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WiSH Outdoor strikt Kensington 
Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Niemand minder dan 
de band Kensington betreedt tijdens 
WiSH Outdoor 2015 op zondag het po-
dium. Kensington behoort momenteel 
tot de beste bands van Nederland. “Het 
is echt een klapper, waar wij hopelijk 
vele mensen blij mee zullen maken”, 
aldus Jimmy van der Leemputten, na-
mens WiSH Outdoor. 

Kensington 
De band is momenteel razend populair. 
Vorig jaar sleepten zij al diverse grote 
muziekprijzen in de wacht. Morgen 
treedt Kensington op in de Heineken 
Music Hall. Dit concert was in no-
time uitverkocht. In januari maakte de 
band bekend dat ze in november in 
Ziggo Dome hun ‘finaleshow’ van hun 
Nederlandse en Europese tour spelen. 
Binnen 11 uur waren alle tickets verge-
ven, waardoor de band besloot een ex-
tra show te geven. Ook die was in mum 
van tijd uitverkocht. 

Hoofdacts 
Naast Kensington maakte de organisatie 
van WiSH Outdoor eerder deze week 
ook de hoofdacts van vrijdag en zater-
dag bekend. Op vrijdag draait het duo 
Sunnery James & Ryan Marciano. Voor 
de zaterdag is DJ Dannic vastgelegd. 
“Beter bekend als de rechterhand van 
Hardwell. De beste dj ter wereld”, aldus 
Jimmy. 

Line-up
De komende periode maakt WiSH 
Outdoor steeds meer artiesten bekend, 
die zijn vastgelegd voor de negende edi-
tie van dit Laarbeekse festival. “We stre-
ven ernaar om dit jaar weer een beter 
festival neer te zetten”, vertelt Jimmy. 
“Daar hoort ook een knallende line-up 
bij. Wij denken dat we die hebben ge-
vonden en presenteren 
die dan ook graag aan 
onze bezoekers.” 

 

 

WiSH Outdoor 2015
Groeit het festival dit jaar nog verder? 
“Op zaterdag kunnen we nauwelijks 
groeien, maar voor de zondag verwach-
ten we dit jaar wel meer bezoekers dan 
voorgaande jaren. Vooral met de band 
Kensington kunnen we daar (waar-
schijnlijk) op rekenen. Er blijven even-
veel area’s als 
vorig jaar. 

De strekking van het festival blijft het-
zelfde, alleen qua niveau willen we ieder 
jaar blijven stijgen.” 

Kaartverkoop
De early bird-tickets waren vrijwel met-
een uitverkocht. De reguliere kaartver-
koop van WiSH Outdoor 2015 start op 
dinsdag 3 maart om 20.00 uur ’s avonds. 
Hierover staat binnenkort meer informa-

tie in De MooiLaarbeekKrant 
en op de website 

www.wishoutdoor.com. 
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Laarbeek viert carnaval! 

Laarbeek - Heel veel kleur, gezelligheid, drank en carnavalsmuziek. De afgelopen week stond in het teken van feest. Vele burgers van Laarbeek vierden carnaval. 
De MooiLaarbeekKrant maakte vele foto’s, met als resultaat zelfs een speciale carnavalsbijlage. Draai de krant om en geniet van 8 pagina’s carnavalsplezier! 
Benieuwd naar alle foto’s? Kijk dan op www.mooilaarbeek.nl/fotos 

Voor LaarbekenarenVoor LaarbekenarenVoor Laarbekenaren

Laarbeek viert carnaval! Laarbeek viert carnaval! 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
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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

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

Na 15 maanden asiel heeft Lost het bij 
ons wel gezien. Nieuwe baasjes kiezen 
in de opvang altijd voor haar jongere 
soortgenootjes, maar ook Lost verdient 
met haar lieve en aanhankelijke 
karakter een fijn thuis. Lost is ongeveer 
8 jaar jong, ze kan nog jaren uw maatje 
zijn. Gezellig bij het nieuwe baasje in 
huis wonen, lekker op de vensterbank 
in het zonnetje zitten en regelmatig 
knuffelen dat is Lost haar ideale leven. 
Met andere katten samenwonen ziet 
Lost niet zo zitten. Kunt u Lost een 
liefdevol thuis bieden, kom dan snel 

naar onze opvang, Lost zit met smart op u te wachten!

