbeek.” Hier zagen de 
heren heil in, waarna Bram die avond 
vol enthousiasme begon aan het op-
stellen van het werkdocument. “De 
dag erop zijn we het document verder 
uit gaan werken en begonnen met de 
teamsamenstelling.”

Doel
De gedachte toentertijd geldt volgens 
Bram acht jaar later nog steeds: het 
organiseren van muziekevenementen 
in en rondom de regio. Er waren twee 
heel duidelijke pijlers aan te wijzen. 
Het festival moet goed zijn in alle fa-
cetten, dus ook de toiletten, de drank, 
decoratie, geluid et cetera. Iets waar 
andere festivals het regelmatig af lie-
ten weten. Én het festival moet in het 
teken staan van samenwerken met 
Laarbeekse partijen. Wanneer er geld 
overbleef, zou dit geschonken worden 
aan een goed doel. En zo geschiedde.

Eerste Editie
Als onervaren maar gemotiveerde jon-
gelui ging de organisatie van WiSH07 
niet zonder slag of stoot. “We ver-
keken ons op de hoeveelheid tijd die 
het kost een festival te organiseren. 
Waar het begon met een paar uurtjes 
per week, werd het al gauw een paar 
uur per dag.” Binnen de kortste keren 
hadden de heren een opbouwploeg, 
hoofdzakelijk bestaande uit vrienden 
en kennissen, weten te vinden. De 
opbouw duurde zo’n twee weken 
en verliep niet geheel onaardig. We 
hadden een redelijk goede planning 
gemaakt. We hadden niet de liquide 
middelen om een professionele crew 
in te huren, dus maakten we alles 
zelf.” Om de naamsbekendheid in 
Beek en Donk en de verdere regio te 
creëren, diende het evenement na-
tuurlijk goed gepromoot te worden. 
Dit gebeurde voornamelijk via pos-
ters, flyers, Hyves en mond-tot-mond 
reclame. Al deze budgetten waren 
niet aan de studenten besteed. “Na 
veel zoeken hebben 

we uiteindelijk een gedegen plan ge-
maakt waardoor onze hoofdsponso-
ren, te weten Bavaria, de Rabobank 
en Gemeente Laarbeek, ons een le-
ning hebben verstrekt.”

Leerzame festivalstart
Over het gehele traject gezien werkte 
zo’n 40 tot 50 personen mee aan het 
evenement. Een piepklein schoon-
heidsfoutje: aan de afbouw was nog 
niet gedacht. “Toen stonden we daar 
maandag om 8 uur in de ochtend, 
met drie man sterk.” 

Op 30 juni en 1 juli 2007 bezochten zo’n 
2500 bezoekers evenemententerrein 
‘De Raagten’ voor de allereerste editie 
van WiSH Outdoor: WiSH07. Als Bram 
terugkijkt op WiSH07 kan hij lachen om 
de manier waarop ze destijds zaken de-
den. “Aangezien we nog allemaal thuis 
woonden, kwam het dan ook geregeld 
voor dat we met een zakelijke relatie in 
gesprek zaten en er een stofzuigende 
moeder voorbij kwam.” Het bleek een 
leerzame festivalstart die vandaag de 
dag nog veel stof doet opwaaien.

111eee Editie Wish Outdoor Editie Wish Outdoor Editie Wish Outdoor
Eerste Editie we uiteindelijk een gedegen plan ge-

Op 30 juni en 1 juli 2007 bezochten zo’n 
2500 bezoekers evenemententerrein 

“We raakten aan de 
praat over het schrale 

aanbod aan feesten voor 
de jeugd in Laarbeek”

“Het kwam geregeld 
voor dat we met een 
zakelijke relatie in 

gesprek zaten en dat een 
stofzuigende moeder 

voorbij kwam” Bram Konings, initiatiefnemer van het eerste uur 

Kwizut weer niet Volgens P. Skauwe
COLUMN

Voor de tweede keer binnen 
een maand stond ik in de grote 
sporthal. Na de rollershow was 
de feest- en uitslagavond van 
Kwizut de reden van een bezoek. 
“Hé Skauwe, doede ok wir mee 
mè Kwizut,” werd me enkele 
maanden geleden gevraagd. 
Natuurlijk heb ik weer meegedaan 
en mijn team 100% uitgebreid, 
we waren nu met 2 mensen. Ik 
was dit keer op tijd met inleveren 
maar met slechts een derde van de 
antwoorden ingevuld te hebben 
kwam mijn superteam zelfs niet 
op het grote scherm. 
Zelf vind ik de namen van de 
teams het meest creatieve van 
de hele quiz. Wa zittie?, Gaw 
Tevreeje, Kwitut nog steeds nie, 
Wa Gij Paasei, Ge wit oit noit 
nie,  Kwizutniej, Kwizutwel, 
khadkennewete, Witte Wij Veul 
en Kwitnie Houston om maar 
enkele voorbeelden te noemen. 
Daar steekt team P. Skauwe wat 
magertjes bij af. Het uur van de 
waarheid naderde en de spanning 
liep hoog op. Na het aanzwellen 
van het muziekvolume tijdens het 
aftellen van 10 naar 0 werd het 
scherm gevuld met sneeuw. Nog 
luidere muziek en het verlossende 
moment: Nummerke 3. Alweer. 
Hoe doen ze het toch? Twee 
keer eerste, twee keer tweede, 
een gemiddelde van anderhalf. 
Al gaat Kwizut nog honderd jaar 
door, daaraan kan geen enkel 
team tippen. Welke naam ze ook 
verzinnen. Dat moet welhaast 
doorgestoken kaart zijn. Nog een 
Laarbeeks onderzoek. Volgens 
betrouwbare bronnen hebben ze 
de inlogcode van de computer van 
organisator Ties. 

Maar ja, wat is er in Laarbeek nog 
betrouwbaar na de perikelen van 
het onderzoek naar onze non-
actieve burgemeester. 
Ik kijk eens naar de winnaars op 
het podium. Het profiel luidt: jong, 
student of reeds gekwalificeerd als 
Master of Ingenieur, energiek en 
muzikaal. Na het lezen van een 
wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat muziek de linker- en rechter 
hersenhelft tegelijkertijd 
ontwikkelt. Dat is altijd 
makkelijk. Verder ben je door 
een muzikale ontwikkeling in 
staat om 2 dingen gelijktijdig 
te doen en kun je je langer 
en beter concentreren. 
Geen wonder dus. Toen 
begreep ik ook waarom de 
Liessentse Hermenie zo 
hoog eindigde terwijl 
die toch bitter weinig 
van Beek en Donk 
weten.
En over muziek gesproken. 
Hard stond die, oordopjes 
konden daaraan geen 
weerstand bieden. Uit de 
reacties van de toeschouwers 
begreep ik wel dat het een 
goede band was, althans het 
zag er goed uit. Mijn ogen puilden 
bijna uit mijn oogkassen toen 
ik eens wat beter keek. Het 
meest opvallende was de 
donkerharige zangeres. Die 
had zulke grote jetsers dat 
wanneer ze haar beha uit 
zou doen de rimpels uit haar 
voorhoofd zouden trekken. 
En rimpels had ze niet, dat heeft 
zonder twijfel ook iedereen 
gezien. Volgende Kwizut ben ik 
zeker weer van de partij.

Gemeente houdt Brainstormavond Juni Watermaand 

Laarbeek – Dit jaar vindt de zesde edi-
tie van de Juni Watermaand plaats. 
Een maand met geweldige activiteiten 
in heel Laarbeek, allemaal met het ge-
zamenlijke thema water. Om komend 
jaar weer met een verrassend en in-
teressant programma te komen, wil 

de gemeente graag met de inwoners 
brainstormen voor het beste resultaat.
 
Nieuwe impuls 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor 
de editie van 2015 gestart. Daarom 
praat de gemeente nu graag met de 

Laarbekenaren over nieuwe ideeën 
maar ook over de continuering van de 
bestaande evenementen. Hoe kunnen 
zij Juni Watermaand nog beter maken 
en hoe kunnen zij ervoor zorgen dat 
evenementen elkaar extra versterken? 

Brainstormavond 
De brainstormavond vindt plaats op 
woensdag 28 januari om 18.30 uur in 
het gemeentehuis. Iedereen is hierbij 
van harte welkom. Degenen die wil-
len komen, kunnen zich aanmelden 
via agnes.franssen@laarbeek.nl of te-
lefonisch via nummer 0492-469700. 
Graag onder vermelding van uw naam 
en, indien van toepassing, voor welk 
evenement u zich het afgelopen jaar 
heeft ingezet. Ook als u niet kunt ko-
men en toch uw ideeën aan de ge-
meente voor wilt leggen, kunt u via dit 
e-mailadres reageren.

Een archieffoto van Juni Watermaand 2014: zeskamp in Beek en Donk Archieffoto: Marcel van de Kerkhof

Dressed Online is een webshop voor zeer betaalbare damesmode!

U wilt in uw eigen omgeving de nieuwste mode bekijken,
voelen en passen?

Dat kan. Maak dan een afspraak voor een gezellige kledingparty met 
vriendinnen, zussen en kennissen bij u thuis! En voor de gastvrouw 

altijd een leuke attentie.

Verzendmogelijkheden: • U kunt uw bestelling laten bezorgen. • U kunt uw 
bestelling gratis afhalen op ons adres (op afspraak). 

Raagtenstraat 21, 5741CX Beek en Donk, tel. 0492-593444.
www.dressedonline.nl, info@dressedonline.nl
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NIEUW in BEEK & DONK 
Op Basisschool ’t Klokhuis, Wijnkelderweg 3a 

 

Hiphop en 
Breakdance 

 

1e les is op Vrijdag 12 september  
  15.30 Hiphop X-mini (4-5 jr.)

16.15 Hiphop Teens (va. 13 jr.)
17:00 Hiphop Mini ( 6-8 jr.)
17:45 Hiphop Kids (9-12 jr.)

18:30 Breakdance B-Boys/girls (5-7 jr.)
  19:15 Breakdance B-Boys/girls (8-12 jr.)

-  

 

Een cursus bestaat uit 15 lessen van 45 minuten. Kosten € 80,- 
www.mandersgemert.nl 

 

Inschrijven? Stuur een mail naar info@mandersgemert.nl of bel Jose 06-20882266 
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NIEUW in BEEK & DONK 
Op Basisschool ’t Klokhuis, Wijnkelderweg 3a 

 

Hiphop en 
Breakdance 

 
1e les is op Vrijdag 30 augustus 

  16:15 Hiphop X-mini (4-5 jr.) 
17:00 Hiphop Mini ( 6-8 jr.) 
17:45 Hiphop Kids (9-12 jr.) 

 

18:30 Breakdance B-Boys/girls (5-7 jr.) 
  19:15 Breakdance B-Boys/girls (8-12 jr.) 

 

Een cursus bestaat uit 15 lessen van 45 minuten. Kosten € 80,- 
www.mandersgemert.nl 

 
Inschrijven? Stuur een mail naar info@mandersgemert.nl of bel Jose 06-20882266 

Inschrijven? Stuur een mail naar info@mandersgemert.nl of bel Jose 06 - 20 88 22 66

1e les is op Vrijdag 23 januari
 16:15 Hiphop Teens (va. 13 jr.)

17:00 Hiphop Mini ( 6-8 jr.)
17:45 Hiphop Kids (9-12 jr.)

18:30 Breakdance B-Boys/girls (7-12 jr.)

Een cursus bestaat uit 15 lessen van 45 minuten. Kosten € 80,-

www.mandersgemert.nl
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Elke werkdag om 18.00 uur het 
actuele dagelijkse Laarbeek 

Journaal op Kontakt TV.
 

In het weekend een compilatie 
van de afgelopen week.

 
Kijkt U ook!

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

Broers Van de Laar verkopen kartcentrum TraXX Nederlands kampioen bij Vogelvereniging 
LaarbeekBeek en Donk/Uden - Een van de constante 

factoren in het leven is die van verandering. 
Zo ook voor het populaire kartcentrum uit 
deze regio.  Na 12 jaar zich met hart en 
ziel te hebben ingezet als exploitant van 
Party- en Kartcentrum TraXX, dragen Harry 
en Leon van de Laar (bekend van de suc-
cesformule van Pannenkoekenhuis Pluk en 
de Koppelen Catering) het stokje over aan 
een nieuwe exploitant.
 
“Met de exploitatie van TraXX hebben wij 
destijds van één van onze hobby’s ons be-
roep kunnen maken en dat hebben wij al-
tijd met veel plezier en toewijding gedaan”, 
aldus Harry en Leon. Naast TraXX zijn zij 
al 27 jaar eigenaar en de oprichters van 
De Koppelen Catering en sinds 3 jaar ook 
Pannenkoekenhuis Pluk. Met het steeds 
groter wordende succes van beide onder-
nemingen en de passie die zij hebben voor 
het horecavak, hebben zij besloten om het 
stokje van TraXX door te gaan geven.

Door deze groei kunnen beide ras horeca-
mannen niet meer de energie en toewij-
ding geven dat een bedrijf als Traxx ver-
dient, zoals zij aangeven. Per januari 2015 
dragen zij dan ook het eigenaarschap van 
TraXX over aan Evert v.d. Pol. Harry en 
Leon willen alle klanten en leveranciers 
enorm bedanken voor het vertrouwen en 

de prettige samenwerking in de afgelopen 
jaren. Daarnaast wensen zij Evert succes 
met de voortzetting van een echt Udens 
topbedrijf.

Scheidingscafé ook in 2015 weer van start

Winkelkunstwerken in etalage

Beek en Donk - Scheidingscafé voor Kids 
gaat ook in 2015 weer van start, daarom is 
er een infoavond voor ouders op 26 febru-
ari. Gezien het succes van het scheidings-
café in 2014, willen ze ook in het nieuwe 
jaar weer van start gaan.

Wederom vindt dit café elke maandag van 
16.00 tot 17.00 uur plaats in een afgesloten 
zaaltje bij Café/Zaal v.d. Burgt. Met dank 
aan de Gemeente Laarbeek heeft de orga-
nisatie de ruimte helemaal op kunnen fleu-
ren met een relaxhoek, knuffels, knutselma-
terialen en allerlei andere dingen waardoor 

kinderen zich nog meer op hun gemak kun-
nen voelen tijdens dit uur. Een nieuwe start 
kan natuurlijk weer gepaard gaan met vele 
vragen die ouders hebben. Vandaar dat alle 
ouders die hier behoefte aan hebben, de 
gelegenheid krijgen om deze vragen per-
soonlijk aan de organisatie te stellen. Dit 
kan op donderdag 26 februari vanaf 20.30 
uur (deuren geopend vanaf 20.15 uur) bij 
het ontmoetingscentrum in Beek en Donk.  
Dan krijgen alle geïnteresseerde ouders in-
formatie over het Scheidingscafé voor Kids 
en worden alle vragen beantwoord. 

Laarbeek - Op de Nederlandse kampioen-
schappen in Apeldoorn is Tonnie Vereijken 
van Vogelvereniging Laarbeek Nederlands 
kampioen geworden met een ‘stel Putter x 
kanarie’. Men kan op deze wedstrijd, waar 
maar liefst 10.600 vogels aan mee de-
den, naast Nederlands kampioen, ook nog 
goud, zilver en brons winnen. 

Gerard v.d. Akker en Ad Beks behaalden ie-
der 1x goud en 2x zilver. Ad Appeldoorn en 
Ad Verstraaten wisten beiden 1x zilver te 
behalen in hun eigen wedstrijdklasse. Julian 
Loomans behaalde goud bij de jeugd. 

Als vereniging wist Vogelvereniging 
Laarbeek onlangs met groot overwicht 

de districtswedstrijd te winnen, een wed-
strijd waar 5 verenigingen uit Eindhoven, 
Geldrop, Mierlo, Helmond en Laarbeek aan 
mee doen. Zo zet de vereniging de opmars 
van de laatste jaren door, overal waar aan 
deelgenomen wordt, gaan de leden met de 
prijzen naar huis. Vogelvereniging Laarbeek 
behoort met 99 leden tot de grotere vereni-
gingen in gewest en land. Als vogels hou-
den in verenigingsband iets voor u is, meld 
u dan aan via tel. 0492-381909 of  mail 
v.v.laarbeek@onsbrabantnet.nl.

Vogelvereniging Laarbeek feliciteert alle 
prijswinnaars met deze mooie resultaten.

Beek en Donk – Bij Schippers Optiek aan 
het Heuvelplein in Beek en Donk zijn van-
af nu winkelkunstwerken in de etalage en 
in de winkel te zien. De kunstwerken zijn 
met passie gemaakt door mensen met een 
verstandelijke beperking van de locatie ‘de 
Nieuwe Werf’. 

Deze kunstenaars verblijven op een dag-
bestedingscentrum van ‘ORO’ in Beek en 
Donk. Zij werken over het algemeen in-
tuïtief en vanuit eigen beleving.  Wat een 

talenten werken daar. De variëteit aan 
kunstwerken is enorm groot. Zo zijn er 
kleurrijke schilderijen, beelden, schalen, 
weekkalenders en wat al niet meer. Kom 
vrijblijvend bij Schippers Optiek binnen lo-
pen om alles te bekijken. De expositie duurt 
van januari tot en met maart. Maar je maakt 
hen nog blijer door hun creaties te kopen. 
U bent welkom in hun gastvrije winkel 
‘oKaDo’ van ‘de Nieuwe werf’, Wethouder 
Heinsbergenplein 4  Beek en Donk.
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Ook een 
familiebericht plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Gefeliciteerd lisa

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

SALE  SALE  SALE  SALE  SALE  SALE    

Naarmate ik langer in Lliber woon-
de, begreep ik waarom mijn le-
venspad zich over Spanje voltrok: 
om onbewuste Valencianen in mijn 
omgeving tot bewustzijn te bren-
gen! ‘Mijn’ rivier werd nl. sinds 
mensenheugenis gebruikt om via 
een natuurlijke weg basura (huis-
afval) af te voeren, wat uiteindelijk 
allemaal op de bodem van de Mid-
dellandse zee terechtkwam. Dat 
druist in tegen mijn ECO-gevoel. 
Hoeveel vuilniszakken ik in de loop 
der jaren verzameld heb, gevuld en 
afgevoerd naar het nabijgelegen 
ECO-Parc weet geen mens. Ook 
niet hoeveel borden ik geschilderd 
heb, die ik op opvallende plaatsen 
langs de Jalónrivier plaatste: “No 
basura en este rio. POR-FAVOR!” 
… of hulp inriep van gemeente-
ambtenaren cq Policia-Local. Au-
tobumpers, accu´s, rubberbanden 
en gesloopte badkamers waren 
favoriet. Het ging mij aan het hart. 
Als Aelese boerendochter gooide 
ik nog geen snoeppapiertje de na-
tuur in. Mijn vader zaliger zou zich 

in zijn graf nóg omkeren als ik dat 
zou doen! 
Op een dag had ik mijn auto ge-
parkeerd bij de paddenpoel, vlak 
voor de doorgang van de Jalónri-
vier. Minstens tien uitpuilende vuil-
niszakken stonden naast mijn auto, 
gereed om naar het ECO-Parc af te 
voeren. Terwijl ik druk doende was 
nog meer autobumpers, accu´s, 
rubberbanden en gesloopte bad-
kamers te vergaren passeerde mij 
een oudere mevrouw met haar 
vrolijke viervoeter. Ik groette haar 
vriendelijk. Het viel me op dat ze 
niet terug groette. Daarom liet 
ik dit katje graag voorbij lopen! 
In plaats van een aardige groet, 
wroette ze in haar broekzak. Vanaf 
zo´n twintig meter verderop kwam 
ze onverwachts op me afgestormd 
als een-dolle-stier-op-een-rode-
lap. Ik begreep dat ze inmiddels 
de Policia-Local had ingelicht over 
wat hier gaande was. Met haar 
handen in haar zij stond ze als een 
ordinair viswijf in het Valenciaan-
Spaans tegen me te schreeuwen. 
Ik versta alleen Castelliaans-Spaans 

maar DIT verstond ik wel! Hoe 
ik als guiris (Spaanse spotnaam 
voor buitenlanders en vooral 
voor toeristen) dúrfde haar pais-
terra-y-el-mundo zó te bevuilen. 
Ohhh nee, dat had ik weer. Werd 
ik zomaar verdacht van het drop-
pen van volle vuilniszakken in de 
natuur, terwijl ik juist de vuilstapel 
van háár pais-terra-y-el-mundo 
aan het elimineren was. Met een 

dit-vind-ik-leuk-lachje vertelde ik 
haar waar ik mee bezig was, maar 
ze was niet voor reden vatbaar. Ze 
voelde zich gewonnen toen ik met 
mijn werk doorging en alle auto-
bumpers, accu´s, rubberbanden en 
gesloopte badkamers IN mijn auto 
propte. Haar wijsvinger wees in de 
richting van het ECO-Parc toen de 
4x4-off-road-jeep van de Policia-
Local kwam aangescheurd. Geluk-
kig was ik - in goede zin van het 
woord - een bekende van de plaat-
selijke politie die mij complimen-
teerde met mijn goede daad. Toen 
pas viel het kwartje, in haar geval 
de-peseta! Adios…

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

Luchtpost

Spanje

Basura

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

AANGEBODEN
Mooie Pendax (� etsbak), gratis op te ha-
len. Klaproosstraat 13 in Beek en Donk.

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

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

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

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

Huissleutel met een roze klavertje vier eraan 
gevonden (13 jan.), op de hoek van Adriaan 
Botslaan en Burg. Mostermanslaan in Lieshout. 
Af te halen bij kantoor De MooiLaarbeekKrant

GEVRAAGD
Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, 
klokken, beelden, kleingoed zolderoprui-
mingen, etc. Tel. 06-13208306 

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

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

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

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

Wie kan mijn dochter (1 uur p.w. tegen 
vergoeding) wiskunde bijles geven. VMBO 
Kader, 3e leerjaar. Woonachtig in Maria-
hout. Tel. 06-34174772

OVERIG
Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus 
speeltuin, Lage Heesweg. Iedere 3de za-
terdag van de maand. 17 jan./21 febr. van 
10.30 tot 11.30 uur.

TE HUUR
Woonruimte direct te huur in Lieshout. Tel. 
06-51221615

VERLOREN
Kinder Pandora armbandje met 5 bedel-
tjes verloren tijdens Kerstfair Lieshout 
(14 dec.). Bedeltjes zijn zilver en ook met 
blauwe accenten. Indien gevonden, graag 
bellen met 06-51952154

Hoorapparaat (achterste stukje). Zondag 
gebeurd, ergens in Beek en Donk. Merk: Se-
boTek. Twee kleuren grijs. Tel: 0492-462424

VERMIST
Witte kanarie weggevlogen (geen voet-
ring). Indien gevangen, graag contact 
opnemen met tel. 0492-781633

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.

OPEN DAGEN 
zaterdag 17 en zondag 18 januari

van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 

Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,

buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

1500 M2 SLAAPVOORDEEL

OPRUIMING
MET KORTINGEN 

VAN 20%
TOT 60%

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Jur en St en Donkers

Administratie & 
belastingadvieskantoor 

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

• Financiële administratie
• Jaarrekeningen en rapportage
• Belastingaangiftes  (ook particulier)
• Salarisadministratie
• Financieel en fiscaal advies
• Begeleiding startende ondernemers

•
•
•
•
•
•

Harrie 57!
Gefeliciteerd!
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Lifestyle center Laarbeek BV • Parklaan 6 • 5741 EZ Beek en Donk
T. 0492–462521 • www.lifestylecenterlaarbeek.nl • info@lifestylecenterlaarbeek.nl

Lifestyle center 
Laarbeek is per 

direct op zoek naar 
een FREESTYLE 

aerobics instructor 
die ons team kan 

versterken.

Stuur je CV met foto en motivatie naar 
ellen@lifestylecenterlaarbeek.nl.

• Je woont in de directe omgeving van Beek en Donk
• Aerobics is een grote hobby van je!
• Je vind persoonlijke benadering en aandacht voor je 

sporters heel belangrijk
• Je hebt groepslesinstructor A behaald

VACATURE

Iedere donderdag onbeperkt 
tapas eten voor €27,50 p.p.

Iedere donderdag presenteren wij u naast onze 
a la carte menukaart de mogelijkheid om 
onze gerechten in tapasvorm te bestellen!

www.eeterij-uniek.nl

GewOOn...... het gezeiligste restauraNt vaN Laarbeek

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

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Zonnig terras,prachtig uitzicht!
Originele

pannenkoeken!

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

Heerlijke Salades & Hoofdgerechten

oOk in 2015 bakken wij 
voor u de allerlekkerste 

pannenkoeken!

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Onze natuurgids neemt u graag mee om dit mooie gebied te bewonderen!Neem uwwandelschoenen mee!

Winterwandeling 

‘Pak de Biezen’

Aanvang 10.00 uur
Prijs € 8,50
(inclusief warme chocomel en erwtensoep)

Locatie: verzamelen bij  
Herberg de Brabantse Kluis

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

24 JAN.

Mooi UIT in Laarbeek



Donderdag 15 januari 2015 13
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Marie-Christine van   
     Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen 

Vertederende opening
Leden van KPJ Beek en Donk waren in 
sporthal D’n Ekker ‘de helpende hand-
jes’. De organisatie verliep, mede door 
hen, gestroomlijnd. De bijzondere ope-
ning van de avond lag in de handen van 
een klein jongetje, DJ T. Zeven jaar oud, 
guitig koppie met bril stond te swingen 
en mixte muziek live op het podium. 
“Hij is helemaal fan van DJ Hardwell”, 
vertelt Suzanne, de trotse moeder van 
Tijl van de Gender. “Toen hij hiervoor 
gevraagd werd, hebben we hem wel 
even laten zien hoeveel mensen er op 
de feestavond afkomen. Tijl vond het 
geen probleem.”

Gezellige avond
Chrissy Welten en zanger Bas nemen het 
stokje van DJ T over. De zaal vult zich. 
Steeds meer teams krijgen te zien dat ze 
niet eerste zijn geworden. De organisa-
tie van Kwizut  grijpt de kans aan om 
opmerkingen te plaatsen. ‘Kwizut zet 
heel Laarbeek en omgeving op zijn kop. 
Soms zijn mensen te fanatiek. Een gat in 
het hek knippen bij Outdoor Laarbeek 
is niet goed. Meld je en los het samen 
op.’ Verder alleen maar mooie verhalen. 
Een oppas werd achter de naaimachine 
gezet, Keldonk werd opeens een stukje 
Beek en Donk en Co Verhoeven van De 
Mooilaarbeekkrant lijkt op de profeet 
Mohammed. Nadat alle prijzen uitge-
deeld waren, kon de band ‘Session’ het 
feestje compleet maken.

Top 10
1. Nummerke 3
2. BC Mixed
3. Beek en Donk’s Finest
4. CSI B&D
5. De Dörpels
6. De Stroizakken
7. Wa zittie?
8. De vleermuis
9. Casa trenta
10. De Harries 

Kijk voor de complete uitslag op 
www.kwizut.nl en voor alle foto’s op: 
www.mooilaarbeek.nl/fotos. 

7 februari 09.30-14.00 uur
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De 7-jarige DJ T zorgde voor een spetterende opening van het Kwizut-feest

De bekendmakingsavond van Kwizut is niet alleen leuk, het is ook ontzettend spannend! Leden van de KPJ boden de helpende handjes

Vele teams waren aanwezig om de uitslag te horen, maar ook om te feesten

Redacteur: Nikki Barten

De betrokken personen nemen het 
voorval hoog op. Ubachs hoort pas 
maanden later over het voorval en start 
vervolgens met de gemeentesecretaris 
een ‘vertrouwelijk feitenonderzoek’. 
Later blijkt dat dit feitenonderzoek 
niet gebaseerd is op dit voorval, maar 
dat het zich volledig concentreerde op 
de informatie-uitwisseling tussen een 
medewerker van de gemeente en een 
medewerker van het RIEC (Regionale 
Informatie- en Expertisecentrum). Het 
blijkt dat gemeentesecretaris Liebregt 
in haar eentje onderzoek heeft gedaan 
en ook als enige het verslag heeft on-
dertekend. 

Uitslag BIBOB
Op 22 februari 2013 brengt het 
Landelijk Bureau BIBOB advies uit. Op 
grond van uitgebreid en diepgaand 
onderzoek wordt geconcludeerd dat er 
een ernstige mate van gevaar bestaat 
dat de gevraagde vergunning mede 
zal worden gebruikt om uit gepleegde 
strafbare feiten verkregen of te verkrij-
gen, op geld waar waardeerbare voor-
delen te benutten, of strafbare feiten te 
plegen. De aanvrager – Biemans broer 
– ontvangt naar aanleiding hiervan een 
brief van Ubachs waarin hij stelt dat de 
vergunning geweigerd wordt. 

Ubachs beslist om dit besluit niet te pu-
bliceren. Hier speelt in mee dat onder-
tussen in het college vragen zijn gesteld 
aan hem over zijn declaratiegedrag.

Opeenstapeling
Het cafévoorval blijft binnenskamers. 
Dit geldt niet voor het declaratieverhaal. 

Het wordt breed uitgemeten in de 
media. Ubachs komt in een negatief 
daglicht te staan. Na onderzoek blijkt 
maanden later dat Ubachs niets ver-
keerd gedaan heeft. Maar er gebeurt 
meer in die tussentijd: zo lekt er een 
persoonlijke brief van Hans Vereijken 
in het Eindhovens Dagblad en komt 
Ubachs negatief in het nieuws over 
twee leugenachtige gebeurtenissen: 
het verwijderen van een knotwilg en 
het spelen van Sinterklaas, terwijl hij 
een verplichting als burgervader had. 

Motie van wantrouwen 
Er ontstaat een vertrouwenscrisis, 
waarop in een besloten gemeente-
raadsvergadering eind juni 2014, waar 
Ubachs niet bij is, een motie van wan-
trouwen door PNL wordt ingediend. 
Omdat het functioneringsgesprek met 
Ubachs begin juli plaatsvindt wordt 
de motie ingetrokken. Na het functi-
oneringsgesprek wordt besloten dat 
Ubachs een tweede kans krijgt. Net 
nadat dit duidelijk is, wordt midden 
juli de geheime rapportage inzake het 
herstel van vertrouwen tussen de leden 
van het college in Laarbeek gelekt in 
het Eindhovens Dagblad. 

Op 3 september 2014 komt bij de ka-
binetschef van de Commissaris van de 
Koning het signaal binnen: er zou een 
meerderheid bestaan voor het aan-
vaarden van de motie. De kabinetschef 
informeert nog diezelfde dag Ubachs, 
voor wie deze informatie een verras-
sing is. Twee dagen later heeft Ubachs 
een gesprek met de commissaris. In 
dit gesprek laat Ubachs weten dat hij 
in alle openheid zijn verhaal wil vertel-
len in de gemeenteraad van Laarbeek. 

Dit mag niet baten. Op 12 september 
komt naar buiten dat een meerderheid 
van de gemeenteraad het vertrouwen 
in Ubachs heeft opgezegd. 

Dan komen we op het eerdere punt 
aan van de ingelaste vergadering op 8 
oktober, waarin Ubachs de kant van de 
aanval kiest, met als gevolg het onder-
zoek naar zijn uitspraken over intimi-
datie en onveiligheid op de werkvloer.

Handelen van Ubachs
Heeft Ubachs dan wel altijd goed ge-
handeld? “Nee”, luidt de onderzoeks-
commissie. De Cloe: “Gedurende de 
gesprekken werd bekend dat Ubachs 
vaak te emotioneel en te snel reageer-
de. Hij loog soms om bestwil, maar 
wordt daar nu op afgestraft. Ubachs 
is niet stressbestendig en greep zijn 
tweede kans – in het voorjaar van 2014 
– niet met beide handen aan.” 

De onderzoekscommissie stelt dat 
deze gespannen verhoudingen niet 
verbazingwekkend zijn. Het zijn ver-
schijnselen die zich in een bestuurlijke 
context vaker voordoen. De specifieke 
rol van een burgemeester is doorgaans 
om deze verschijnselen zoveel mogelijk 
te voorkomen. Die rol heeft Ubachs 
in Laarbeek niet kunnen spelen. 
Integendeel, hij is onderdeel van het 
probleem geworden, aldus de commis-
sie. 

De Cloe: “Ubachs is continue on-
der druk komen te staan. Zijn kwets-
baarheden, deels door eigen gedrag 
ontstaan, worden tegen hem ge-
bruikt. Regelmatig komt vertrouwe-
lijke informatie naar buiten over zijn 

functioneren en dat zet zijn positie ver-
der onder druk. Ubachs moet handelen 
in verhoudingen die inmiddels zwaar 
belast zijn. Met name het lekken van 
vertrouwelijke informatie op strategi-
sche momenten heeft het functioneren 
van Ubachs stelselmatig ondermijnd. 
Keer op keer wordt de burgemeester in 
een ongunstig daglicht gesteld. 

Pesten
“Dit is een heel harde variant van pes-
ten”, stelt de onderzoekscommissie. 
“Anderen zijn primair verantwoordelijk 
voor het gedrag van de burgemees-
ter.”  Er lijkt sprake te zijn van een twee 
jaar durende vete tussen PNL – en dan 
met name wethouder Biemans – en 
burgemeester Ubachs. 

Toekomst
Hoe nu verder? Dat is de vraag die bij 
iedereen rijst. Het lijkt onwaarschijnlijk 
dat Ubachs weer zijn functie als bur-
gemeester op kan pakken. Nu de kijk 
op deze zaak door dit onderzoek ver-
anderd is, zal ook kritisch naar het han-
delen van Biemans gekeken worden, 
maar ook naar zijn (oud)-partijgeno-
ten, de oud-collegeleden, de overige 
raadsleden en de gemeentesecretaris. 
Morgen komt de gemeenteraad met 
de Commissaris van de Koning, Wim 
van de Donk, bijeen om over de ver-
volgstappen te praten.

Reacties
Zowel oud-wethouder Biemans als 
burgemeester Ubachs willen voorals-
nog niet op de uitslag van dit rapport 
reageren.

Vervolg voorpagina

“Anderen zijn primair verantwoordelijk voor gedrag burgemeester”

Vervolg voorpagina

Kwizut 2014: wederom een grandioos succes



Donderdag 15 januari 201514 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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 be-zwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Veilig Thuis
• Strookbeleid Laarbeek
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 
wet-houders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de 
gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 16 januari komt wethouder Meulensteen aan het woord. 

LAARBEEK – De nieuwe gemeentegids 2015 zal komende week huis-aan-huis verspreid wor-
den. Op donderdag 15 januari wordt de gids met de MooiLaarbeekKrant mee rondgebracht. 
Mocht u de gids volgende week niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Akse Media 
bv, producent van de gids, via info@aksemedia.nl.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 23 december 2014 conform ar-
tikel 2 van de Bomenverordening Laarbeek 2015 besloten de Groene Kaart vast te stellen. De 
Groene Kaart is onderdeel van het nieuwe beleid met betrekking tot het beschermen en kappen 
van bomen in Laarbeek dat per 1 januari 2015 van kracht is geworden. Alleen voor het kappen van 
bomen en groenstructuren die op de Groene Kaart staan is nog een kapvergunning nodig. Voor 
alle overige bomen geldt niet langer een vergunningplicht. Een uitzondering geldt voor gemeen-
tebomen dikker dan 10 cm. Wanneer de gemeente voornemens is deze bomen weg te halen, zal 
altijd een kapvergunning worden aangevraagd.

De Groene Kaart ligt van maandag 12 januari tot en met maandag 23 februari 2015 ter inzage bij 
de informatiebalie van het gemeentehuis Laarbeek. De Groene Kaart is ook digitaal raadpleegbaar 
via de gemeentelije website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > openbare ruimte > bomen).

Gedurende de termijn van ter inzageligging kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift bij 
de gemeente Laarbeek indienen tegen het bovengenoemde besluit. Zie hiervoor de rubriek ‘Be-
zwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Rectificatie
Merensteinplein 12 t/m 30  Beek en Donk  bouwen van 10 woningen  bouwen  15-12-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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 omgevings-loket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het cen-trale 
telefoonnummer 0492 469 700.

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
Molenweg  Beek en Donk 30-12-2014 bouwen van twee woningen
Ginderdoor 23 Mariahout 31-12-2014 kappen van een eik 

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Heuvelplein 27 Beek en Donk 27-12-2014 slopen van een aanbouw

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Gemeente actueel

Gemeentegids 2015

Vaststelling Groene Kaart

Verleende omgevingsvergunningen

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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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Aarle-Rixtel

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

Een echte Aarlese vos
Deze vos, die hier een beetje dromerig aan komt 
lopen, heb ik hier in Aarle gewoon overdag in 
de sneeuw kunnen fotograferen. Over het alge-
meen laten ze zich overdag niet zo gemakkelijk 
zien, maar misschien is hij overmand door honger 
overdag gaan jagen. Hier in onze omgeving zijn 
de vossen erg schuw. Ze komen niet snel tevoor-
schijn. Om deze foto te kunnen maken had ik al 
enkele uren in de snijdende kou op mijn schuil-
plekje gezeten.  Er zijn echter in Nederland ook 
plekken waar het heel wat gemakkelijker is om 
een vos te spotten. Enige jaren geleden waren we 
met ons gezin voor enkele dagen op vakantie in 
Noord-Holland. Ik had al wat verhalen over de 
Amsterdamse Waterleiding Duinen gehoord en 
we hadden besloten op de laatste dag daar eens 
rond te gaan wandelen. Het is een mooi duinge-
bied met veel water waar zeer veel dieren zoals 
damherten en watervogels te zien zijn. Ook zijn 
daar een aantal vossen die door het dagelijks vo-
eren door wandelaars en fotografen handtam zijn 
geworden. Op zich natuurlijk mooi dat mensen 
deze vossen van dichtbij kunnen zien en foto-
graferen, maar ik heb hier toch een dubbel gevoel 
bij. Geef mij maar de wilde vossen uit ons eigen 
Mooie Laarbeek, dan er maar wat meer moeite 
voor doen!
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MooiLaarbeekkrant
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UIT DE KOELING

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
* uit onze koeling
** uit onze diepvries

VOORDEELVOORDEEL
WEEKEND

300 g

Varkens-
schnitzel
Americana*

450 g

Magere
runderlappen*

500 g

Grapefruit

Diverse soorten.

Roerbak-
groenten

Mueslislof
Mandarijnen
in kistje 

VOORDEEL
16 T/M 18 JANUARI

PRIJSVERLAGINGEN

Steenovenpizza duopack**

Varkens- of kipsaté**

Yoghurtdessert*

Tandpasta

Kristalsuiker Suikerklontjes

Vissticks**

Minikriel of bistro minikriel*

Mondwater

Luchtverfrisser

Nationale tuinvogeltelling en vogelcursus bij IVN

Game & Beauty Night bij De Boemerang

Laarbeek - Vogelwerkgroep de Ortolaan 
van IVN Laarbeek vraagt inwoners van 
Laarbeek om zoveel mogelijk mee te 
doen aan de Nationale Tuinvogeltelling. 
Vogelbescherming Nederland houdt dit 
jaarlijkse evenement in het weekend van 17 
en 18 januari. De vogelwerkgroep kondigt 
hierbij de vogelcursus aan, die zij in maart 
en april van dit jaar wil gaan verzorgen. 
Nadere informatie hierover volgt zeer bin-
nenkort.

De vogelwerkgroep hoopt dat iedereen in 
Laarbeek met een tuin of balkon gaat mee-
doen aan de Nationale Tuinvogeltelling. In 
het weekend van 17 en 18 januari telt u een 
half uur lang, vanuit de luie stoel, alle vogels 
die in uw tuin of balkon voorbij komen. De 
resultaten levert u in op www.tuinvogeltel-
ling.nl.  Meedoen is niet alleen leuk maar ook 
belangrijk, want uw ingestuurde gegevens 
worden gebruikt door vogelwerkgroep de 
Ortolaan. Aan de hand van alle waarnemin-
gen wordt ook de Tuinvogel Top tien 2015 
van Laarbeek samengesteld. Bij de afzonder-
lijke kernen stond in 2014 de huismus in Beek 
en Donk, Aarle-Rixtel en Lieshout bovenaan, 
alleen Mariahout had met de koolmees een 
andere nummer een. Op de website www.
tuinvogeltelling.nl staat hoe u precies moet 
tellen. 