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

Naam:        Lost
Leeftijd:     8 jaar

Na een leven  van liefde, zorg en 
aandacht voor ons allen is emeritus 
pastor en oud-gildeheer van het St. 
Leonardusgilde Theo van Rossum op 
maandag 10 februari 2015 op een 
leeftijd van bijna 95 jaar in alle rust en 
overgave weggeleden  uit dit leven naar 
het paradijs waar hij zo naar uitzag. Hij 
overleed in het verzorgingshuis van de 
Fraters in Tilburg na ruim 73 jaar deel  te 
hebben uitgemaakt van de congregatie 
van de Oblaten van Franciscus van Sales. 

Na zijn priesterwijding in 1948 werd 
hij leraar Nederlands op het Klein 
seminarie Ave Maria te Tilburg. In 1966 
volgde zijn benoeming tot pastoor van 
de Leonardusparochie. Theo was een 
bevlogen man, een priester,  die meer 
wil geven dan nemen, een dienaar van 
het woord en het schrift, letterlijk en 
figuurlijk, met een creatief sturende 
geest, een markante persoonlijkheid. 
Voor de Leonardusparochie is hij van 
grote betekenis geweest. Hij wist van 
aanpakken. Al  kort na zijn benoeming 
schafte hij de bankenpacht af. Hij wilde 
geen pastoor maar pastor zijn voor heel 
onze gemeenschap en uit de hartelijke 
opmerkingen op Facebook blijkt wel dat 
hij een zeer geliefd persoon was. Naast 
zijn pastorale werk kreeg hij bekendheid 
door zijn culturele activiteiten. In 
1969 werd hij o.a. voorzitter van de 
Beek en Donkse heemkundekring. In 
die hoedanigheid was hij bijzonder 
productief. Van zijn hand verschenen 
vele boeken, boekjes en geschriften, o.a. 
volksmondigheden, heemkundecahiers, 
gedichtenbundels en raagtensprookjes. 
Daarnaast was hij enige tijd lid van de 
Rotaryclub, redacteur van het weekblad 
‘Rond’,  gaf zowel aan volwassenen  als 
aan kinderen van de school yoga. Door 
zijn dichterlijke inslag probeerde hij 
steeds met behulp van het tijdschrift: ‘De 
Godsvonk’ en de meditatie zijn eigen 
Godsbevlogenheid over te dragen aan 
vele anderen. Speciaal als spreker genoot 
hij faam. Bij talloze gelegenheden, 
feesten, jubilea, kampioenschappen, 
carnaval e.d. excelleerde hij als (feest)
redenaar. In woord en geschrift is hij 
enorm productief geweest. Ook bij 
ons gilde St. Leonardus was hij zeer 
betrokken. Hij nam het initiatief tot de 
oprichting van onze Leonarduskapel, 
verzorgde de gebedsdiensten en 

toonde altijd erg veel belangstelling 
voor de gilde-activiteiten. Ook voor 
kring Peelland  verzorgde hij vaak de 
Eucharistievieringen. En als trouwe 
vereerder van St. Leonardus heeft hij 
deelgenomen aan een pelgrimstocht 
naar Zout Leeuw in België en Noblat in 
Frankrijk.

Helaas, de dood heeft aangegeven, dat 
zijn leven voltooid is. Bij zijn heengaan 
komen allerlei gevoelens bij ons op. 
Vooral het gevoel van dankbaarheid. 
Dankbaar voor zijn zorg voor alles 
wat hij met zoveel passie voor onze 
gemeenschap en voor ons gilde heeft 
gedaan. Voor zijn enthousiasme en 
onbaatzuchtige inzet, voor de hartelijke 
omgang met zijn parochianen, voor 
zijn goede adviezen die wij erg op prijs 
hebben gesteld. Als dank voor zijn vele 
verdiensten is Theo bij zijn afscheid 
benoemd als ereburger van Beek en 
Donk.

Met een dankbaar gevoel  hebben 
wij, samen met zijn medebroeders, 
zijn familie en vrienden, na een 
plechtige Eucharistieviering op 14 
februari 2015 met gilde/eer van Theo 
afscheid genomen en hem naar zijn 
laatste rustplaats gedragen en de kist 
in de groeve laten zakken, waarna ten 
afscheid, over zijn graf werd gevendeld.