Iedereen kan meedoen in 3 gemakkelijke 
stappen: Tel een half uur de vogels in uw 
tuin. Vliegen de vogels alleen maar over uw 
tuin? Die tellen niet mee. Tel het hoogste 
aantal vogels van een soort die u tegelijker-
tijd in uw tuin ziet. Tel deze aantallen niet bij 

elkaar op, dan loopt u het risico een vogel 
dubbel te tellen. Geef uw telling door via de 
app Tuinvogels of via de website. 

Leuk om te weten
’s Morgens vroeg zijn vogels het meest actief 
en valt er dus het meest te tellen. U hoeft 
geen onderscheid te maken tussen vrouw-
tjes- en mannetjesvogels. Heeft u een beetje 
hulp nodig bij het herkennen van uw tuin-
vogels? Op de pagina Tuinvogels vindt u 
een handig overzicht met de 25 meest voor-
komende tuinvogels. Of download de app 
Tuinvogels van Vogelbescherming voor een 
uitgebreid overzicht. Deze app is gratis en is 
zowel voor apple als voor androïd geschikt. 
Op de app staan maar liefst 93 vogelsoorten, 
zodat je in het veld met het beeld en even-
tueel het geluid kunt zien welke vogel het is. 
Scholen tellen mee tussen 12 en 23 januari 
2015 in de Tuinvogeltelling voor Scholen. In 
de bossen en velden van Laarbeek komen 
nog veel meer andere vogels voor dan alleen 
in de tuinen. 

Vogelcursus
Als u deze vogels wilt leren kennen, is wel-
licht een korte vogelcursus iets voor u. Deze 
gaat vogelwerkgroep de Ortolaan in maart 
en april van dit jaar verzorgen. Unieke soor-
ten als de grote gele kwikstaart die in 2014 
in Eyckenlust heeft gebroed, de ijsvogel die 
in de groene long heeft gebroed, de tureluur 
die heeft gebroed in de buurt van de biolo-
gische boerderij in de Hei, etc. komen hierbij 
aan bod. Dus als u hiervoor belangstelling 
hebt, moet u de berichtgeving hierover de 
komende weken in de gaten houden.

Fotograaf: Leo van den Heuvel

Beek en Donk – Tienerwerk De Boemerang hield 
vrijdag weer een succesvolle disco, met een 
spannende strijd tussen de jongens en meisjes. 
Deze keer werd er gewonnen door de jongens.

De volgende activiteit is de Game en Beauty 
Night, deze wordt keer op keer druk bezocht. Laat 

je lekker verwennen bij de kapper of make-up, en 
daarna op de foto, of je kunt als je liever stoer 
bezig bent, lekker aan de gang met de vele games 
die er zijn. We hopen je snel weer te zien bij de 
Boemerang. Inschrijven kan via www.boemerang-
beekendonk.nl.

‘Wine&Dine’ bij Grand Café Stout
Aarle-Rixtel - De deur naar 2015 staat nog maar 
op een kier, maar bij Grand Café Stout gaat hij 
meteen volle bak open. Dit jaar zullen er met 
grote regelmaat ‘Stoute Thema-avonden’ ge-
organiseerd worden. Deze zullen als een rode 
draad door 2015 heen gaan lopen. Denk bij-
voorbeeld aan een avond vol grappen en grol-
len op 1 april (nationale grappendag) of een 
avond met hoog bezoek op Koningsdag. Als 
aftrap van de Stoute Thema-avonden wordt er 
op 21 januari een Wine&Dine avond georga-
niseerd.
 
Bij Wine&Dine combineren we heerlijke wijnen 
met prachtige gerechten. In overleg met onze 
wijnleverancier ‘van Eycks Wijnkelders’ worden 
bijzondere culinaire wijnen geselecteerd die onze 
keukenbrigade inspireert tot het maken van een 
perfect passend gerecht. In plaats van het kiezen 
uit de menukaart, kiest u na uw aperitief uit de 
speciaal samengestelde wijnkaart. Op deze wijn-
kaart vindt u (uitgebreide) informatie over elke 
wijn en lichten we een klein tipje van de sluier op 
over het te verwachten gerecht. Reken er maar 

op dat onze koks staan te trappelen om u te ver-
rassen met spannende gerechten die de wijnen 
bijzonder tot hun smaak laten komen! Op deze 
avond is het dus eerst ‘Wine’ en dan ‘Dine’.
 
Het arrangement bestaat uit een aperitief, 3 bij-
zondere wijnen waarbij wij een passende amu-
se, voor-, hoofd- en nagerecht bij serveren. U 
kunt elke Wine&Dine avond rekenen op nieuwe 
smaakmakende wijnen en gerechten! Reserveer 
tijdig, want vol is vol. De kosten bedragen 
€43,50 per arrangement.

Hou de website, Facebook en De 
MooiLaarbeekKrant in de gaten voor nieuwe 
Stoute Thema-avonden.

Grand Café Stout, Dorpsstraat 86, tel. 
0492-778388 of mail info@grandcafestout.nl. 

Advertorial
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Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

18 januari koopzondag
van 12.00 tot 17.00 uur

Laarbeek - Op 28 januari 2015 houden de 
Stichting ViERBINDEN en de werkgroep De-
mentievriendelijk Laarbeek een bijeenkomst 
over de mogelijkheden voor mensen die lij-
den aan (beginnende) dementie en iedereen 
in hun directe omgeving. De opzet van de 
bijeenkomst is van Laarbeek een dementie-
vriendelijke gemeente te maken en ervoor 
te zorgen dat mensen met dementie zo lang 
mogelijk op een normale manier mee kunnen 
blijven draaien in de samenleving.

Toename
Het aantal mensen dat gediagnosticeerd wordt 
met dementie neemt de laatste jaren gestaag 
toe en dementie is hard op weg om volksziekte 
nummer drie te worden in ons land. In Neder-
land krijgt ongeveer één op de vijf mensen in 
hun leven te maken met een vorm van de-
mentie. Gemiddeld wordt na 14 maanden de 
diagnose gesteld en van de mensen getroffen 
door de ziekte is ongeveer 5% jong demente-
rend, ofwel jonger dan 65 jaar. De bekendste 
aandoening is wellicht de ziekte van Alzheimer, 
maar bij dementie moeten we bijvoorbeeld 
ook denken aan vasculaire dementie, Lew-bo-
dy-dementie en fronto-temporale dementie.

Gevolgen
In Laarbeek leden in 2014 347 mensen aan 
een vorm van dementie, ofwel 5% van alle 
inwoners van de gemeente. Verwacht wordt 
dat dat aantal in 2040 toegenomen zal zijn tot 
bijna 800, een stijging van ruim 140%. En juist 
omdat meer en meer mensen getroffen zullen 
worden door deze ziekte, zelf of in hun recht-
streekse omgeving, is het enorm belangrijk dat 

de gemeenschap (buren, verenigingen, win-
kels, horecazaken...) meer inzicht krijgen in de 
gevolgen van dementie en de mogelijkheden 
om bij te dragen aan een dementievriendelij-
kere omgeving.

Aanpak 
De Stichting ViERBINDEN 
wil in samenwerking met 
andere lokale organisa-
ties, zoals het Alzheimer 
Café in Helmond, er alles 
aan doen om dementie 
bekender te maken en de 
gemeenschap er beter mee 
helpen om te gaan. Dat wil 
zij bereiken door het taboe 
dat nog altijd heerst rond 
de ziekte te doorbreken 
en het verborgen leed van 
de mensen die er aan lij-
den en hun omgeving aan 
het licht te brengen. De 
Stichting ViERBINDEN zit 
samen met onder andere 
de WMO-raad in de werk-
groep Dementievriendelijk 
Laarbeek met de bedoeling 
om tegen 2016 Laarbeek 
officieel te laten erkennen 
als dementievriendelijke 
gemeente.

Informatiebijeenkomst 
De bijeenkomst, georga-
niseerd door de Stichting 
ViERBINDEN, vindt plaats 

op 28 januari om 19.30 uur in het Ontmoe-
tingscentrum aan de Otterweg 27 in Beek en 
Donk. De avond zal bestaan uit twee delen. 
Eerst komt een aantal mantelzorgers aan het 
woord om hun persoonlijke ervaringen te de-
len, waarna de GGD meer informatie zal ver-
schaffen over dementie in het algemeen, in 

Nederland, in Noord-Brabant en in Laarbeek. 
Achteraf is er ruimte voor persoonlijke vragen 
en discussie. Voor meer informatie kunt u e-
mailen naar hbouwmans@vierbinden.nl of bel-
len naar 0492-328803.

Vlnr. Henrie Bouwmans (Stichting ViERBINDEN), Sissy van de Weijer (Alzheimer Café Helmond) en Hanny 
Vlemmings (mantelzorger en toegepast gerontoloog) (niet op foto: Dre de Kort (Savant) en Ellen van Bree (GGD))

Welzijnswerk

ViERBINDEN.NL

Stichting ViERBINDEN gaat voor dementievriendelijk Laarbeek

Ontspanningsmiddag Zonnebloem afdeling Beek en Donk
Beek en Donk - De Zonnebloem afde-
ling Beek en Donk houdt op dinsdag 3 
februari weer een ontspanningsmiddag 
in Herberg ’t Huukske te Beek en Donk. 

Deze middag duurt van 13.30 uur 
tot 16.30 uur en is bedoeld voor alle 
thuiswonende zieken, gehandicapten, 
eenzamen en alle personen, die be-
hoefte hebben aan wat gezelligheid en 
in Beek en Donk wonen. Allen, die tot 

deze doelgroep behoren, zijn van harte 
welkom, ongeacht of u wel of geen on-
dersteunend lid bent van de Nationale 
Vereniging van de Zonnebloem te Breda. 
De zaal gaat open om 13.00 uur. Om 
13.30 uur wordt begonnen met een 
kopje koffie en iets lekkers erbij. Daarna 
is er bingo voor de gasten en vrijwilligers 
tijdens een gezellige sfeer, zoals u ge-
wend bent.

Tijdens de pauze kan men onder het ge-
not van een consumptie lekker even bij-
praten. Na de pauze spelen ze weer bin-
go. Kosten voor deze middag bedragen 
€4,00 en daarbij krijgt u ook een gratis 
bingokaart. Meerdere kaarten zijn te koop 
á €1,00 per stuk.  Wie deze middag wil 
bijwonen, kan zich opgeven voor 30 janu-
ari bij Olga van Bree, tel. 0492-462798, 
Ria Derksen, tel. 0492-464150 of bij Toos 
van der Linden, tel. 0492-462974.

Uitstapjes van KBO Lieshout 
Lieshout – KBO Lieshout houdt de ko-
mende tijd weer een aantal uitstapjes. 
Zo brengen ze onder meer een bezoek 
aan het Nationaal Klok & Peel Museum 
in Asten en aan breifabriek Marcienne 
in Duitsland. 

Museum  Asten
Op dinsdag 20 januari brengen de 
Lieshoutse senioren een bezoek aan 
het Nationaal Klok & Peel Museum in 
Asten. Het museum is niet lang geleden 
heropend. Het was tegelijk de start van 
een boeiende nieuwe fase. Wat begon 
als twee gescheiden collecties, is nu een 
samenhangend geheel met bovenregio-
nale allure. Klok en Peel, twee werelden 
in harmonie. Het vertrek is om 13.15 uur 
vanaf het Dorpshuis,  poolend met eigen 

auto’s. Aanmelden kan bij de Inloop. 
Wilt u wel even laten weten of u in het 
bezit bent van een Museum Jaarkaart? 
De prijs voor deze excursie bedraagt 
€10,00. Inbegrepen zijn de entree, rond-
leiding door een gids en koffie met cake. 
Met een  Museum Jaarkaart is de entree 
van het museum gratis. Meerijden kost 
€2,00 voor de chauffeur. 

Marcienne
Op woensdag 28 januari staat een 
bezoek aan breifabriek Marcienne in 
Duitsland op het programma. De be-
zoekers kunnen genieten van een live 
modeshow van de carnavals- en voor-
jaarcollectie. Het vertrek is om 13.00 
uur vanaf het Dorpshuis. De kosten be-
dragen €7,00 inclusief  koffie en vlaai. 

Aanmelden bij de Inloop. Ook niet-le-
den zijn van harte welkom.

Infomiddag notaris
Noteer vast in uw agenda: dinsdag-
middag 3 februari is er een infomiddag 
over erven, schenken, nalatenschap en 
testament door notaris Rini Hermans. 
Aanvang 14.00 uur in het Dorpshuis. 
Aanmelden is niet nodig. 

Inloop
Aanmelden voor activiteiten kan tijdens 
de Inloop. De Inloop is iedere dinsdag-
morgen van 10.00 tot 11.30 uur in het 
Dorpshuis. U bent hier van harte wel-
kom met vragen over van alles, om u op 
te geven voor een van de KBO activitei-
ten of zomaar voor de gezelligheid.

Repair Café Laarbeek 

Lieshout - De Dorpsraad van Lieshout 
houdt woensdag 21 januari het maan-
delijkse Repair Café in het Dorpshuis 
Lieshout, draait het dan allemaal 
om repareren en ontmoeten. Tussen 
13.30 en 16.00 uur staan diverse vak-
lieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische  apparatuur kunnen daar 
allemaal een tweede kans krijgen. 
Gereedschap en materialen zijn aan-
wezig.  Mensen die het Repair Café 
bezoeken, nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Broodroosters, lampjes, 

föhns, kleding, fietsen, speelgoed, 
servies etc. Alles wat niet meer werkt 
is welkom en maakt kans op een ge-
slaagde reparatie. De vaklui in het 
Repair Café weten bijna altijd raad. 

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

Het Repair Café is voor alle inwoners 
van Laarbeek en omgeving. Het dient 
ook om bewoners op een andere ma-
nier met elkaar in contact te brengen. 
En te ontdekken dat er heel veel ken-
nis en praktische vaardigheden in de 
buurt aanwezig zijn. Samen repare-
ren kan leiden tot hele leuke contac-
ten in de buurt. Maar bovenal wil de 
Dorpsraad met het Repair Café laten 
zien dat repareren leuk is, en vaak heel 
makkelijk. 

Mark VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

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

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie
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Deze week: Toon van der Aa (80) uit  
Beek en Donk 

Vrijwilligerswerk: 
• Vanaf 1994 tot 1-1-2015 actief bij 
gezinsvervangend huis ‘De Bleek’ 
• Al twintig jaar bezorger van het club 
blad van de KBO 

Ontspanning voor bewoners ‘De Bleek’
‘De Bleek’ is een onderdeel van ORO. 
Deze organisatie biedt diverse vormen 
van woonondersteuning aan, voor 
mensen die niet zonder hulp zelfstandig 
kunnen wonen. “Deze mensen krijgen 
hier begeleiding en verzorging”, legt 
Toon uit. “Ook wordt gezorgd voor 
ontspanning.” Zo hebben een aantal 
bewoners de mogelijkheid om één maal 
per week te gaan dansen. Deze dansa-
vondjes vinden niet plaats in Beek en 
Donk maar in omliggende plaatsen. 
Toon vertelt: “Iedere maandagavond 
bracht ik met het busje enkele bewon-
ers naar hun dansavond. Deze waren 
de eerste jaren in Veghel, daarna in Ge-
mert en tegenwoordig in Helmond.”

Rijexamen
Voordat Toon als vrijwillige taxichauf-
feur van ‘De Bleek’ aan de slag kon, 
werd hij uitvoerig getest: “Ik kreeg een 
gesprek en een keuring. Ook moes-
ten we een rijexamen a� eggen 
met een of� ciële examinator. En 
dat terwijl ik altijd op de weg heb 
gezeten. Ik was tot aan mijn pensioen 
vrachtwagenchauffeur bij Bavaria.”

Jammer
Vanwege een beleidsverandering 

kwam er per 1 januari 2015 een einde 
aan de wekelijkse busritjes. “Ze hebben 
nu een andere regeling getroffen”, legt 
Toon uit: “Ik vind het jammer dat het 
op deze manier is afgelopen. Ik heb dit 
vrijwilligerswerk altijd graag gedaan, 
het geeft voldoening. Je bouwt toch 
een band op met de mensen daar. Maar 
ja, de mensen van ‘De Bleek’ kunnen 
er ook niets aan doen. Het beleid komt 
van hogerhand.”

Bezorger clubblad 
‘ONS’, voorheen ‘Nestor’, is de naam 
van het clubblad van de Katholieke 
Bond van Ouderen dat Toon maan-
delijks met plezier bezorgt in de buurt 
Lekerstraat en Bosscheweg. “Dit blijf 
ik doen zolang ik kan. Ik � ets graag en 
dan heb ik een mooi doel om weg te 
� etsen.”

Voldoening
Toon heeft zijn vrijwilligerswerk altijd 

graag gedaan: “De waardering die je 
ervoor krijgt geeft veel voldoening.” Hij 
vindt het dan ook geen enkel probleem 
om hier tijd en energie in te steken. “Ge 
moet er dat gewoon voor over heb-
ben.”

De Bijzondere Vrijwilliger

Mooi Vrijwillig LaarbeekInstallatie van pastoor Verbraeken
Het wonder van het samengaan 
van verschillende parochies werd 
heel subtiel in deze eucharistievie-
ring voltrokken. Voorheen was het 
ondenkbaar om in een ander dorp 
naar de kerk te gaan, nu waren er 
mensen uit alle kernen.  Voorheen 
waren de gilden zo individueel dat 
ieder 1 voor 1 de kerk binnenkwam, 
nu kwamen alle gilden als 1 gilde 
binnen, een feestelijk gezicht! Ook 
de koren hebben de samensmelting 
goed laten zien, door samen 1 koor 
te vormen dat heel mooi en zuiver 
zong. Natuurlijk is het voor niemand 
makkelijk geweest, maar daar was 
tijdens de Mis niets van te merken. 
En dat siert alle gilden, koorleden en 
zeker ook de parochianen.  
 
De brieven van de bisschop waren 
geen  whatsappjes, smsjes  of e-
mails, maar serieuze,  rechtsgeldige 
documenten.  Vandaar ook dat de  
Latijnse naam voor het wetboek 
van kerkelijk recht veelvuldig voor-
bijkwam. Een testament heeft ook 
allerlei saaie termen, maar als iets 
er niet goed instaat levert dat wel 
problemen op. Het voorlezen van de 
officiële brieven liet zien dat wij als 
parochianen serieus worden geno-
men, het wordt niet te min voor ons 
geacht om te horen wat de bisschop 
geschreven heeft. 

Ook de lezingen waren mooi en 
toepasselijk, vanuit de duisternis 

naar het Licht van Christus die voor 
ons geboren is.  Van verre plaatsen 
zoals Midjan en Efa en Sjefa, of mis-
schien kunnen we beter invullen 
vanuit Aarle-Rixtel, Beek en Donk 
en Mariahout naar Lieshout, om 
samen op weg te gaan. Niet tijdens 
een ‘beatmis’ (ik heb moeten goog-
len om te zien wat dat is) waar de 
uiterlijkheden centraal staan.  In-
houd is juist belangrijk, te zien aan 
de symbolen die werden overgedra-
gen aan de nieuwe pastoor.  Ook de 
preek riep ons op om de inhoud van 
ons geloof te beleven. Geen mooie 
praatjes houden, maar laten zien dat 
onze God van alle mensen houdt. 
En dat doe je inderdaad door je be-
langeloos in te zetten. Door eens op 
bezoek te gaan bij iemand die een-
zaam is. Door iemand die slecht ter 
been is met de auto naar de Mis te 
brengen. Dat is geloven, en dat is 
ook wat jongeren tegenwoordig in 
de Kerk zoeken: inhoud, diepgang 
maar vooral dat het geloof je tot een 
beter mens maakt. Moge de zalige 
Eustachius voor ons bidden en met 
zijn voorbeeld van voor mensen zor-
gen ons ook tot voorbeeld zijn.

Zuster Mathilde Maria, Missiezus-
ter van het Kostbaar Bloed, 30 jaar 
oud, geboren en getogen Beek en 
Donkse, nu woonachtig in het inter-
nationale Moederhuis Heilig Bloed 
in Aarle-Rixtel.

LEZERSPODIUM

www.vierbinden.nl

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

Iets doen voor elkaar!.nl

Gevraagd

Een bevriend buitenlands stel wil graag 
bijgespijkerd worden in de Nederlandse 
taal. Ze werken in de omgeving en wo-
nen in Laarbeek. Wie wil 1x per week 
bij dit echtpaar thuis Nederlandse bijles 
geven?

Lieshout - Bibliotheek de Lage Beemden 
is op zoek naar een of twee enthousiaste 
en actieve vrijwilligers voor hun locatie 
in het dorpshuis van Lieshout. De bibli-
otheek heeft dezelfde openingsuren 
als het Dorpshuis, maar is op bepaalde 
momenten onbemand. Momenteel is 
de organisatie op zoek naar iemand uit 
het dorp die op woensdag- of donderd-
agavond wil bijspringen. Ook op vrijda-
gochtend is nog hulp gewenst.

De Lage Beemden
Bibliotheek de Lage Beemden is met 
meer dan 13.000 leden de grootste 
culturele organisatie van Laarbeek, 
Gemert-Bakel en Boekel. Naast de 
traditionele dienstverlening heeft 
Bibliotheek de Lage Beemden extra 
aandacht voor de jeugd en houdt ze 
zich ook bezig met de verdere ontwik-
keling van diensten ten behoeve van 
het onderwijs door partnerschappen 
aan te gaan met scholen, kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en instellingen 
voor maatschappelijke en jeugdzorg. 
Maar de ledenaantallen en uitle-
ningen staan onder druk door forse 

Bibliotheek de Lage Beemden zoekt nieuwe vrijwilliger(s)

Gevraagd

Iemand die 1x per week of 1x per 2 
weken met een man van 84 jaar met 
licht verstandelijke beperking een potje 
wil dammen. Dhr. kan goed dammen.

Gevraagd

Woonvoorziening de Bleek zoekt een 
man/vrouw die een jonge vrouw van 
31 jaar wil leren fietsen. Zij rijdt nu op 
een driewieler maar wil graag op een 
‘gewone’ fiets leren fietsen.

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

bezuinigingen en tegelijkertijd wil de 
stichting verder innoveren en invest-
eren en daarbij is alle hulp meer dan 
welkom.

Werkzaamheden  
De vrijwilliger zal zich als gastheer van 
de bibliotheek op woensdag- of donder-
dagavond en eventueel vrijdagochtend 
een uur tot anderhalf uur bezighouden 
met het opruimen van de boeken 
die retour worden gebracht, met het 
beantwoorden en doorverwijzen van 
eventuele vragen van klanten en met 
het bieden van assistentie bij het elekt-
ronische uitleensysteem. Tevens wordt 
het op prijs gesteld als de vrijwilliger 
ideeën aandraagt voor activiteiten die 
de samenwerking met lokale verenigin-
gen en instellingen zoals basisscholen, 
kinderdagverblijven, zorginstellingen 
en ouderenorganisaties kunnen 
verbeteren.

Interesse 
De positie is open voor iedereen die zich 
geroepen voelt en die actief wil bijdra-
gen aan de gemeenschap. Affiniteit 

met boeken of lezen in het algemeen 
is geen vereiste, maar wel een pre. De 
bibliotheek is voornamelijk op zoek 
naar iemand die aandacht kan geven 
aan bezoekers en zorg wil besteden 
aan de uitstraling van de bibliotheek. 

Voor meer informatie of om u aan te 
melden als vrijwilliger kunt u contact 
opnemen met Charlotte Tulp via 
charlottetulp@bibliotheekdlb.nl. Neem 
voor meer informatie ook zeker een 
kijkje op de website van Bibliotheek de 
Lage Beemden: www.bibliotheekdlb.nl.

De bibliotheek 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
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CARNAVAL 2015
Muzikaal onthaal Prins Luuk XLIII

Beek en Donk - Volgens tradi-
tie werd afgelopen zondag Prins 
XLIII, van de Teugelders van 
Ganzendonck, voorafgaand aan de 
receptie opgehaald door muziek-
makerij  de BiksBent.  Het grote 
verschil met voorgaande jaren was 
dat Prins Luuk XLIII niet alleen 

muzikaal begeleid werd door 
BiksBent.  

Koninklijke Harmonie O & U , waar 
de Prins en Prinses beide lid van 
zijn, begeleidde Prins Luuk XLIII 
en Prinses Marianke gezamen-
lijk met het Gekleed gevolg van 

de Teugelders van Ganzendonck, 
Boer Guus en Boerin Caro en de 
BiksBent naar Herberg ’t Huukske, 
waar na enig passen de boven-
staande foto werd gemaakt door 
de huisfotograaf van de BiksBent.  

Prins Luuk XLIII te midden van het muzikale gezelschap Fotograaf: Tonny van Hout

50%KORTING
VANAF 2 STUKS50%

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

SALE   SALE   SALE

30%KORTING
PER ARTIKEL

MOCHT U AFGELOPEN WEEK AL ÉÉN VAN DE BOVENSTAANDE ARTIKELEN BIJ ONS HEBBEN 
GEKOCHT, KOM GERUST LANGS DAN ONTVANGT U OVER HET VERSCHIL EEN WAARDEBON.

ACTIEARTIKELEN AANGEGEVEN DOOR KORTINGSTICKERS

Disco Dance Party in de tent

Seniorenmiddag Ganzegat 

Aarle-Rixtel – In de tent achter de 
Vrienden vindt op carnavalsdinsdag 
avond een heuse Disco Dance Party 
plaats, compleet met verlichte dansvloer 
en disco- en carnavalsmuziek uit de ja-
ren tachtig.

Voor deze avond heb je een entreekaart 
nodig. Deze kaarten kosten €10,00, 
maar daarvoor krijg je 5 consumptiebon-
nen. Kaarten zijn te koop bij Dorpscafé 
de Vrienden, Grand Café Stout of via de 
stichting organisatie carnaval Ganzegat 
bij Edelsmid Johan van Bakel

Aarle-Rixtel - De befaamde 
Ganzekwekavonden in Ganzegat vin-
den plaats op zaterdag 24 januari en op 
zaterdag 7 februari. Deze vonden staan 
weer garant voor muzikaliteit en de no-
dige dosis humor. 

De zaalcommissie is er dit jaar weer in 
geslaagd om een prachtig programma 
samen te stellen. Naast de vertrouwde 
Ganzegatse groepen Dè Vèlt Op, Gans 
Anders en een nieuwe Ganzegatse 
groep onder de naam de Biermannen, 

treden ook regionale grootheden op als 
Andy Marcelissen, Rob Schepers, Rob 
van Elst, TaDaa en Jeroens Clan voor 
u op. Dit mag u natuurlijk niet mis-
sen. Kijk voor het programma ook op 
www.ganzegat.nl.

Eventueel overgebleven kaarten zijn ver-
krijgbaar bij snoeperij Jantje en Edelsmid 
Johan van Bakel. De kaarten kosten 
€12,50  per stuk. Weer er snel bij, want 
op is op.

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

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

• Uw huis, tuin of schuur 
opgeruimd? 

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

Heeft u spullen te koop of hulp nodig?

Wij werken discreet en 
betrouwbaar. Bel of maak 
vrijblijvend een afspraak. 
Tel. 06-13208306
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Beek en Donk - De geruchten gaan 
al weken lang rond. Buurtbewoners 
van muziekcentrum Het Anker 
aan de Pater Vogelstraat in Beek 
en Donk bemerken een onge-
woon hoog activiteitsgehalte bij 
deze thuishaven van Koninklijke 
Harmonie Oefening & Uitspanning. 
Met name in de avonduren wordt 
met regelmaat geconstateerd dat 
in het zwart geklede figuren Het 
Anker binnengaan. Opvallend is 
dat deze ongure types koffers bij 
zich hebben alsook maffiosoach-
tige gangsterhoeden dragen.

Op verzoek van omwonenden heeft 
de politie meerdere observaties uit-
gevoerd. Tevens zijn energiebedrij-
ven benaderd om te onderzoeken 
of er sprake is van een overmatig 

energieverbruik. Bewoners uit de 
Pater Vogelstraat is verzocht hun 
energiemeter regelmatig te contro-
leren en afwijkende meterstanden 
te melden bij hun energiebedrijf. 
Om mogelijke verdachte activitei-
ten vast te leggen zijn rondom het 
muziekcentrum camera’s opge-
hangen die een directe verbinding 
hebben met de meldkamer van de 
politie.

Tot op heden zijn er volgens de po-
litie echter nog geen wetsovertre-
dingen geconstateerd, zodat er nog 
niet wordt overgegaan tot aanhou-
dingen. Wel is er een undercover 
agent ingezet die zal proberen te 
infiltreren in de muziekvereniging. 
Meerdere personen hebben deze 
agent al gespot en aangegeven dat 

hij veel weg heeft van Baantjer.
Het blijft onduidelijk of we hier te 
maken hebben met een criminele 
organisatie of met een muzikale 
vereniging die zich bezig houdt met 
criminele activiteiten. Het een en 
ander kan verband houden met de 
twee carnavalsconcerten op 7 en 
13 februari 2015. Het motto van 
deze concerten is Onderwereld&U! 
Het blijft echter de vraag of men dit 
letterlijk of figuurlijk moet interpre-
teren. De politie, in samenwerking 
met ‘Baantjer’,  blijft de activiteiten 
rondom muziekcentrum Het Anker 
nauwlettend volgen. Mochten er 
nieuwe ontwikkelingen zijn, dan 
zullen we u daar zeker over 
informeren.

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

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

www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 

CARNAVAL 2015
Muzikale prinsenreceptie De Teugelders 50-plussers, Wedden dat u lacht?

Wietplantage in Muziekcentrum ‘t Anker?

Carnavalsavond KBO Mariahout

Miniplayback Show Mariahout

Beek en Donk - Heel veel muziek. 
Daarmee is in 3 woorden verteld 
waaruit de prinsenreceptie van de 
Teugelders, die zondag bij Herberg 
het Huukske is gehouden, hoofd-
zakelijk bestond. Gezien hun bei-
der achtergrond was het natuur-
lijk niet echt verrassend dat Prins 
Luuk XLIII en Prinses Marianke 
vooral veel muzikale felicitaties in 
ontvangst mochten nemen. 

Daarlangs waren er natuur-
lijk de vrienden, kennissen, de 
Laarbeekse carnavalsclubs en fa-
milie, met een ludiek filmpje, die 
hen de hand kwamen schudden. 
Net na het middaguur werd het 
prinsenpaar thuis opgehaald door 
de voltallige harmonie Oefening & 
Uitspanning en, inmiddels traditio-
neel met de platte kar, de Biks Bent. 
Er waren muzikale felicitaties van 
Nummerke 3, Stoudt, het jeugd-
orkest van Deurne, Sambaband 
Heisa, en Ganzegats Hofkapel. Het 
boerenpaar Guus en Caro kwa-
men aantekenen en kregen van 
Prins Luuk XLIII toestemming om 
op carnavalsdinsdag in de on-echt 
verbonden te worden.

Eerder op de middag was de re-
ceptie voor Jeugdprins Luukske 
XIX en Jeugdprinses Michelle. Ook 
hier waren bevriende verenigingen 
te gast en kwamen bekenden, fa-
milieleden en vrienden het paar 
feliciteren en een cadeautje over-
handigen.

Lieshout - CV de Raopers houdt zater-
dag 24 januari haar jaarlijkse ‘Wedden 
dat je Lacht’ avond in het Dorpshuis. 
Zoals bekend was deze avond in een 
vloek en een zucht uitverkocht en 
heeft de organisatie vele dorps- en 
streekgenoten moeten teleurstellen. 

Minder bekend is dat ze op zater-
dag 17 januari het kleine bruurtje 
van Wedden dat je Lacht houden en 
wel de 50+ Bonte Avond, om 19.30 
uur in Café/Zaal de Koekoek. Het 
programma is vrijwel gelijk aan 
Wedden dat je Lacht: kletsers, 
amusement en dans, maar 
nu voor slechts €5,00. De 
organisatie heeft de top 
van het gezwets uit kun-
nen nodigen, namelijk 
Maikel van de Berg, 
Robert van Lamoen en 
Frank Schrijen, wie kent 
ze niet? Erpel uit ut 
Zekske en Dit is Ut zijn 
op zichzelf al de moeite 
waard qua amusement, 
maar Melissa en Ilse 

breken zeker de tent af. Voor deze 
topavond zijn nog kaarten verkrijgbaar 

bij Sabien v.d. Weijer aan 
de Albert Botslaan 14 

in Lieshout (na 16.00 
uur). Haast u, want 
het kan zo maar 
gezellig worden.

dat je Lacht’ avond in het Dorpshuis. 
Zoals bekend was deze avond in een 
vloek en een zucht uitverkocht en vloek en een zucht uitverkocht en 
heeft de organisatie vele dorps- en 
streekgenoten moeten teleurstellen. 

Minder bekend is dat ze op zater-
dag 17 januari het kleine bruurtje 
van Wedden dat je Lacht houden en 
wel de 50+ Bonte Avond, om 19.30 
uur in Café/Zaal de Koekoek. Het 
programma is vrijwel gelijk aan 
Wedden dat je Lacht: kletsers, 
amusement en dans, maar 
nu voor slechts €5,00. De 
organisatie heeft de top 
van het gezwets uit kun-
nen nodigen, namelijk 
Maikel van de Berg, 
Robert van Lamoen en 
Frank Schrijen, wie kent 
ze niet? Erpel uit ut 
Zekske en Dit is Ut zijn 
op zichzelf al de moeite 
waard qua amusement, 
maar Melissa en Ilse 

bij Sabien v.d. Weijer aan 
de Albert Botslaan 14 
in Lieshout (na 16.00 in Lieshout (na 16.00 
uur). Haast u, want 
het kan zo maar 
gezellig worden.

Frank Schrijen

Mariahout - De t KBO Mariahout houdt 
woensdag 28 januari hun jaarlijkse car-
navalsavond. Het belooft een heel spek-
takel te worden.

Kaarten voor deze avond zijn verkrijg-
baar in het Buurthuis tijdens de inloopu-
ren op woensdag 21 januari. Na 21 janu-
ari kosten de kaartjes €5,00 voor leden 

en niet-leden. Deze kunnen dan nog 
besteld worden bij Annie van Lierop, tel. 
0413-209375.

Mariahout - De jeugdcommissie van 
CV De Heikneuters houdt zondag 1 
februari de jaarlijkse miniplayback 
show. Met meer dan 20 optredens, 
verdeeld over de verschillende leef-
tijdscategorieën, belooft het ook dit 
jaar weer een spetterende middag te 
worden.  

Tijdens de generale repetitie op zon-
dag 25 januari krijgen alle deelne-
mers voor de laatste keer de kans om 
op het podium hun act te oefenen en 
eventuele tips in ontvangst te nemen, 

zodat ze tijdens de miniplayback-
show een geweldig optreden kunnen 
neerzetten.

Elk jaar lijkt het niveau van de mini-
playbackshow te verbeteren en ook 
dit jaar zullen alle deelnemers er voor 
zorgen dat de jury geen woorden 
meer heeft voor de creativiteit, ori-
ginaliteit en performance. Wilt u een 
keur aan wereldartiesten zien optre-
den, kom dan zondag 1 februari naar 
het buurthuis in Mariahout, aanvang 
13.00 uur.

Het is weer tijd voor de 
miniplayback show in Mariahout

Ganzegatse Seniorenmiddag
Aarle-Rixtel – Carnavalsstichting 
Ganzegat houdt zaterdag 24 januari 
haar seniorenmiddag. Deze middag 
wordt, na het succes van vorig jaar, 
ook nu weer gehouden in multifunc-
tioneel centrum de Dreef.

Er zijn onder andere optredens van 
Gans Anders, de Bruurs, Rien Bekkers 
en Plus Minus. De Ganzegatse dans-
mariekes zetten hun beste beentjes 

voor en de muzikale omlijsting is in 
handen van de Ganzegatse Hofkapel. 
Prins Celles den Uurste bezoekt samen 
met zijn gekleed gevolg deze middag. 
Kaarten voor deze dag kosten €6,50. 
Dit is inclusief een kop koffie of thee. 
De kaarten zijn verkrijgbaar bij snoe-
perij Jantje of via het dorpsservicepunt 
in Zonnetij op maandag, dinsdag en 
donderdag van 09.30 tot 11.00 uur.

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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Mijn Testamentadvies geeft ook ad-
vies aan ondernemers, namelijk met 
Successie In Bedrijf.
Bent of kent u een ondernemer? 
Dan is dit het lezen zeker waard!   

Bedrijfsoverdracht, nog niks voor 
u? Dan hoeft u niet verder te lezen, 
of toch wel? 

Want maakt u zich wel eens zorgen 
over wat er gebeurt met uw bedrijf 
wanneer u  wegvalt? Denkt u de 
ene keer dat het allemaal wel zal 
doorgaan, maar is er dan soms toch 
weer dat stemmetje in uw achter-
hoofd dat u tegenspreekt?
Dan bent u klaar voor het Succes-
siePlan. Dit is speciaal ontworpen 
om uw ongerustheid weg te nemen. 
Dat daarbij ook alle andere aspecten 
die bij uw bedrijf en de overdracht 
daarvan spelen, zoals de juridische, 
fiscale, financiele en erfrechtelijke, 
worden behandeld, dat is mooi 
meegenomen . 
Door het SuccessiePlan krijgt u over-
zicht en duidelijkheid en is er een 
begin ontstaan in het overdrachts-
proces. Waarbij wij u ook persoon-
lijk begeleiden.
Het SuccessiePlan is niet alleen 
uniek maar ook nog eens zeer be-
taalbaar. Geen uurtje factuurtje 
maar een vaste prijs. En daardoor 
ook goedkoper dan de accountant 
en de notaris. Maar zeker niet ver-
gelijkbaar. Waarom niet? Omdat het 
SuccessiePlan uniek is, door mijzelf 
ontwikkelt na jarenlange ervaring 
met bedrijfsoverdrachten. Boven-
dien is het onze enige dienstverle-
ning waardoor deze optimaal blijft. 
Focus, expertise, daadkracht en 
persoonlijke aandacht staan bij ons 
voorop. Daarvan profiteert u!
Het SuccessiePlan geeft u:
• Rust; u krijgt en houdt overzicht en 
wordt geadviseerd over alle aspecten;
• Er is een begin gemaakt met het 
proces van de bedrijfsoverdracht, 
maar wel op uw manier en uw tempo;
• Een naslagwerk waarin niet alleen 
het verhaal van uw bedrijf, maar 
ook úw verhaal wordt beschreven. 
Dat als format kan dienen voor een 
toekomstige bedrijfsoverdracht en 
als leidraad bij de afwikkeling van 
de nalatenschap;
• Testamentadvies en begeleiding 
van het notaristraject; u krijgt ook 
korting op het notaristarief omdat 
wij het voorwerk hebben gedaan 
en de notaris slechts de concepten 
hoeft op te stellen;
• Persoonlijke begeleiding; gesprek-
ken met u, uw partner en uw kin-
deren om eventuele pijnpunten en/
of barrières te ontdekken en weg te 
nemen;
• Erfbelastingbesparing; alle facili-
teiten die spelen bij de vererving van 
een bedrijf worden benut.
Het SuccessiePlan is géén product, 
het is een ervaring die u bijblijft en 
die u blijft gebruiken. 
Die blijft voor later, wanneer u er 
niet meer bent.

Hebt u interesse? Wij informeren u 
graag in een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. Neemt u 
gerust contact met ons op!