Rust zacht beste Theo. Moge St. 
Leonardus, onze schutspatroon, jou 
genadig zijn.

Gildebroeders, gilde St. Leonardus 
Beek en Donk

In Memoriam
Theo van Rossum

Beste parochianen van Laarbeek,

Al sinds enige jaren organiseren 
wij als parochiegemeenschappen 
van Laarbeek, en dit jaar voor 
het eerst als de Nieuwe Parochie 
Z. Eustachius van Lieshout, een 
inzamelingsactie voor mensen 
die het wat minder hebben dan 
anderen. Omdat inwoners van 
Laarbeek, die het nodig hebben, 
geen aanspraak kunnen maken 
op de voedselbank in Helmond 
houden wij in de advent (periode 
voor kerstmis) en in de veertig-
dagentijd (de tijd tussen carna-
val en Pasen) een voedselinza-
melingsactie. Al het voedsel dat 
ingezameld wordt, wordt dit jaar 
verdeeld over 50 adressen. Zo 
kunnen we 50 gezinnen uit Laar-
beek, dus uit ons eigen midden 
rond Pasen een extraatje geven. 
Het wordt altijd zeer gewaar-
deerd. De veertigdagentijd is een 
uitnodiging om soberder te leven 
en meer werk te maken van ons 
geloof in God. Het geld dat we 

door sober leven uitsparen ge-
ven we dan aan de armen. Ook 
Paus Franciscus doet eigenlijk 
constant een beroep op ons om 
de armen onder ons niet te ver-
geten. Ons christelijk geloof doet 
dus een appel op ons om be-
hoeftige medemensen te helpen 
waar we kunnen. Daarom nodig 
ik u van harte uit om tijdens de 
veertigdagentijd uw (houdbare) 
levensmiddelen wederom in de 
manden in de kerk te deponeren 
of af te geven op de parochie-
centra van onze parochie. Ook 
is het mogelijk om geld te geven 
indien u dat liever doet. Dat geld 
wordt gebruikt voor aanvullende 
boodschappen. We hopen dat 
we dan rond Pasen 50 gezinnen 
blij kunnen maken met een pak-
ketje levensmiddelen waaraan u 
heeft bijgedragen. Ik wens u al-
len een goede veertigdagentijd 
toe!

Pastoor J. Verbraeken.

LEZERSPODIUM

Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Verdrietig hebben we afscheid moeten nemen van Ons Mam en 
“Ons Omaatje”

Jo van Schaijk-Segers
echtgenote van

Antoon van Schaijk †
Helmond,    Beek en Donk, 
11 augustus 1924  17 februari 2015

 Beek en Donk: Tonny en Antoon Brugmans-van Schaijk
  Auke en Edgar, Isa, Olaf
  Roel en Nathalie, Stijn, Sofie
 Steensel: Fridy en Gidie Smolders-van Schaijk
  Ger en Mariëlle, Jim, Miriam
  Anke en Lolo, Lou-Anne, Mathis
  Emy en Jules, Jenson, Samuel
 Oegstgeest: Lia van Schaijk
 Beek en Donk: Herman en Anja van Schaijk-Hellings
  Rob 
  Veerle en Patrick
 Beek en Donk: Joke 
 Beek en Donk: Antoon en Marita van Schaijk-van Leuken
  Liselotte en Han 
  Babette en Geert, Izebel

Kerkstraat 11,  5741 GK Beek en Donk

Ons Mam is thuis. U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen 
op vrijdag 20 februari van 16.00 tot 19.00 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 21 februari 
om 13.30 uur in de aula van het uitvaartcentrum de Groof, 
Oranjelaan 54 te Beek en Donk.
Samenkomst vanaf 13.00 uur in de ontvangkamer van de aula, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 
Na het samenzijn begeleiden we haar in besloten kring naar 
het crematorium.

OSFS Oud-gildeheer van het gilde St. Leonardus
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Beek en Donk – Bijna 8 jaar ge-
leden besloot avonturier Paul de 
Koning de Nederlandse voetbal-
velden en scholen voor een jaar te 
ruilen met het Amerikaanse col-
legeleven. Studerend en sportend 
aan Long Island University (New 
York), beleefde hij een onverge-
telijke tijd. Nu, jaren later, wil hij 
anderen hetzelfde laten ervaren. 
Samen met broer Han startte hij 
dit jaar het bedrijf ‘KingsTalent’, 
een onderneming die gericht is op 
werving en selectie van voetbal-
lende studenten, die het avontuur 
in Amerika aan durven te gaan. 