LEZERSPODIUM
Installatie van de parochie en pastoor Verbraeken
Bij het lezen van het redactionele ar-
tikel over de bovengenoemde viering 
vroeg ik me af of de redacteur en ik 
naar dezelfde viering zijn geweest. De 
beleving die hij heeft van deze viering 
komt in het geheel niet overeen met 
mijn beleving. Natuurlijk kun je van dit 
soort formele vieringen niet verwach-
ten dat het een sprankelijke viering is. 
Het is ook mogelijk dat de soms zeer 
hinderlijke zon die in de kerk scheen 
de redacteur heeft verblind, waardoor 
zijn waarnemingen tijdens de viering 
overbelicht werden. Het is heel gebrui-
kelijk ook nog in deze tijd dat bij aller-
lei gelegenheden, niet alleen kerkelijke 
bijeenkomsten, denk maar eens aan 

het afscheid van burgemeester Gilis-
sen met een heel entourage luister bij-
gezet wordt aan de bijeenkomst. Om 
de eenheid van de nieuwe parochie te 
benadrukken werden de vier kerkkoren 
samengebracht tot een koor waar ruim 
100 personen aan deel namen. Deze 
zongen geen meerstemmige mis maar 
een eenvoudige mis die door de aan-
wezigen meegezongen kon worden. 
Ook werden er tijdens deze dienst an-
dere liederen gezongen die grotendeels 
ook meegezongen konden worden. 
Het zingen door de vier verschillende 
koren samen ging uitstekend. Het is 
nog steeds gebruikelijk dat tijdens de 
eucharistie lezingen voorgelezen wor-

den uit de bijbel ook dat kon je dus 
in deze viering verwachten. Ook het 
voorlezen van de installatie brieven is 
een formele aangelegenheid. Te verge-
lijken met het voorlezen van notariële 
akten dat ook nog steeds gebeurt. Dat 
de bisschop een beroep doet op de vele 
vrijwilligers daar is helemaal niets mis 
mee. Welke organisatie kan in deze 
tijd nog functioneren zonder vrijwil-
ligers. Het geeft ook een stuk betrok-
kenheid weer voor de gemeenschap en 
de geloofsgemeenschap in het bijzon-
der. Wat mij ook opviel was een leuk 
detail. Nadat pastoor Verbraeken het 
had over de drie generaties Verbraeken 
die deelnamen aan deze viering, waar-

onder ook zijn nichtje als misdienaar, 
overhandigde de ceremoniarius, de as-
sistent van de bisschop, de bisschops-
staf aan het nichtje die hem aanreikte 
aan de bisschop. Aan het einde van 
de viering werd gelegenheid gegeven 
de benoemde pastoor te feliciteren en 
tevens te genieten van een kop koffie 
met gebak. De logistiek daar omheen 
kon wel wat beter. Tot slot ben ik van 
mening dat het verslaan van dit soort 
vieringen met minder vooringenomen-
heid plaats moet vinden.

Pas Hamelijnck

Tweede bijeenkomst viering 
Koningsdag Aarle-Rixtel

Lieshoutenaar in Man bijt Hond

Aarle-Rixtel – Het Oranje Comité 
Aarle-Rixtel houdt maandag 26 ja-
nuari een 2e bijeenkomst met de 
verenigingen en geïnteresseerden 
om tot een succesvolle vernieuwde 
viering van Koningsdag te komen. 

Bij de vorige Brainstormbijeenkomst 
in ‘De Dreef’ werden flink wat idee-
en naar voren gebracht, waarmee 
het dan ook een zeer waardevolle 
avond was. Het Oranje Comité heeft 
deze ideeën uitgewerkt en wil graag 
wederom met u rond de tafel om 
tot een definitief programma te ko-
men. Uw inbreng is voor het comité 
van groot belang. Graag nodigen zij 

daarom iedereen uit om samen met 
het Oranje Comité Aarle-Rixtel een 
aanzet te geven tot een geweldige 
viering midden in het dorp. De bijeen-
komst start om 20.00 uur in de Dreef 
en iedereen is hier van harte welkom.

Mocht u vragen hebben, dan kunt 
u bij de volgende personen terecht; 
Hans van Asten, tel. 06-27212851, 
hansvanasten@upcmail.nl; Michel 
Driessen, tel. 06-30776117, mjjd-
riessen@onsbrabantnet.nl; Wim van 
Dijk, tel. 06-53794753, wim@dijk-
schilderwerk.nl en/of Leo Lucassen, 
tel. 06-13486550, 
jmhlucassen@onsbrabantnet.nl.

Lieshout - Dick Warbout komt 20 
januari in het programma ‘Man 
bijt Hond’ met het onderdeel ‘Eten 
bij de baas’. Op 18 december was 
hij te gast bij Bob Hutten van het 
gelijknamige Cateringbedrijf uit Veghel.

Eerst werden de beide werkzaamhe-
den gefilmd en ’s avonds het diner. Er 
werd in totaal 4 uur gefilmd en men is 
benieuwd wat er overblijft.

Grote vlooienmarkt bij de Dreef
Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis 
de Dreef te Aarle-Rixtel wordt zon-
dag 18 januari van 9.00 tot 16.00 uur 
een vlooienmarkt gehouden. Deze 
vlooienmarkt wordt gehouden door 
de stichting Aarle-Rixtel in samen-
werking en ten bate van de EHBO, 
volleybalvereniging Cialfo, badmin-
tonclub de Ganzeveer en de vetera-
nen van ASV, allen uit Aarle-Rixtel.

Op deze markt kunnen particulie-
ren een kraam of grondplaats huren 
voor de verkoop van tweedehands 
goederen. Bezoekers kunnen snuf-
felen naar snuisterijen, huisraad,  
boeken, elektrische apparaten, huis-
houdelijke apparaten, kleding, cd’s, 
platen, speelgoed, te veel om op te 
noemen. Wie nu eens eindelijk de 
zolder op wil ruimen of van spul-
len af wil komen, die eigelijk zonde 
zijn om weg te gooien, kan nu te-
recht op de gezellige vlooienmarkt in 

Aarle-Rixtel, waar men ook kan ge-
nieten van een kopje koffie, drankje 
of hapje. De kosten voor een kraam 
bedragen  €20,00 De entree be-
draagt €2,00. Kinderen onder 12 
jaar onder begeleiding gratis. Voor 
informatie en boekingen kan gebeld 
worden met Frans Coppens, tel. 06-
20888818/0492-382481.

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

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

OOK VOOR: cATERING 
& AfHAAlmENU’S

Mogen wij u binnenkort ook welkom heten in het nieuwe bedrijvencentrum in Gemert? 
Kijk voor de mogelijkheden op www.businesscentergemert.nl of neem contact op via 

businesscentergemert@kingspanunidek.com.

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95
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Het is 5 januari, maandag. 
Schooldag 1 van het spiksplin-
ternieuwe jaar. Grote en kleine 
handen schudden elkaar en ‘de 
gelukkige nieuwjaren’ vliegen 
als warme broodjes door de aula 
heen. Nadat de ‘friet bij oma-
verhalen’, wat in dit geval zoiets 
betekende als ‘gourmetten bij 
tante Katlijn’ of ‘trommelvlies-
scheurend vuurwerk afsteken bij 
ome ….’ was het grote beesten-
vangfestijn aan de beurt. Jon-
gens en meisjes met hippe coif-
fures werden letterlijk onder de 
handen genomen door dappere 
luizenmama’s die met hun kil-
lerkam de kleine terroristjes al 
snel in hun schuilplaatsen ont-
dekten. Hebbes! De eerste strub-
belingen van het jaar achter de 
rug. Alhoewel, vulpennen kun-
nen ook hoogst irritant zijn, zo-
dra zij een aantal dagen geen 
inkt hebben hoeven leveren. 
‘Meester, mijn pen doet het niet!’ 
En dat dan keer oneindig, ten-
minste, voor het leerkrachten-
gevoel dan. Al snel zit je met 11 
pennen te klooien om ze maar 
weer aan de praat te krijgen. In 
de tussentijd pent de jeugd  er 
lustig op los met hun leenbalpen. 
Dat die blauwe inkt ook goed 
blijft kleven op de huid is ook 
snel ontdekt en dat je daardoor 
ook hele mooie bodypaints kunt 
creëren, dat is natuurlijk een lo-
gische vervolgstap. Welbekend is 
het bekje wat je kunt fabriceren. 
Nodig: balpen, een wijsvinger 
en een duim. Gelukkig is oud 
op nieuw wonderbaarlijk goed 
afgelopen, dus alles is nog voor-
radig. Dat biedt dus prachtige 
kansen op fantastische handg-
esprekken, waarbij schuttingtaal, 
maar ook het Engels, behoorlijke 
boosts krijgen.
Naast het bekje zijn cijfers ook 
populair om op de huid te 
kladden. Zelfs hippe vriendin-
uitspraken als BFF en NTB 
geven de opperlaag een blauwe 
gloed. Vergeten agenda’s zijn 
geen punt, met balpen en een 
ontblote arm wordt dit euvel 
verholpen. Inkt in overvloede, 
tatoeages zijn van tijdelijke aard. 

Misschien iets waar de jonge 
generatie profvoetballers iets 
mee zou kunnen doen?!?
Gelukkig hebben we ook nog 
de onnozele categorie: ‘Om on-
duidelijke redenen heb ik aan het 
eind van de dag altijd blauwe 
inktvingers’. Vooral knullen zijn 
hierin lijsttrekker. Zo ook Tom 
uit mijn groep. Standaard diep-
blauwe vingers, zodra de bel van 
15.15 uur rinkelt. 
Een verklaring voor dit mys-
terieuze fenomeen werd me af-
gelopen week gegeven toen ik in 
groep 4 een kijkje ging nemen en 
daar ook zijn zusje Anneke trof. 
‘Goh, Anneke, jij schrijft wel een 
stukje netter dan je broer Tom.’ 
Er brak een verlegen glimlach 
door op het olijke toetje waarin 
twee heldere kijkers even schich-
tig mijn richting inkeken. ‘Ga zo 
door, he’, gaf ik haar nog mee 
voordat ik doorliep. Het duurde 
niet lang voordat ze met haar 
guitige snoetje plots voor me 
op dook. ‘Meester, mama zegt 
dat jongens die niet mooi kun-
nen schrijven altijd inkt aan hun 
vingers hebben. Zij kliederen ge-
woon te veel’, en ze dartelde te-
vreden terug naar haar plek. Zo, 
dat was gezegd! Tom moet dus 
gewoon minder kliederen. Mys-
terie solved.

Mees Joost 

Jongens hebben 
vaak inkt aan hun handen

gische vervolgstap. Welbekend is 
het bekje wat je kunt fabriceren. 
Nodig: balpen, een wijsvinger 
en een duim. Gelukkig is oud 
op nieuw wonderbaarlijk goed 

radig. Dat biedt dus prachtige 

esprekken, waarbij schuttingtaal, 
maar ook het Engels, behoorlijke 

Naast het bekje zijn cijfers ook 
populair om op de huid te 

Mees Joost 

COLUMNStart kaartverkoop ‘Carnabeats’ half januari 

‘Ik hou van Holland’ disco bij &RG-teens 

Yammas begint 2015 creatief

Lieshout - Vorig jaar was het  een 
overdonderend succes met een totale 
opkomst van ca. 1200 voornamelijk 
Laarbeekse jongeren, over 2 avonden. 
Dit jaar vindt Carnabeats plaats op za-
terdag 14 en maandag 16 februari. In 
de grote feestzaal van het Dorpshuis 
in Lieshout verwacht de organisa-
tie wederom een hoge opkomst van 
Laarbeekse jongeren. 

De vraag naar toegangskaartjes is nog 
nooit zo groot geweest. De organisatie 
verwacht dan ook dat de voorverkoop 
snel uitverkocht zal raken. De toegangs-
prijs is bepaald, men is in de afrondingfa-
se aangaande het thema, beeldvorming 
van de posters en tickets. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren 
vindt de voorverkoop dit keer alleen in 
Lieshout plaats. Kaartjes kunnen straks 
alleen worden gekocht bij drogisterij DIO 
Mark aan de Dorpsstraat 5 te Lieshout 
of via de website. Wanneer de kaarten 
precies beschikbaar zijn wordt o.a. op de 
website aangegeven. 

Deze carnavalsavonden, onder de naam 
‘Carnabeats’, zijn speciaal voor de jeugd 
van Laarbeek, die voorheen normaal bui-
ten Laarbeek carnaval gingen vieren. Het 
moet toch niet nodig zijn dat de jeugd 

perse buiten Laarbeek zijn vertier moet 
gaan zoeken? Grotere afstanden, steden 
die niet altijd even veilig zijn, ouders ver-
liezen zelf hun vrijheid, vooral de carna-
valsvierders wanneer kinderen op grote 
afstand feest gaan vieren. Veel ouders 
zien dit graag anders. Men is meer gerust 
en het geeft een beter gevoel, maar ook 
gemak, als de jeugd in eigen gemeente 
kan blijven. 

Naast Hennie Antonis van ViERBINDEN, 
zijn dit jaar Micha Klomp, Marcel Jansen 
en Tim Frenken (Party Jockey) de kartrek-
kers. Johan Frenken houdt zich nog op 
de achtergrond bezig met Carnabeats. 
Het festijn groeit en krijgt steeds meer 

bekendheid, het staat inmiddels goed op 
de kaart. 

De ideeën over de invulling van de avond 
komen van de 21-jarige Party Jockey 
Tim, die onder meer bekend is van zijn 
optredens bij de Laarbeekse tienerwer-
ken, met als thuisfront het Lieshoutse 
Tienerwerk &RGteens. Tim: “Er zijn ge-
noeg ideeën, er is weer gekozen voor 
kwalitatief goede DJ’s, die er een mooi 
feestje van kunnen maken en het zal 
weer beter worden dan vorig jaar. We 
berichten je hier nog verder over. Noteer 
vast in je agenda, 14 en 16 februari fissa 
Carnabeats. We gaan weer voor een nog 
mooier feest en een hogere opkomst!”  

De jeugd vermaakt zich altijd opperbest bij ‘Carnabeats’

Lieshout - Party Jockey Tim (Tim 
Frenken) heeft weer iets nieuws be-
dacht en start het nieuwe jaar, vrijdag 
23 januari, met voor het eerst ook 
voor de leerlingen van groep 6 de ‘Ik 
hou van Holland Disco’. 

De nieuwelingen verbazen zich, want 
ook zij gaan samen met de groep die 
al eerder de &RGteens disco hebben 
bezocht ondervinden dat stilstaan op 
de zorgvuldig geselecteerde muziek 
van Party Jockey Tim niet mogelijk 
is. Spontane swingende bewegingen 
komen bij je los, iedereen doet mee 
want dansen is leuk. Naast de bekende 
dansjes wordt er tevens voor de no-
dige entertainment gezorgd. Met het 
‘ik hou van Holland spel’ wordt disco 
muziek perfect gecombineerd. Ook de 
verkiezing van de ‘&RG-teen van de 
maand’ komt aan bod, waarbij je voor 
altijd op de website een prominente 
plaats hebt veroverd ontbreken niet. 
Kortom een fantastische avond die je 
niet mag missen. 

Jij komt toch ook in je Hollandse out-
fit? Kijk maar eens op Google afbeel-
dingen, daar doe je genoeg inspiratie 
op en weet je hoe je verkleed kunt 
komen. Voor de ouders van de toetre-
dende groep 6 wordt kort vooraf de 
discoruimte bekeken en belangrijke 
informatie gegeven over de disco’s 
en activiteiten. Zij worden uiterlijk om 
19.15 uur verwacht, aansluitend be-
gint de disco om 19.30 uur. Ben op 
tijd.  

De vrijwilligers van &RG-teens orga-
niseren de discoavonden in de ‘Club 
Energy’ ruimte van het Dorpshuis te 
Lieshout. De toegang tot &RG-teens 
discoavond is voor tieners met een 
pasje gratis en iedere gezellige jeugdi-
ge tiener (groep 6) tot en met 15 jaar 
is tegen betaling van €1,50  van harte 
welkom. 

Let op afwijkende tijden: De Discozaal 
is open vanaf 19.30 uur. Ben er op tijd 
bij om het allemaal mee te kunnen 
maken, want om 22.00 uur is deze 
Hollandse discoavond weer voorbij.  

Aarle-Rixtel - Jongerencentrum OJA, 
Snoeperij Jantje en Cendra, jeugd- en 
tienercentrum, starten dit jaar op 18 
januari met een nieuwe samenwer-
king om  voor de jeugd van Laarbeek 
enkele filmdagen te organiseren. 

Zo wordt er voor de jeugd tot 12 jaar 
de film ‘Loenatik, Te Gek!’ gedraaid en 
voor de tieners tot 16 jaar de film ‘The 
young and prodigious T.S. Spivet’. 
Deze eerste filmdag wordt gehouden 
in het jongerencentrum OJA, gelegen 
aan de Schoolstraat 2 in Aarle-Rixtel.

‘Loenatik, Te Gek!’
Op 18 januari wordt om 13.00 uur 
de familiefilm ‘Loenatik, Te Gek!’ af-
gespeeld voor de jeugd tot 12 jaar. 
Deze komedie/familiefilm gaat over 
5 ‘gekken’, die weer in de maat-
schappij terugkeren en een prettig 
gestoorde zoektocht naar hun ont-
voerde voormalige zuster maken. 
De film duurt 88 minuten. De en-
tree bedraagt €1,00. Dit is inclusief 
een snoepzak, welke je na de film 
ontvangt. De zaal is geopend vanaf 
12.30 uur. Ouders zijn natuurlijk ook 

welkom. Voor hen is er gratis entree 
en geen snoepzak.

‘The young and prodigious T.S. Spivet’
Voor de tieners van 12 tot 16 jaar is 
er de film ‘The young and prodigious 
T.S. Spivet’. Een leuke avontuurlijk 
jeugdfilm over een slimme, eigenwij-
ze 10-jarige jongen die een wonder-
baarlijke reis door Amerika maakt. 
De zaal is open om 15.45 uur. Deze 
film start om 16.00 uur en duurt 105 
minuten. De entree bedraagt €2,00. 

Mariahout - De eerste Yammas soos-
avond van 2015 werd gehouden op vrij-
dag 9 januari. Tijdens deze avond heb-
ben ruim 30 leden zich creatief bezig 
gehouden met  wintervoer voor vogels. 
Er werden hele leuke creaties gemaakt. 

Wie zin had om te sporten, kon dat doen 
in de gymzaal. Daarnaast was de film 
Mees Kees op kamp te zien. Iedereen 
vermaakte zich prima. Vrijdag 23 janu-
ari staat het jaarlijkse schaatsuitje op het 
programma. Opgeven kan via de web-
site www.yammas.nl.  Vertrek om 18.00 
uur vanaf het buurthuis. Zorg dat je op 
tijd bent. Yammas be there!

Nieuw inititief: Films kijken bij jongerencentrum OJA

COLUMN

De jongeren zijn creatief in de weer

De Boemerang start met ‘inloopmiddag’ op woensdag
Beek en Donk - In september is 
Tienerwerk De Boemerang uit Beek en 
Donk gestart met huiswerkmiddagen 
voor tieners op dinsdag- en woensdag-
middag. Van de huiswerkmiddag op 
dinsdag (voor leerlingen uit het voort-
gezet onderwijs) werd nagenoeg geen 
gebruik gemaakt. 

De huiswerkmiddag op woensdag (voor 
leerlingen van de basisschool) werd wel 
goed bezocht. Niet zozeer om huiswerk 
te maken, maar meer om samen leuk en 
actief bezig te zijn. Vandaar dat er is be-
sloten om met de huiswerkmiddag van 
dinsdag te stoppen en de woensdag-
middag op een andere manier te gaan 
invullen.

Tieners uit groep 6 en hoger kunnen 
voortaan tijdens schoolweken iedere 
woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur bij De Boemerang binnenlopen. 
Daar kunnen zij een potje darten, flip-
peren, poolen, tafelvoetballen of tafel-
tennissen. Verder kan er gebruik worden 
gemaakt van de Wii of Play Station. 
Er kan muziek worden gedraaid en er 
is een groot scherm voor het bekijken 
van films of clipjes. Tieners die huiswerk 
willen maken kunnen in de bibliotheek 
terecht, zoals dat voorheen ook het ge-
val was. Als zij willen, kunnen zij daarbij 
hulp krijgen.

Gedurende de middag zijn de tieners 
vrij om in en uit te lopen. Zij kunnen de 

hele middag blijven, maar kunnen dus 
ook zomaar even binnenkomen als het 
hen uitkomt. Er is begeleiding aanwe-
zig, maar deze is niet verantwoordelijk 
voor de tieners die gebruik maken van 
de inloopmiddag. Ouders/verzorgers 
die een kijkje willen komen nemen, of 
een praatje willen maken met de bege-
leiders, zijn natuurlijk van harte welkom.

Hoewel de bezetting van begeleiders 
voor de komende tijd is geregeld, is De 
Boemerang nog wel op zoek naar extra 
vrijwilligers om het team voor de woens-
dagmiddag te versterken. Heeft u, of ie-
mand in uw omgeving, belangstelling, 
dan kunt u dit doorgeven via e-mail: 
info@boemerangbeekendonk.nl.
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MooiBoerdonk

Een aandeel in elkaar

Nodig ons uit via rabobank.nl/peelnoord

Als je jong leert hoe je met geld moet omgaan, heb je daar je leven lang plezier

van. Daarom komen we graag naar groep 6, 7 en 8 om een leuke les te geven. Je

krijgt na afloop een leuk spel mee naar huis. Wie is er slim met geld in jouw klas?

Rabobank Peel Noord verzorgt gratis gastlessen

Om ‘t in de
vingers te
krijgen

Een gastles
over

geldzaken

(Hoofd-)constructeur (M/V)

Verkort functi eprofi el: 
Je hebt een leidinggevende rol binnen ons engineeringsteam en 
coördineert de ontwikkeling van de constructeurs. Je bent zelf ook 
werkzaam als constructeur. Je bewaakt de voortgang en kwaliteit van 
de werkzaamheden en indien nodig stel je de juiste prioriteiten. Je 
ontwerpt en tekent volgens de gestelde eisen in de voedingsindustrie 
en CE.

Kerncompetenti es: 
creati ef, innovati ef, prakti sch, kwaliteitsgerichtheid, individu gericht 
aansturen, verantwoordelijkheidsgevoel

Wij vragen: 
• HBO werk- en denkniveau werktuigbouwkunde
• Werkervaring in een soortgelijke functi e 
• Prakti sche ervaring met de machinebouw
• Voor een constructeur bestaan er doorgroei mogelijkheden
• Ruime kennis van en ervaring met 3D CAD soft ware (Inventor) 
• Affi  niteit met de voedingsmiddelenindustrie is een pre
• Nederlands en Engels in woord en geschrift  eventueel Duits
• Geen 8-5 mentaliteit

Wij bieden een: 
• Dienstverband van 40 uur 
• Marktconform salaris 
• Interessante, gevarieerde werkzaamheden 
• Veel ruimte voor eigen initi ati ef
• Pretti  ge werksfeer in een klein team

Bij interesse kunt u uw CV en moti vati e mailen naar info@abracad.nl
De uitgebreide omschrijving vindt u op www.abracad.nl 
Bellen mag ook natuurlijk 0413-479930

Tentoonstelling familiefoto’s Start voorverkoop Après Ski 
Party BoerdonkBoerdonk - Niemand staat graag 

te kijk. Dat geldt ook voor de 
inwoners van Boerdonk, Erp en 
Keldonk. Toch zullen ze er in het 
weekend van 17 en 18 januari aan 
moeten geloven. Dan houdt de 
Werkgroep foto’s van heemkun-
dekring Erthepe haar jaarlijkse fo-
totentoonstelling in het Raadhuis 
van Erp.

Het thema van de tentoonstelling is dit 
jaar: ‘Boerdonkse, Erpse en Keldonkse 
families’. De werkgroep heeft een paar 
honderd familiefoto’s geselecteerd 
voor de expositie. U krijgt ook de ge-
legenheid in de collectie van Erthepe 
te zoeken naar familiefoto’s die niet 
in de tentoonstelling te zien zijn. Niet 
alle beschrijvingen bij de familiefoto’s 
zijn volledig. De werkgroep kan uw 

aanvulling bij de namen en gebeur-
tenissen goed gebruiken. Want onbe-
kend maakt onbemind. Hoe meer de 
werkgroep van een foto weet, des te 
meer waarde heeft de foto voor de 
heemkundigen.

De fototentoonstelling ‘Boerdonkse, 
Erpse en Keldonkse families’ wordt 
op zaterdag 17 januari en zondag 18 
januari gehouden in het Raadhuis van 
Erp en is op beide dagen geopend van 
11.00 tot 17.00 uur. De entree is gra-
tis. U bent van harte welkom. De kof-
fie/thee staat klaar (tegen een geringe 
vergoeding). 

Boerdonk – De al jarenlang wijd en zijd 
bekende Après Ski Party in Boerdonk 
wordt dit jaar op vrijdag 13 februari 
gehouden. Deze party is voor de jeugd 
tussen de 13 en 17 jaar. Onder begelei-
ding van de muziek van Feest DJ Drace 
wordt er van 20.30 tot 01.00 uur volop 
carnaval gevierd in gemeenschapshuis 
Den Hazenpot in Boerdonk.

De voorverkoop van kaarten voor deze 
avond start maandag 19 januari tussen 
18.00 en 19.00 uur in gemeenschaps-
huis Den Hazenpot. Kaartjes kosten 

€5,00 per stuk. Let op! Voorgaande jaren 
waren de kaarten veelal snel uitverkocht. 
Kom dus op tijd, want op is op.

&
‘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

Wie weet wie dit was?

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

Op de foto van vorige week kwamen 2 
reacties binnen:

Dit is het adres Kerkdijk 16 te Lieshout. 
Fam de Groot heeft hier gewoond met hun 
10 kinderen. Oorspronkelijk gebouwd door 
de Fam Robbescheuten.
 
Fam Manders – de Groot

In dit huis woonde Marinus en Truus de Groot-Beckers, 
met hun 10 kinderen: 7 jongens en 3 meisjes. De kinde-
ren waren allemaal even lief (vooral als ze sliepen). Een 
huis vol romantiek en heel soms dramatiek, maar vooral 
veel gezelligheid.

Groetjes van de 2 zonen  Jos en Harrie de Groot

Historische beelden

Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie 
van MooiLaarbeek. Dit kan per mail via prijsvraag@
mooilaarbeek.nl of telefonisch via 06-51978426. Wie 
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verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

Veteranen nemen afscheid van Indië en Nieuw-Guinea Decor

Nieuwe buurtbus voor de inwoners van Laarbeek

Laarbeek – Men schrijft zaterdag 6 
november 2004. De jaarlijks plech-
tige dodenherdenking, georganiseerd 
door de gemeente Laarbeek samen 
met vereniging Indië en Nieuw-Guinea 
veteranen bij het veteranenmonument 
in de hal van het gemeentehuis van 
Laarbeek voor militairen woonachtig 
of afkomstig uit diezelfde gemeente 
die sinds de 2e wereldoorlog zijn ge-
sneuveld, alsmede de later overleden 
veteranen, is zojuist op een waardige 
wijze afgesloten. 

De witte en rode rozen zijn de stille 
getuige die zijn achtergelaten bij het 
monument en blijven de komende 
dagen staan als een soort erewacht. 
Zoals gebruikelijk gaan de leden deze 
dag voortzetten in het clubhuis van 
café zaal De Tapperij in de Kerkstraat 
te Beek en Donk. De zaal zit bomvol. 
Aan het einde van de zaal staat op-
gesteld een decor, nog geheel bedekt 
met een groot laken. Voorzitter Wim 
van Haeren heet iedereen hartelijk 
welkom. Het decor wordt onthuld. Er 
gaat een zucht van bewondering door 
de zaal, gevolgd door een geweldig 
applaus. Het decor stelt een mix van 
Indië en Nieuw-Guinea taferelen voor. 
Je ziet onder andere een mooie sawah 
waar rijst verbouwd wordt en ook zie 
je de bush-bush waar bamboehuisjes 
staan op palen met in het midden een 
eilandje omringt door een blauwe zee 
met palmbomen en in de verte rijzen 
hoge bergen. Dit decor met een afme-
ting van 4.40 x 2.50 meter is geschil-
derd door wijlen kunstenaar en vriend 

van een bestuurslid, Ernest Cranen uit 
Lieshout. Vanaf deze dag wordt het 
decor met de jaarlijkse herdenking en 
tijdens de nieuwjaarsreceptie telkens 
opnieuw opgesteld in het clubhuis. 

Vereniging ondergaat vele aanpassin-
gen
Vanwege de hoge leeftijd van het be-
stuur vindt er in januari 2005 een be-
stuurswisseling plaats. In juni 2007 
wordt de naam van de vereniging ver-
anderd in Vereniging De Laarbeekse 
Veteranen. In 2008 bestaat de ver-
eniging 35 jaar, dit wordt uitbundig 
gevierd. Ook wordt in hetzelfde jaar 
een nieuw monument vervaardigd, 
bestemd voor alle veteranen van 
Laarbeek, welke wordt onthuld door 
burgemeester Hans Gilissen, samen 
met vredesmissieveteraan Juan van de 
Biggelaar. Inmiddels is in 2013 ook het 
40-jarig jubileum uitbundig gevierd. 

Januari 2015 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben 
de veteranen afscheid genomen van 
het mooie decor dat bijna 11 jaar hen 
vergezeld heeft op al hun bijeenkom-
sten. Dit besluit is door het bestuur ge-
nomen omdat het decor alleen gericht 
is op Indië en Nieuw Guinea veteranen 
en dat is nu niet meer van toepassing. 
Om dezelfde reden wordt nu ook het 
Vaandel van de vereniging aangepast. 

Oproep
In 2014 hebben ze als vereni-
ging een oproep geplaatst in De 
MooiLaarbeekKrant, bestemd voor 

de Laarbeekse vredesmissievetera-
nen. Door deze oproep hebben ze 13 
vredesmissieveteranen in hun mid-
den mogen verwelkomen, waar-
van er nog een gedeelte in actieve 
dienst is. Ook nu doen ze weer een 
oproep aan alle overige vredes-
missiemilitairen/veteranen die zijn uit-
gezonden naar diverse brandhaarden 
in de wereld of nog uitgezonden gaan 
worden om zich bij de vereniging aan 
te sluiten, dit is erg belangrijk voor de 
vereniging en uiteindelijk ook voor u.
 
Het bestuur is uit eigen ervaring er zich 
terdege van bewust dat u als vredes-
missieveteraan vanwege de leeftijd en 
andere verplichtingen niet altijd aan-
wezig kan of wilt zijn op een van de 
contactdagen en heeft daar alle begrip 
voor, die tijd en meer interesse voor on-
derling contact komt er in de toekomst 
beslist. Doordat u nu lid wordt blijft de 
vereniging voortbestaan tot in lengte 
van dagen. Voor aanmelding en verdere 
informatie kunt u contact opnemen met 
het secretariaat: Jan van den Bogaard, 
Rogier Monicxlaan 33, 5741 ES Beek 
en Donk tel. 0492-461171 of mail 
j.vandenbogaard@onsmail.nl.

Het decor stelt een mix van Indië 
en Nieuw-Guinea taferelen voor

Laarbeek - De buurtbusorganisatie 
heeft sinds 8 januari de beschikking 
over een nieuwe bus. Deze Mercedes 
Sprinter is uitgerust met de nieuwste, 
milieuvriendelijke dieselmotor. Dit be-
tekent dat als u nu gebruik maakt van 
de buurtbus in plaats van de auto, u 
nog meer bijdraagt aan een schoner 
milieu.

Steeds meer inwoners van Laarbeek 
ontdekken de voordelen van het ge-
bruik van de buurtbus voor een bezoek 
aan het Elkerliek of om even te gaan 
winkelen in Helmond. Maar ook voor 
aansluiting met de bus richting Nuenen 
- Eindhoven of Gemert – Uden.  Ook 
voor het lokale vervoer binnen Laarbeek 
is de buurtbus een goede optie (tussen 
7.15 en 17.50 uur is er ieder uur een 
reismogelijkheid).

Sinds de route is aangepast (rijden naar 
het centrum van Helmond, Havenplein) 
vanaf 14 april 2014, is het aantal passa-
giers met meer dan 50% toegenomen. De nieuwe buurtbus

Laarbeek - Twee regionale woning-
corporaties bundelen vanaf januari 
2015 hun krachten. Door de fusie van 
Woningstichting Laarbeek en woning-
corporatie woCom ontstaat er één daad-
krachtige woningcorporatie voor de plat-
telandsgemeenten Asten, Cranendonck, 
Heeze-Leende, Laarbeek, Someren en de 
centrumgemeente Helmond. De fusie-
corporatie, met bijna 9.000 woningen, 
gaat verder onder de naam woCom.

Het ‘nieuwe’ woCom heeft één direc-
teur-bestuurder in de persoon van Kees 
Strik. De raad van commissarissen is sa-
mengesteld uit een afvaardiging van de 
twee corporaties. “Na een intensieve 
voorbereiding en een goede afstemming 
met huurdersorganisaties, gemeenten en 

ondernemingsraden, gaan we het nieuwe 
jaar in als één organisatie,” aldus Kees 
Strik. “Een moderne, slagvaardige en lo-
kaal betrokken woningcorporatie voor de 
kernen in ons werkgebied.” 

Samenwerking om sterker te staan
Actuele (politieke, maatschappelijke en 
markt)ontwikkelingen geven woning-
corporaties een andere positie. De uit-
dagingen in de sector zijn groot. Bij een 
afnemende financiële veerkracht wordt 
er een zwaar beroep gedaan op de maat-
schappelijke prestaties van de corporatie. 
Corporaties zoeken daarom onderling 
de samenwerking om sterker te staan. 
“Als regionale organisatie blijven we lo-
kaal geworteld. In een aaneengesloten 
werkgebied,” vervolgt Kees Strik. “Daar 
kiezen we bewust voor. We volgen hierin 
de gemeentelijke samenwerking in onze 
regio. Nu hun rol in de volkshuisvesting 
groter wordt, zullen we nog intensiever 
samen gaan werken met de gemeenten 
in ons werkgebied.”

Dichtbij de huurder
De nieuwe woningcorporatie blijft voor 
de huurder dichtbij en aanspreekbaar. 
“We vinden het belangrijk te weten wat 
er speelt. Daarom zetten we in 2015 sterk 
in op de kwaliteit van onze dienstverle-
ning. Onze focus ligt op het beheren en 
ontwikkelen van sociale huurwoningen 
voor mensen met een bescheiden inko-
men en voor bijzondere, kwetsbare doel-
groepen. Dat hadden we al met elkaar 
gemeen en ook in de nieuwe organisatie 
is dit onze kerntaak. Samen kunnen we 
die beter uitvoeren dan ieder alleen.”

Het nieuwe woCom gaat voor meer ef-
ficiëntie en een sterkere organisatie met 
investeringskracht. Door de fusie, waar-
door de corporatie groeit tot bijna 9.000 
woningen, kan ze goede en betaalbare 
volkshuisvesting (blijven) bieden in een 
aaneengesloten werkgebied in Zuidoost-
Brabant.

Woningstichting Laarbeek en woCom in 2015 verder als ‘woCom’

Regionale woningcorporaties bundelen krachten

Hypotheken 

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

Daarom Holtackers, uw financieel partner

A 

T 
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

De opleidingsorkesten en de snoepjesdief 

Lieshout – De opleidingsorkesten 
van harmonie St. Caecilia trakteren. 
Tenminste, dat was de bedoeling tij-
dens het concert van aanstaande zon-
dag. Een snoepjesdief gooit echter 
roet in het eten. Tijdens het concert 
van zondag 18 januari gaan de orkest-
leden opzoek naar de dief. De kinde-
ren van Laarbeek zijn welkom om sa-
men met de muzikanten te zoeken. 

Natuurlijk niet alleen de jeugd, ook 
ouders, opa’s en oma’s  zijn van harte 
uitgenodigd om naar het Dorpshuis 
te komen. Er staat een muzikaal ge-
varieerd en vrolijk concert op het pro-
gramma. 

Jaarlijks geven de vier opleidingsorkes-
ten van St. Caecilia een gezamenlijk, 
drukbezocht themaconcert. Dit jaar 
staat dat in het teken van de zoektocht 
naar de beruchte snoepjesdief.

St. Caecilia heeft vier opleidingsor-
kesten. De jeugdslagwerkgroep, de 
Junior Drum Performance, het leerlin-
genorkest en het opleidingsorkest. De 
groepen geven meerdere concerten 
door het jaar heen, het themaconcert 
is zeker een muzikale hoogtepunt. 
Het concert start om 14.30 uur in het 
Dorpshuis in Lieshout, de toegang is 
gratis.

De opleidingsorkesten
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Fotograaf: Ine CoolenAnouk van Eijndhoven passeert haar tegenstander

Sportend Laarbeek
badminton Herenteam Badminton Club 

Lieshout eerste kampioen 2015 
Lieshout - Met een 3-5 overwinning 
op het tweede herenteam van BC 
Veerkracht heeft BCL-H1/Sportpoint 
Gemert voldoende punten binnen 
gehaald om niet meer achterhaald te 
kunnen worden in de eerste afdeling 
van de Heren-3 klasse. Door deze 
prestatie is het eerste herenteam de 
allereerste kampioen van het sport-
jaar 2015!

BC Veerkracht-H2 – BCL-H1/
Sportpoint Gemert : 3-5
In de een-na-laatste competitiewed-
strijd van het seizoen 2014/2015 moest 
het Lieshoutse herenteam minimaal 4 
punten halen om daardoor een voor-
sprong op te bouwen, die ongeacht de 
andere uitslagen nog te dichten zou 
zijn. Het team slaagde daar glansrijk in. 
De beide dubbelpartijen, waarmee de 
wedstrijd werd geopend werden beide 
winnend afgesloten waardoor de eer-
ste twee punten al snel binnen waren. 
De Lieshoutse badmintonners wisten 
de twee dubbelpartijen zelfs in twee 
duidelijke sets te winnen en onder-
streepten daarmee de wil om zo snel 
mogelijk kampioen te willen worden. 

Eerste heer Wouter van Vijfeijken, die 
daaropvolgend zijn singlepartij moest 
spelen, lukte het niet om het derde 
punt binnen te slepen. Hij verloor in 
een spannende partij. Tweede heer 
Bert Manders deed het beter: hij won in 
twee sets van zijn Oeffeltse opponent 
en sleepte daarmee het derde punt 
binnen. Daarna kwamen Ruud van 
Vijfeijken (als derde heer) en Laurence 
Roijackers (als vierde heer) op de baan. 
De meegereisde fans waren al wed-
denschappen af aan het sluiten wie 
het beslissende vierde punt binnen zou 
halen, omdat deze singlepartijen tege-
lijk gespeeld werden. Het werd uitein-
delijk Laurence Roijackers die nét voor 
de neus van Ruud van Vijfeijken het 
vierde punt binnenhaalde. Ruud van 
Vijfeijken won echter eenvoudig waar-
door direct ook het vijfde punt werd 
binnengehaald. 

Het vereiste aantal punten was daar-
mee ruim behaald. De sportieve te-
genstanders van BC Veerkracht  on-
derbraken daarom de wedstrijden 
om hun tegenstanders te feliciteren 
met het behaalde kampioenschap. 
Ook de meegereisde fans deelden in 
de feestvreugde en feliciteerden de 
heren. De twee laatste wedstrijden, 
twee dubbelpartijen, werden daarna 
nog afgewerkt. Hierin was duide-
lijk te merken dat de spanning er bij 
BCL-H1/Sportpoint Gemert wat af 
was. Beide dubbelpartijen werden dan 

ook verloren, maar dat kon de feest-
vreugde niet meer drukken. BCL-H1/
Sportpoint Gemert is immers het eer-
ste competitieteam van Badminton 
Club Lieshout dat dit nieuwe jaar het 
kampioenschap kan vieren: en dat 
deden de heren dan ook, samen met 
de meegereisde fans én met de tegen-
standers door een aantal flessen bub-
belwijn te ontkurken en te proosten 
op het allereerste kampioenschap van 
2015.

Ruud van Vijfeijken, Bert Manders, Tim van Bommel, Wouter 
van Vijfeijken, Jeroen van der Heiden en Laurence Roijackers 
konden hun geluk niet op na het behaalde kampioenschap

korfbal

Lieshout - In de landelijke over-
gangsklasse A won Flamingo’s uit 
Mariahout redelijk eenvoudig van 
het lager geklasseerde Tuldania uit 
Esbeek. In sporthal De Klumper ein-
digde het duel in 12-9.

Het vaandelteam van Flamingo’s is de 
tweede helft van de zaalcompetitie 
onder toeziend oog van het ‘team van 
de week’ F1-welpen,  prima begon-
nen. Was Tuldania uit nog een zware 
kluif, in het thuisduel was Flamingo’s 
haar tegenstander op alle fronten de 
baas. Het schotpercentage was het 
enige wat aan de lage kant was. In de 
eerste minuten van het duel creëerde 
de ploeg van trainer/coach Eric van 
Veghel al elf kansen, maar scoorde 
niet. Aan Tuldania zijde was de eerste 
kans raak: 0-1. Zo werd het ook nog 
1-3. Flamingo’s bleef met overleg en 
goed georganiseerd combineren, met 
een hoog bal- en looptempo. En dat 
betaalde zich uit. De achterstand werd 
gedegen omgezet in een 8-5 voor-
sprong halverwege.

In de tweede helft bleef Flamingo’s 
de bovenliggende partij. Dit bij tijd 
en wijlen tot frustratie van Tuldania. 

Flamingo’s legde verdedigend veel 
druk op het schot van de bezoeksters 
en kon daarmee vaak de rebound pak-
ken. In de aanval klopte de organisa-
tie. De score bleef wat onder de maat, 
maar dat mocht de pret niet drukken. 
Een paar minuten voor tijd stond het 
12-7. De twee slottreffers van Tuldania 
waren slechts voor de statistieken.