Proces
Nadat Paul in 2007 een artikel 
van Voetbal International over 
Amerikaans collegevoetbal las, 
werd hij enthousiast. Hij nam deel 
aan een selectiedag in Nederland, 
waar Amerikaanse coaches kwa-
men scouten. Paul ontving een full-
scholarship en alles (studie, boeken, 
eten, materiaal, kleding en huisves-
ting) werd voor hem betaald. “Het 
proces hieraan vooraf is maat-
werk, je moet weten wanneer je 
wat moet doen en er zijn heel veel 
regels. Als je niet alles in de juiste 
volgorde doet of iets vergeet, kan 
het zo maar zijn dat het niet door-
gaat”, vertelt Paul.

Positionering  
Na een goed marktonderzoek 
werd een geavanceerde website 

gebouwd, met een indrukwek-
kende database, waar meer dan 
2.000 Amerikaanse coaches in op 
zijn genomen. Paul en Han vlo-
gen begin februari als lid van de 
NSCAA (National Soccer Coaches 
Association of America) naar 
Philadelphia, om daar contacten 
te leggen op een grote voetbal-
beurs en hun bedrijf te promoten.  
“Het plaatsen van studenten in 
Amerika is in onze buurlanden en 
de Scandinavische landen al op een 
veel hoger level. In Nederland is 
het relatief onbekend en momen-
teel zijn er slechts 10 Nederlandse 
studenten in Amerika die ook col-
legevoetbal spelen”, vertelt Paul. 
De broers hopen met hun bedrijf 
in Amerika een goed (Nederlands) 
marktaandeel te kunnen verwer-
ven. Sport is namelijk ‘big business’ 
in de USA en wordt zeer professi-
oneel aangepakt. Zo bestaat alleen 
de technische staf van een voetbal-
team al uit 4/5 personen, die hun 
functie fulltime uitoefenen.  De 
school stelt budgetten beschikbaar 
en de coaches kunnen studenten 
daar scholarships voor aanbieden. 
Een goede student geeft de school 
meer aanzien.

Verschil 
Europese voetballers zijn ‘hot’ in 

Amerika. Han: “Dit komt omdat we 
hier al vanaf ons 5e of 6e jaar starten 
met voetbal. In Amerika gaan jongens 
vaak veel later voetballen. Het coa-
chingsniveau in Amerika ligt lager, het 
tactische blijft daar achter. Nederland 
kan dat wel bieden. In Amerika ligt de 
nadruk op conditioneel en fysiek vlak.”

Discipline 
Wie denkt dat het om een snoepreisje 
gaat, zit fout. “Het is keihard werken”, 
vertelt Paul. “Je hebt dagen dat je om 
7.00 uur in de ochtend al begint met 
trainen. Daarna ga je door naar school, 

vervolgens weer trainen. Je studie 
wordt om de sport heen gepland, met 
zeer goede begeleiding. Je kunt er pro-
fessioneel sporten en lessen volgen, 
maar je moet presteren, zowel op het 
veld als op school, anders speel je niet. 
Je eet, slaapt, traint en studeert met je 
teamgenoten.  In mijn tijd gingen we 
hardlopen op de Brooklyn Bridge, van 
Brooklyn naar Manhattan. Je loopt de 
skyline tegemoet en dan denk je ‘yes!’”

Scouten 
Inmiddels staan Paul en Han al gere-
geld langs de Nederlandse velden. 

Ook een ritje Groningen om iemand 
te bekijken, hebben ze er graag voor 
over. Paul: “We willen zeker weten dat 
de personen die we in Amerika aan-
bieden, het ook kunnen. Als jij naar 
Amerika gaat, ben jij daar de man. Er 
wordt van je verwacht dat je het ni-
veau van het team omhoog haalt. Je 
moet op alle vlakken prestatiegericht 
zijn.” Wanneer je goed genoeg bent 
bevonden, krijg je een profiel op de 
website van KingsTalent, waar 2.000 
Amerikaanse coaches jou op kunnen 
vinden. Zij kunnen onder andere zoe-
ken op positie, leeftijd en het gemid-
delde cijfer. Ook kunnen zij een filmpje 
zien met jouw ‘highlights’. Doelstelling 
van KingsTalent is om 90% van de 
spelers die aan alle criteria voldoen in 
Amerika te plaatsen. Ben jij benieuwd 
waar je aan moet voldoen en durf jij 
het avontuur aan? Neem dan eens een 
kijkje op www.kingstalent.com.