Doelpunten Flamingo’s: Manon de 
Beer (3x), Neeltje Berkvens (2x), 
Marloes van Lieshout (2x), Martje van 
den Broek, Manon van Eijndhoven, 
Anouk van Eijndhoven, Anouk 
Roestenburg en Sanne Scheepers. 

Flamingo’s 2
In de landelijke reserve 1e klasse B 
eindigde de wedstrijd Flamingo’s 
2 – ODIO 2 in een magere 2-3. 
Flamingo’s, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en Verhuur, 
had het vizier onvoldoende op scherp 
en moest toezien dat de tegenstander 
uit Millingen aan de Rijn in de laat-
ste vijf wedstrijdminuten het verschil 
maakte. 

Flamingo’s wint 
eenvoudig van 
Tuldania

Compounders 
dulden geen 
tegenstand 
tijdens NHB-Beker

BC Mixed is 2015 goed begonnen

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

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

Beek en Donk - In Reuver werd 
zondag 11 januari de rayon-ron-
de voor de NHB-beker verscho-
ten. Het compound-team van 
Handboogvereniging Strijd in Vrede 
was eerder dit seizoen de sterk-
ste tijdens de regio-ronde. Als de 
schutters opnieuw goed op schot 
zouden zijn in Reuver,  konden ze 
zich plaatsen voor de landelijke fi-
nale.

Theo de Jong, Twan van der Kruijs, 
Melvin van de Kerkhof en Rudy 
Goedemans moesten dan wel beter 
zijn dan SC Centaur, Eendracht St. 
Sebastiaan en Willem Tell. En dat 

waren ze ook in elke wedstrijd tegen 
deze tegenstanders. Ze waren op-
permachtig en met persoonlijke sco-
res van meer dan 9,5 gemiddeld wa-
ren ze niet te stoppen. En nu weer 
pieken tijdens de landelijke finale 
later dit jaar.

Scores
Theo 241, Melvin 240, Twan 239 en 
Rudy 234

handboogschieten

De leden genieten van het buffet tijdens de nieuwjaarsreceptie

Beek en Donk – Bij de start van een 
nieuw jaar opent Badmintonclub 
Mixed traditioneel met de nieuwjaars-
receptie. Die werd ook dit jaar weer 
druk bezocht. Een week later vond het 
eerste joker- en riktoernooi plaats in de 
kantine. Ook dat beviel zeer goed en is 
zeker voor herhaling vatbaar.

Op vrijdag 2 januari werd er gewoon 
gebadmintond in sporthal d’n Ekker. In 
de zaal was er natuurlijk al gelegenheid 
genoeg om elkaar de beste wensen 
voor het nieuwe jaar over te brengen. 
Toch deden veel leden dat pas officieel 
tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
in de kantine. De feestcommissie had 
weer een mooie avond georganiseerd. 
Nadat de voorzitter en kort woordje 
had gesproken en het glas was geheven 
werd er een heerlijk koud en warm buf-
fet geopend. De ruim 50 aanwezigen 
genoten er zichtbaar van en het bleef 
druk en gezellig tot in de kleine uurtjes.

Met de opbouw voor de prijsuitreiking 
van Kwizut was de zaal op vrijdag 9 
januari voor BC Mixed gesloten. Geen 
reden om thuis te blijven. Het was we-
derom de feestcommissie die het initia-
tief had genomen voor het organiseren 
van het eerste joker- en riktoernooi van 
BC Mixed. In totaal deden 24 leden 
mee aan het toernooi en er waren nog 
een aantal toeschouwers. Er werd in 

groepjes gespeeld en in diverse ronden. 
Uiteindelijk werden Roger van Lieshout 
(Jokeren) en Jan de Jong (Rikken) tot 
winnaars uitgeroepen. Gezien het suc-
ces en de gezelligheid zal het toernooi 
zeker een vervolg krijgen.

Een dag later werd team BC Mixed 
tweede tijdens Kwizut 2014. Naast 
dit team zijn er nog meer teams ac-
tief waarin leden van Mixed meedoen. 
Kijk voor meer informatie en foto’s op 
www.bcmixed.nl en op 
facebook.com/bcmixed.

Pijnloos definitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Raagtenstraat 21, Beek en Donk        0492-593433       www.haarzaken.net

Wij hanteren de beste prijzen in de regio, met het beste resultaat!!
Wij hebben ruim 7 jaar ervaring in definitief ontharen met uitstekende resultaten.

BIKINILIJN €20,-  |  BOVENLIP OF KIN €10,-  |  OKSELS €15,-
ONDERBENEN €50,-  |  RUG EN SCHOUDERS €100,-

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN!

BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK



Donderdag 15 januari 2015 25
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
zaalvoetbal

Beek en Donk - Het nieuwe jaar is 
nog maar net begonnen en de eer-
ste verrassing in de A-klasse is een 
feit. Het tot nu toe teleurstellend 
presterende Vesters Hoveniers 
verbaasde vriend en vijand om de 
sensatie van het seizoen met 2-0 
de kleedkamers in te sturen. Een 
spannend duel wat in de slotfase 
werd beslist in het nadeel van 
Sevenmiles, wat daardoor een 
plekje verloor op de ranglijst. 
 
Dat plekje werd overgenomen 
door Van Kuringe Adviesgroep. 
Zij bleken duidelijk een maatje te 
groot voor de rode lantaarndrager 
Café Thuis, getuige de zevenklap-
per die het produceerde. P. Alvarez 
was de grote man aan lichtblauwe 
zijde met drie treffers. Café Thuis 
kon daar helaas niet veel tegenover 
stellen en hoopt nu verder op een 
snelle ommekeer. 
 
Eerder deze avond vond het ope-
ningsduel van het jaar 2015 plaats 
tussen Meulensteen/ van Lieshout 

en D3 Architecten/ Café-Zaal 
Dave van de Burgt. Dit ‘zespun-
tenduel’ kende een vliegende start 
voor Meulensteen. Ondanks dat 
doeltreffende begin walste D3 in 
het restant van dit duel heen over 
Meulensteen heen, waarbij de tel-
ler bleef hangen bij 9. In de uitein-
delijke 9-1 zege had R. Slaets een 
groot aandeel met 3 treffers.  

In de B-klasse stond o.a. het duel 
tussen FC van de Burgt en DHVM 
op het programma, een duel tussen 
de koploper en de nummer laatst. 
Ondanks de dappere pogingen van 
DHVM moesten zij, weliswaar met 
opgeheven hoofd, hun meerdere 
erkennen in FC van de Burgt wat 
met 8-5 aan het langste eind trok. 
Een boeiend duel voor de neutrale 
toeschouwer met twee hattricks 
(M. van de Berk en K. Sondag) eer-
lijk verdeeld over beide zijdes. 
 
Een kleine verrassing mag de uit-
slag tussen BrabantTent en FC 
Avondrood wel genoemd worden. 

FC Avondrood won met 3-1 van 
de huidige nummer 3 van de rang-
lijst. Het speelde vernuftig en slim 
en zag de lepe spits Lamaizi (3 
treffers) samen met hun doelman, 
welke met een aantal katachtige 
reflexen zijn doel in de slotfase 
schoon wist te houden, uitgroeien 
tot mannen van de wedstrijd.
 
Het slotduel deze avond was een 
krachtmeting tussen de nummers 
5 en 6 van de ranglijst. Hurkmans 
Plaatwerk BV en TraXX Party en 
Kartcentrum bonden de schoenen 
onder voor dit middenmotorduel. 
Beide ambitieuze teams stellen 
tot dusver teleur, dus dit was een 
uitgelezen mogelijkheid om het 
blazoen wat op te poetsen. TraXX 
deed dit met enig kunst- en vlieg-
werk het meest uitgekiende en wist 
met 4-2 Hurkmans een nederlaag 
toe te brengen. Daarmee werd het 
gat tussen beide ploegen verkleind 
tot 3 punten.

Vesters Hoveniers verrast 
Sevenmiles/ Café-Zaal van de Burgt

volleybal Nieuw 
volleybaljaar 
voor Bedovo; de 
kop is er af

Beek en Donk - De feestdagen vlo-
gen zoals andere jaren ook nu voor-
bij en dus stond ook de tweede 
helft van Bedovo’s volleybalseizoen 
weer snel voor de deur. De Beek en 
Donkse spelers trapten af met ge-
mixte resultaten.

Bedovo Dames recreanten 3 speelde 
vorig jaar niet onverdienstelijk, maar 
de punten lieten ze vaak liggen. Het 
doel om daar verandering in te bren-
gen, werd in hun laatste wedstrijd di-
rect waar gemaakt. Juist nu stonden 
ze geregeld flink achter, maar wisten 
deze achterstand tot 2 sets toe om te 
buigen naar winst. Met 2-1 pakten zij 
alvast de eerste winst.

Ook de dames van De Smulsmurf/ 
Bedovo DR2 maakten een goede 
start. Tegen Autobedrijf Pepers speel-
den zij een partij voor de play offs. 
Geëindigd als hoogste van deze ca-
tegorie, waren zij favoriet. Die favo-
rietenrol maakten zij met verve waar. 
Met 25-14, 25-08 en 25-13 had de 
tegenstander nooit echt iets in te 
brengen tegen het sterke spel. 3 pun-
ten erbij!

Heren recreanten 2 had minder suc-
ces. Tegen Idem 1 verloren zij vorig 
jaar dus stapten de heren niet met 
volle overtuiging in deze nieuwe 
wedstrijd. Één set waren de heren 
overtuigend beter, maar in de ove-
rige sets kwam het op spannende 

ontknopingen aan. Tot tweemaal toe 
liep dit uit in 25-24 verlies. Om deze 
teleurstelling te boven te komen, 
staat over een aantal weken nog een 
laatste mogelijkheid voor revanche 
gepland. 

Ook clubgenoot; Sportshop 
Laarbeek/ Bedovo HR1, had niet he-
lemaal hun dag. Vorig jaar behaalden 
zij hetzelfde resultaat als het 2e recre-
antenteam en ook 2015 begonnen zij 
met een gelijke uitslag. 2-1. Bij hen 
leek dit echter een gevolg van de 
winterstop. Nadat de heren de eerste 
twee sets nodig hadden om warm te 
draaien, liep het daarna op rolletjes 
en werd alsnog een puntje gepakt.

In de Nevobo-competitie waren de 
uitslagen ook goed op elkaar afge-
stemd. Zowel de heren van Café 
Thuis/Bedovo H1 als Café Thuis/
Bedovo D1 pakten 4 van de 5 pun-
ten. Bij de heren was de wedstrijd 
tegen Athos Heren 1 een wedstrijd 
om tevreden over te zijn, maar bij 
de dames was de afgegeven set een 
puntje van kritiek. Zij speelden tegen 
de nummer 10 en in de strijd om het 
kampioenschap zijn zulke puntjes 
duur. Volgende week moet het ni-
veau dus weer een beetje omhoog. 

schaken Twee remises genoeg voor handhaving
Lieshout - Op het TaTa steelchess 
toernooi heeft de Lieshoutenaar 
Dick Warbout voor het eerst na 
promotie zich kunnen handha-
ven. In een zware poule, waar de 
tegenstanders gemiddeld 2050 
ELO punten meer hadden, heeft 
hij hard moeten vechten voor be-
houd. 

De eerste schaakpartij ging na een 
klein beginfoutje na 3 uur verloren 
tegen Hans Kroeze uit Borne. De 
tweede partij tegen Aad Vledder 
uit Hillegom was er een om van 
te smullen en vuurwerk knalde 
ook regelmatig. Toen de kruit-
dampen waren opgetrokken, was 
het remise. De derde partij had 

een internationaal tintje, Cristiaan 
Beukema uit Antwerpen, die te-
vens de koploper was. Weer sterk 
verdedigd door Dick en zo was 
hij de enige die een half puntje 
kon afsnoepen van de winnaar. 
Resultaat was een mooie 3e plaats 
en handhaving. Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   

info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

Het talent van deze week, Anja van Melick kan haar bon tot 
donderdag 22 januari ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

ANJA VAN MELICK

Anja van Melick van Badminton Club 
De Ganzeveer is verkozen tot TopGans 
2015. Dit vanwege haar grote inzet voor 
de vereniging

B a d m i n t o n
ANJA VAN MELICK

Lieshout - De nieuwjaarsreceptie van 
Runnersclub Lieshout werd dit jaar 
gehouden in zaal de Koekoek, daar 
waar 27 jaar geleden de club werd 
opgericht.

Terugkijkend op het voorbije jaar me-
moreerde voorzitter Hans Janssen 
aan het verschrikkelijke ongeluk wat 
Antonio Duijmelinck is overkomen. 
Gelukkig waren er ook goede din-
gen te melden, de Duvelscross kende 
een geweldige opleving wat betreft 
het aantal deelnemers, een verdub-
beling in vergelijking met vorig jaar. 
Ook de Oranjeloop zit weer in de lift. 
De wandeltocht van RCL heeft zijn 
naam gevestigd, ondanks het slechte 
weer toch weer een grote opkomst en 
een mooi positief financieel resultaat. 
Helaas moest de koppelcross met Aan 
De Wielen op de laatste zondag van 
het jaar worden afgelast wegens het 
slechte weer.
 
Runner van het jaar    
De runner van het jaar werd bekend 

gemaakt door trainer John Pennings. 
Vele hebben dit jaar goed gepresteerd, 
maar de keuze viel op Marjan van den 
Tillaar. Marjan viel het afgelopen jaar 
op door haar prestatie in verschillende 
wedstrijden. Of het nu een korte cross 
is of een lange cross, de Oranjeloop 
of de Duvelscross, overal is Marjan 
aanwezig. Dit jaar heeft ze zelfs de 
Roparun gelopen, maar haar grote 
liefde blijft toch de trail. Ook kan zij 
vooral via Facebook anderen aanspo-
ren om te gaan lopen en zelfs warm 
maken voor een wedstrijd. 

Wandelaar van het jaar
Trainer Tiny van Alphen had een lang 
voorwoord, voordat zij de wandelaar 
bekend maakte. Deze is al vele jaren 
lid van RCL, eerst bij het hardlopen en 
vanaf het bestaan van de wandelaf-
deling als wandelaar. Actief bij zowel 
de 4-daagse van Alkmaar als die van 
Nijmegen. Je hoeft niet altijd grote 
stappen te zetten en een super hoog 
tempo te lopen, maat continuïteit en 
doorzettingsvermogen leiden tot deze 

prestaties. De wandelaar van 2014 
werd Maria van Asseldonk. 

Vrijwilliger van het jaar
De vrijwilliger van het jaar wordt ge-
kozen door de leden. Dit jaar werden 
er weer veel stemmen uitgebracht en 
het werd een nek aan nek race tus-
sen uiteindelijk 3 kandidaten. Het ver-
schil tussen de eerste en de derde was 
slechts 2 stemmen. Zij is actief bij het 
hardlopen, is jaren trainster geweest 
van de maandag en donderdag groep. 
Je ziet haar ook helpen bij de wandel-
tocht, maar is de laatste jaren een van 
de aanjagers bij de organisatie van de 
Oranjeloop. Ook verzorgt ze de uitsla-
gen van de Oranjeloop en Duvelscross. 
Vrijwilliger van het jaar is Loes Janssen.

Zoals gebruikelijk werden ook de trai-
ners van Runnersclub Lieshout nog 
even in het zonnetje gezet tijdens deze 
avond. Zij zijn toch de spil waar het om 
draait. Verder werd er nog tot in de 
late uurtjes nagenoten met een hapje 
en een drankje.

hardlopen

Vlnr: Runner van het jaar Marjan van den Tillaar, 
vrijwilliger Loes Janssen en wandelaar Maria van Asseldonk

Nieuwjaarsreceptie 
Runnersclub Lieshout
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MooiLaarbeekkrant
Programma / Uitslagen

voetbal

Sparta’25
Zaterdag 17 januari 
15.00 v.v. Bruheze - Sparta’25 A1

Zondag 18 januari 
13.00 Rood Wit’62 1 - Sparta’25 1
11.00 Sparta’25 2 - Venray 2
11.00 Sparta’25 VR1 - Vorstenbossche 
boys VR1

VV Mariahout
Programma dinsdag 20 januari
19.30 Mariahout 1 – Eli 1
19.30 Mariahout dames – VOW dames

korfbal

Flamingo’s 
Uitslagen 7, 10 en 11 januari
MW2 – Kv Rooi MW1 12 – 4 
R1 – Emos R1 6 – 3 
Nijnsel – PupE3 5 – 7 
Pup E2 – Be Quick 8 – 0 
PupE1 – Oxalis  4 – 2 
PupD2 – De Korfrakkers 1 – 11 
PupD1 – Kv Rooi  14 – 1 
Avanti (S) – AspC1 10 – 5 
PupB1 – United  3 – 7 
Sen 2 – ODIO 2  2 – 3 
Sen 1 – Tuldania 1  12 – 9 

Zaterdag 17 januari
Sporthal Beek en Donk
12.00 PupF1 – Alico
12.00 PupE3 – Spoordonkse Girls
13.00 AspC1 – Altior
14.00 JunA1 – Spoordonkse Girls
Sporthal Asten
11.00 DOS (A) – PupE1
Sporthal Oeffelt
11.00 VIOS (O) – PupD2
Sporthal Nistelrode 
11.00 Prinses Irene – PupD1
Sporthal Gemert
11.00 Blauw Wit (Ha) – AspB1

Zondag 18 januari 
Sporthal Nistelrode
10.00 Prinses Irene 2 – Sen 2 
Sporthal Boekel
14.40 JES 1 – Sen 1 

Woensdag 21 januari
Sporthal Bakel
20.30 MW1 – Corridor MW1 
Sporthal Son en Breugel
20.00 Corridor R1 – R1 

volleybal

Bedovo
Uitslagen
VC Athos ‘70 H1 – Café Thuis/Bedovo H1 
1-3 (19-25, 20-25, 19-25, 25-22)
Peter Peters/TSR D1 – Next/Bedovo D1 
1-3 (21-25, 26-24, 15-25, 13-25)
Bedovo MB1 - Waalre MB1 2-3 (25-18, 
25-18, 17-25, 18-25, 12-15)
Bouwbedr. Raaijmakers - Bedovo DR3
1 - 2 (11-25, 23-25, 25-17)
Sportshop Laarbeek - Kingspan/Unidek   
1 - 2 (21-25, 21-25, 25-12)
De Smulsmurf - Autobedr. Pepers   3 - 0  
(25-14, 25-08, 25-13)
Bedovo HR2 - Idem 1   1 – 2 
(24-25, 25-18, 24-25)

Zaterdag 17 januari
De Misse, Den Dungen
12.15 Particolare/DS MB1 - Bedovo MB1
De Hekel, Zeeland
17.00 Detac D1 – Next/Bedovo D1

handbal

KPJ Beek en Donk
Uitslagen Aspiranten. 
Dames KPJ Beek en Donk DS1 - Swift DS2  
 9-26
Meisjes B-jeugd KPJ  Beek en Donk B1 - 
DOS ‘80 B1 8-19
Meisjes B-jeugd KPJ  Beek en Donk C1 - 
Rapiditas C1 5-27
Gemengde D-jeugd  KPJ D1 - M.H.V. ‘81 
D1 17-21
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D2 
- Saturnus D1 4-13

Aspiranten Zaterdag 17 januari 
De Braken
11.00 Meisjes B-jeugd H.C.B. ‘92 DB1 - 
K.P.J. Beek en Donk DB1
Hal Naestenbest
15.50 Gemengde D-jeugd Aristos D2 - 
K.P.J. Beek en Donk D2 
 
Senioren  Zaterdag 17 januari 
Bakel
21.00 Heren KPJ Beek en Donk - Veteopeel
 
Aspiranten Zondag 18 januari 
X-sport
11.20 Dames Saturnus DS2 - K.P.J. Beek en 
Donk DS1 
De Wetteling 
11.05 Meisjes C-jeugd Manual DC1 - K.P.J. 
Beek en Donk DC1 
 

Bedo
Uitslagen
Tremeg HC1 – Gemengde C-jeugd  22-8
Heren A-jeugd – Vlug en Lenig HA1 21-35
MBDE/De Sprint DA2 – Dames A-jeugd   
 8-15
Dames Recreanten – HVW Bouwcenter 
Centen  17-18
Dames 1 – Camelot  25-32
Apollo HS2 – Heren 2  18-36
Jupiter ’75 HS1 – Heren 1  22-26

Programma 17 januari 
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Gemengde C-jeugd – Helios ‘72 
HC1 
19.30 Dames 1 – Helios ‘72 DS2 
20.40 Heren 1 – DOS ‘80 HS1 

Programma 18 januari 
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Heren 3 – Helios ‘72 HS2 
Molenbroek, Gemert
10.30 Tremeg HA1 – Heren A-jeugd 
D’n Ekker, Beek en Donk
11.10 Heren 2 – Aristos HS2

badminton

Badminton Club Lieshout
Zondag 18 januari
10.00 BCL-1/BouwCenter Swinkels – BC 
Scarabee-2
10.00 BCL-U15/Rabobank -  BC 
Slamis’67-U15
10.00 BCL-U13/VKS Autoservice – BC 
Gilze-U13
10.00 BCL-H1/Sportpoint Gemert – BC 
Nuenen-H1 

biljarten

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 9 januari
Dave van de Burgt – Koen Rooijakkers  3-0
Niels Schoonings – Marcel Bekkers  3-0
Dennis van Dommelen – Geert-Jan Otten   
 3-0
Jan van Grinsven – Philip Oosthoek  3-0
Jan Crooijmans – Koen Rooijakkers 3-0
Arie van de Burgt – Jan Crooijmans  0-3

Stand per 9 januari
1.Dave van de Burgt  12-28
2.Niels Schoonings  10-23
3.Marcel Bekkers  11-21
4.Dennis van Dommelen  12-20
5.Philip Oosthoek  11-19

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 12 januari 
Bert van Wanrooij -  Antoon van Osch 0-2
Theo Verheijen - Cor Oppers  2-0
Antoon Wagemans - Jaspert Swinkels  0-2
Rinie van de Elsen - Jan van Hout        0-2 
Fons van der Linden - Antoon van Osch   1-1
Joop Kerkhof - Bert van de Vorst  2-0
Willie Vorstenbosch - Bert van de Vorst 0-2
Joop Kerkhof - Frits Poulisse  2-0
Antoon Maas - Harrie Poulisse  0-2
Huub Biemans - Antoon Rooijakkers  2-0
Martien Swinkels - Lou Muller  0-2
Jan van Neerven - Harrie Poulisse  0-2
Harrie van Kleef - Harrie Bouwmans  2-0
Hans van der Ligt - Henk Mastbroek  0-2
Gerrit van Osch - Leo van Griensven  0-2
Tonny de Louw - Herman v d Boom 2-0

Uitslagen dinsdag 13 januari 
Bert van Wanrooij - Evert Baring  0-2
Tonnie Raaijmakers - Jan van Hout  2-0
Hans de Jager - Frits Tak  2-0
Cor Oppers - Rinie van de Elsen  0-2
Theo van Hoogstraten - Jan van Dijk  2-0
Hendrik Korsten - Albert Kluijtmans  0-2
Theo van Rossum - Pieter Rooijackers  2-0
Theo Spierings - Willie Vorstenbosch  2-0
Leo Migchels - Piet Goossens  0-2
Lou Muller - Huub Biemans  2-0
Harrie van Kleef - Antoon Smits  2-0
Cor Verschuren - Marinus Steegs  2-0
Cor van den Berg - Jan Hesselmans      2-0
Martien Swinkels - Wim Swinkels  2-0
Jan Verbakel - Ad Barten  0-2
Lambert van Bree - Guus van de Elsen  0-2
Ad de Koning - Henk Jansen  0-2
Henk van de Vegt - Henk van den Bergh0-2

bridgen
Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 7 januari 
A lijn 
1.Erik en Wim  61,25 %
2.Riky en jan 95,58 % 
3.Gerda en Ellen  58,00 %
4.Nettie en Arno  56,00 %   
5.Marian en Joop  55,50 %
6.Willy en Trees   Ria en Gidi   53,33 %

Uitslag 13 januari
1e Marianne en Lenie    62,92 %
2e Lies en Lodewijk       61,56 %
3e Marian en Joop         60,34 %
4e Corry en Frans          57,88%
5e Mien en Jos              57,45 %
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 7 januari 
Lijn A
1. Mien en Jeu 63,10%
2. Annie en Thera 61,01%
3. Henny en Jan 60,42%
4. Antoinette en Ton  55,36%
5. Francien en Fons 52,08%

Lijn B
1. Riet en Cor 62,43%
2. Jose en Margreet 61,18%
3. Jan en Herman 59,17%
4. Fia en Huub 58,47%
5. Marian en Pieta 58,06%
De volgende zitting is op woensdag 21 
januari in Café-Zaal de Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 18 december
1. Ans en Jan                         58,00%
1. Marianne en Leni             58,00%
3. Jo en Mari                         57,50% 
4. Gerard en Corrie              55,50%
5. Jan en Maria                     55,50%
De volgende zitting is op donderdag 
15 januari, aanvang 19.30 uur in het 
Dorpshuis Lieshout.

handboogschieten

Handboogvereniging Strijd in Vrede
Zulttoernooi Erp 10 januari
Uitslag Compound
Twan van der Kruijs 235, Theo de Jong 
234, Rudy Goedemans 232, Piet van 
Schijndel 228 en Louis van de Zanden 225.

Uitslag Recurve
Henk Caris 223, Damian Vaes 222, André 
Goedemans 221, Henk Leenders 200, 
Antoon Leenders 200, Rita Segers 199, 
Paul Linders 194, Martien van Deurzen 
192, Wim van den Eijnden 170 en Auke 
Segers 148.

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 13 januari
0-1 Zjon v.d. Laar - Dirk-Jan Gloudemans  
1-0 André Bergman - Jef Verhagen  
½-½ Hans Claas - Thijs Knaapen  
0-1 Frans v. Hoof - Erick Robbescheuten

Programma 20 januari
Thijs Knaapen - Zjon v.d. Laar  
Jef Verhagen - Hein v. Bree   
Albert v. Empel - Hans Claas

315.000 / € 335.000
Inl.: tel 06-81 38 31 22

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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MooiLaarbeekkrantDeLieshout – De eerste Dressuur-
wedstrijd voor Paarden in 2015 werd 
vrijdag 9 januari in Manege D’n 
Perdenbak gereden. Door het slechte 
weer werd er in groepjes binnen los-
gereden, waarna de ruiters van start 
gingen. Het was gezellig en druk. In 
totaal zijn 17 ruiters gestart voor 2 
proeven. Onderstaande ruiters zijn af-
komstig uit Laarbeek.

Jessica v.d. Laar met ‘Neeltje’ in de 
klasse B, zij werden 5e met 182 punten 
in de 1ste proef en 3e in de 2e proef 
met 181 punten. Patricia van Oorschot 
en ‘Fair’ in de klasse L1, zij werden 5e 
met 182 punten in de 1e proef en 1ste 
in de 2e proef met 198 punten. Miriam 
v.d. Sande en ‘Diane’ werden 7e met 
180 punten in de 1e proef en 6e met 
187 punten in de 2e proef.

Ilona van Hoof startte met ‘Cissy M.’ 
in de klasse L2 en werd 2e in de 1e 
proef met 192 punten en 7e in de 2e 
proef met 186 punten. Wendy Gijsbers 
en ‘Da Vinci’ werden 3e met 188 pun-
ten en ze kregen 189 punten voor de 
2e proef, waarmee ze  4e werden. 
Maarten Donkers reed met ‘Bella’ en 
werd 9e in de 1e proef met 170 pun-
ten, maar reed een nette 2e proef en 

werd daar 2e met 196 punten. Cynthia 
Louwers en ‘Billy Jean’ werden 8e in de 
1e proef met 177 punten, en 3e in de 
2e proef met 190 punten. Marinja vd 
Hurk startte met ‘Wodan v. Haringvliet’ 

in de klasse M1 en werd 2 keer 3e met 
157 en 159 punten.

De volgende dressuurwedstrijd is op 23 
januari voor de pony’s, inschrijven kan 

door te mailen naar 
wedstrijdderaam@live.nl, het vraag-
programma staat op 
www.stichtingderaam.nl alsook meer 
foto’s van de wedstrijd.

Eerste paarden dressuurwedstrijd 2015paardensport

Ilona van Hoof met ‘Cissy M.’
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MooiLaarbeekkrant

basketbal

Het groen-wit van Sparta’25 
ook in Oeganda

voetbal

Beek en Donk - Ruud Huijbers, geen 
onbekende binnen de voetbalvereni-
ging, heeft er voor gezorgd dat een 
aantal enthousiaste Oegandese voet-
ballers in Sparta tenue wedstrijden 
kunnen voetballen. 

Tijdens een bijeenkomst in het zui-
den van Oeganda ontmoette hij een 
man met de wens om in de hele regio 
een competitie te starten voor zowel 
basisschoolkinderen als volwassenen, 
voor mannen en vrouwen. Een initia-
tief waaraan bijzonder veel gehoor is 
gegeven. Het animo was zo groot dat 

er een dringende oproep is gedaan om 
sportkleding in te zamelen. Een oproep 
die niet ongehoord bleef. Enkele we-
ken later zijn van diverse verenigingen 
complete wedstrijdtenues ontvangen. 

Deze tenues zijn gedoneerd aan Kicos 
ltd te Kisagazi. Sinds februari orga-
niseert Kicos sportdagen voor basis-
schoolkinderen uit Kisagazi, Kitaasa 
en Bukomansimbi. Voor volwassenen 
organiseren zij een beroepscompetitie 
waarbij bijvoorbeeld de slagers het op-
nemen tegen de bakkers. Op de foto 
een team van de middelbare school 

(in het tenue van Sparta’25). Doordat 
de tenues in beheer blijven van Kicos 
worden zij gedragen door verschillen-
de teams. Inmiddels worden er weke-
lijks wedstrijden georganiseerd! 

Zoals op de foto is te zien ontbreken 
er nog voetbalschoenen. Heb je oude, 
maar nog bruikbare voetbalschoenen, 
gooi ze dan niet weg. Bij de kleedac-
commodatie van Sparta is, al jaren, 
een inzamelbox aanwezig. Sparta 
zorgt ervoor dat de schoenen een 
tweede kans krijgen.

Mariahout – Voor het eerst vindt er 
een sportgala plaats in de kantine 
van VV Mariahout. In maar liefst 7 
categorieën kon gestemd worden: 
Beste team van 2014, Beste speler 
van 2014, Beste speelster van 2014, 
Talent van het jaar 2014 man, Talent 
van het jaar 2014 vrouw, Beste trainer 
van 2014 en d’n opkikker prijs 2014 
voor de grootste pechvogel.

Er is maar liefst 447 keer gestemd en 
zaterdag wordt tijdens het gala be-
kend gemaakt wie de winnaars zijn 
binnen de bovengenoemde catego-
rieën. Alle leden en sponsoren van VV 
Mariahout zijn uitgenodigd voor dit 
sport gala, dat wordt gehouden op 
zaterdag 17 januari. De rode loper ligt 
om 20.00 uur klaar en galakleding is 
zeer gewenst deze avond.

Jubilarissen VV Mariahout
Ook dit jaar heeft VV Mariahout 
zijn jubilarissen gehuldigd tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. Harrie v.d. Heuvel 
en Theo de Beer (50 jaar lid), Ben van 

Rooij en Jack van Rossum (40 jaar lid) 
en Tim Leenders, Harm v.d. Broek, 
Joost de Beer, Enzio van Erp, Mark van 
Zutphen, Remco Brekelmans, Frank 

van Esch en Toon Vlemmings (25 jaar 
lid). Allen van harte proficiat met jullie 
jubileum.

Ruud Huijbers (l) samen met Oegandese voetballers in de kleuren van Sparta’25

Beek en Donk - Voetbalvereniging 
R.K.S.V. Sparta’25 is opgericht in 
1925. Dit jaar bestaat Sparta dus 90 
jaar. Dit zal de club niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. 

Tijdens de nieuwjaarstoespraak van 
voorzitter Brechje Biemans heeft 
Sparta’25 het programma bekendge-
maakt van het 90-jarig jubileum van 
onze voetbalvereniging. Een commis-
sie, is de afgelopen periode druk in de 
weer geweest om een aantrekkelijk 
programma samen te stellen. Noteer 
deze data vast in je agenda. Via www.
sparta25.nl en de Mooilaarbeekkrant 
houden we iedereen op de hoogte. 

Programma:
- Zaterdag 27 juni 2015    
 Jubileumwedstrijd Sparta’25 -   
 Helmond Sport
- Zondag 28 juni 2015    
  Jubileumrommelmarkt
- Vrijdag 28 augustus 2015  
  90’s Party
- Zaterdag 29 augustus 2015   
  Spartade
- Zondag 30 augustus 2015 
  Spartan Color Experience
- Vrijdag 6 november 2015   
   Jubileumfeestavond
- Zondag 8 november 2015    
  Dienstenveiling 

Vrijwilligers 
Om de activiteiten goed te organiseren 
is Sparta op zoek naar een groot aantal 
vrijwilligers. Heb jij interesse om mee 
te helpen bij één of meerdere activitei-
ten? Meld je dan bij Peet Verbruggen: 
peetverbruggen@hotmail.com of één 
van de andere leden van de commissie, 
zie site Sparta’25. 

Extra algemene ledenvergadering 19 
januari
Op 19 januari vindt om 20.00 uur een 
extra ledenvergadering plaats. Dit in 
verband met de verkiezing van 4 nieu-
we bestuursleden. Omdat de huidige 
voorzitter, Brechje Biemans, na 5 jaar 
in dienst te zijn geweest stopt, wordt 
er een nieuwe voorzitter gekozen. 
Daarnaast gaat het om de invulling van 
de vacatures ‘secretaris’, ‘voetbaltech-
nische zaken’ en ‘projecten’. Alle leden 
vanaf 16 jaar zijn welkom voor de ver-
kiezingen. 

Naast de activiteiten in het kader van 
het 90-jarig bestaan vinden ook vele 
andere activiteiten plaats. De komen-
de weken staan de volgende activi-
teiten op het programma: 17 januari: 
Vrijwilligers- en Sponsoravond, 19 janu-
ari: Extra Algemene Ledenvergadering. 
31 januari: Fifa game battle (zie www.
sparta25 voor info en opgave) 2 febru-
ari: Thema-avond: Ouders langs de zij-
lijn Negatief of Positief? 

Jubileumjaar voor Sparta’25

Sportgala en jubilarissen bij VV Mariahout

Supportersclub ELI houdt 
wandel/puzzeltocht

Lieshout – De supportersclub ELI 
houdt zondag 18 januari de jaarlijkse 
wandel/puzzeltocht. De start is om 
14.00 uur vanaf de ELI kantine.

Jong en oud kan meedoen aan 
deze leuke wandeling. De tocht is 6 

kilometer lang en voert langs mooie 
plekken in het buitengebied. Aan de 
inschrijving zijn geen kosten verbon-
den. Ook wordt gezorgd voor een gra-
tis kop soep. Na afloop vindt een gratis 
loterij plaats in de ELI-kantine. 

Lieshout - Dit jaar wordt het 
Laarbeeks Basisscholen Basketbal 
Toernooi (LBBT) weer gehouden door 
BC Lieshout. Dit jaar op zondag 8 
februari in sporthal de Klumper te 
Lieshout. De eerste inschrijvingen 
zijn al binnen, dus wees er snel bij 
als je zin hebt om met je vrienden van 
school te komen basketballen.

Evenals voorgaande jaren vindt 
het LBBT plaats voor drie groepen. 
Groepen 3 en 4 van 9.00 tot 12.00 
uur, de groepen 5 en 6 van 12.30 
tot 16.00 uur en de groepen 7 en 8 
van 16.30 tot 20.00 uur. Opgeven 
is alleen mogelijk via de website 
www.bclieshout.nl en kan nog tot 
en met 25 januari. Per leeftijds-
categorie kunnen 16 teams mee 
doen.

Wil je verzekerd zijn van deelna-
me? Wacht dan niet te lang met 
opgeven. 

BC Lieshout is inmiddels al langs 
geweest bij alle basisscholen in 
Lieshout om iedereen van brieven 
met meer informatie te voorzien. 
Voor verdere informatie wordt 
daar dan ook naar verwezen, of 
naar de website. Mailen kan na-
tuurlijk ook altijd! Doe dit dan naar 
lbbt@bclieshout.nl. De basketbal 
club hoopt jullie weer in grote ge-
talen te mogen verwelkomen op 
zondag 8 februari in sporthal de 
Klumper te Lieshout om er een 
fantastisch toernooi van te maken. 

Uitslagen 10 en 11 januari 
BV Rooi - Heren 1     80-48
BC Best - Heren 2     62-50

Laarbeeks 
Basisscholen 
BasketbalToernooi 
2015 

De jubilarissen van VV Mariahout

Aarle-Rixtel - Op de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van badmin-
tonclub De Ganzeveer is Anja van 
Melick uitgeroepen tot ‘Topgans 
2015’ van de club. Zij ontving uit 
handen van de voorzitter de wis-
seltrofee en nam deze over van 
Johan Manders; de Topgans van 
2014.  

Topgans is een titel die bij badmin-
tonclub De Ganzeveer jaarlijks uit-
gereikt wordt aan iemand die veel 
betekent voor de vereniging. Hij 
of zij is altijd een waar clubicoon, 
iemand die bij iedereen binnen 
de vereniging wel tot de verbeel-
ding spreekt. Anja is hier zeker een 
voorbeeld van. Zij heeft vele jaren 
bestuurswerk verricht als jeugd-
competitieleider en zet zich ook nu 
nog op diverse manieren in voor 
de club. Ook nu ze even last heeft 
van een vervelende knieblessure, 

blijft ze haar gezicht op de trai-
ningsavonden laten zien. 

Anja was zeer verrast om tot 
Topgans uitgeroepen te worden. 
“Toen de voorzitter het woord 
nam, dacht ik aan een paar andere 
namen. Ik had nooit gedacht dat 
de keuze op mij zou vallen”, zei ze 
bij het in ontvangst nemen van de 
trofee. De trofee en titel zijn toch 
wel degelijk het hele jaar van haar. 
“Erg leuk dit, ik hang de trofee 
thuis meteen op!”, voegde Anja er 
aan toe.

Na de uitreiking van de wisseltro-
fee werd door de leden het glas 
geheven en werd er vooruitge-
keken naar het komende jaar. Er 
werd geproost op een gezond en 
sportief 2015, waarna alle leden 
nog genoten van een gezellige 
avond in de Dreef.

Anja van Melick is Topgans 2015

Anja van Melick

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

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

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

Kienen Kansplus
20.00 uur, Zaal De Pelgrim, Mariahout

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

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

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

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

Country Dance Party
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Live muziek met de band:’The Good, 
The Bad & The Ugly’
21.00 uur, Café-zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

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

Funtain live bij de Vrienden
22.00 uur, Dorpscafé De Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Zondag 18 januari 
Luikse Markt
9.00 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel

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

Beeldenexpositie cursisten 2014 en 
handlezen Truus Kuijten
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

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

Wandel/puzzeltocht
14.00 uur, Vanuit kantine ELI, Lieshout

De jeugdorkesten en de Snoepjesdief!
14.30 uur, Dorpshuis Lieshout

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

Woensdag 21 januari 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Wine en Dine
18.30 uur, Grand Café Stout, 
Aarle-Rixtel

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

Amusementsavond
19.30 uur, Ontmoetingsruimte Zonnetij, 
Aarle-Rixtel

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

Beauty & Game avond De Boemerang
19.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

&RGteens ‘Ik Hou van Holland’ 
discoshow
19.30 uur, Club Energy ruimte, 
Dorphuis Lieshout

PubQuiz #3
19.30 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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

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

Wedden dat je lacht
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

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

Beeldenexpositie cursisten 2014 en 
handlezen Truus Kuijten
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Jeugd bonte middag CV de Raopers
14.00 uur, Dorpshuis Lieshout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal de Oude Molen, 
Beek en Donk

Maandag 26 januari 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Dinsdag 27 januari
Dansen in de ‘Waterpoort’
14.00 uur, Ontmoetingsruimte 
Waterpoort, Beek en Donk

Woensdag 28 januari 
brainstormen over Juni Watermaand
18.30 uur, Raadzaal gemeentehuis, 
Beek en Donk

FIFA 15 Event
19.30 uur, Café Thuis, Beek en Donk
 
Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Informatieavond dementievriendelijk 
Laarbeek
19.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk