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

 
 
 

 
 

LIJSTENMAKERIJ  LUNI  
(voorheen Theo VD Heuvel) 

 

Kerkstraat 40 GEMERT 
0492-369206 

 
Open donderdag t/m zaterdag 

 
 
 
 
 

 

Voetballen en studeren in Amerika

Onbegrensde mogelijkheden met KingsTalent
De broers Han (l) en Paul (r) de Koning 

“Hardlopen op Brooklyn 
Bridge, de skyline tegemoet. 

Dan denk je ‘yes!’”
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Pr. Hendrikstraat 10 • Beek & Donk • 06-42020210 • www.puur492.nl • info@puur492.nl

Openingsknaller!

(ook los te boeken)
• Reserveren kan tot 1 maart. Behandelingen kunnen over geheel 2015 ingepland 

worden. Max 1 bon per klant. Nog 10 dagen te boeken!

€19,95

Openingsknaller!Openingsknaller!Openingsknaller!

€19,95€19,95

Gezichtsbehandeling 

60 minuten

€12,50 

Openingsknaller!Openingsknaller!

€12,50 

Lichaamsmassage 
25 minuten

€29,95!!€29,95!!
Samen
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Zaterdag 21 februari

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Mien de Korte- 
Verbaarschot (mged), Marijn Lommerse (mged), 
Martien van den Heuvel (mged), Theo Berkvens, 
Marinus van Alphen (nms biljartclub KBO), Henri 
de Louw (verj).

Zondag 22 februari

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
van Duppen– Sterken en Jos, Henk van Duppen 
(koperpoetsploeg), Clasien van Duppen–Heijl, 
Jan en Marc van Stiphout, Overleden ouders van 
Rixtel, Bertus en Frits (fund.), Overleden ouders 
Harrie en Ida Verbakel–van Rooij (verj moeder), Jan 
van Dooren  (verj/O.L.Vrouwe Gilde), Miet 
van Boxmeer–van Duijnhoven (jrgt), Overleden 
ouders van der Most–de Groot, Frans Vogels (verj), 
Overleden ouders Verbakel–van Lieshout, Anneke 
Verbakel–van Dommelen, Overleden ouders 
Kweens–de Hoon, Marinus en Toos van Stiphout en 
kleinzoon Mart, Tot welzijn van de parochie 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Oda van de Laar 
(nms buurt), Carel van den Biggelaar (mged), 
Truus Merks-van Hoof (jrgt), Jan Swinkels (mged), 

Rochus Martens, Laurens Spoorendonk (mged), 
Toon Bouw (mged), Joke van Duijnhoven-
Swinkels (mged), Gerard van de Laar (verj), Bart 
Coppelmans, Martinus en Elisabeth van Rooi-van 
de Hurk en overleden familieleden.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Rinie van den 
Heuvel en overleden familieleden, Tiny van Vught, 
Marinus van Duuren Maria Aarts de echtenote en 
Maria en Catharina de dochters, Dina Verhagen, 
Corrie Vereijken-van den Bogaard, Harrie en 
Goen Biemans, Cor en Anny Toonen en Wiljan de 
schoonzoon.

Maandag 23 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 24 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 25 februari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering
Intentie in deze viering voor Lorenz Theuer

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 26 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Vrijdag 27 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
21 februari t/m 27 februari 2015

Benieuwd naar de foto’s van 

de carnavalsmissen? Zie de 

carnavalsbijlage of kijk op www.

mooilaarbeek.nl/fotos! 

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Redacteur: Nikki Barten 

Laarbeek – Was het onoverkoom-
baar dat burgemeester Hans Ubachs 
door de gemeenteraad naar huis zou 
worden gestuurd? De meningen van 
de Laarbeekse burgers zijn verdeeld. 
‘Ja, het kon niet anders’, zegt 37% 
van de inwoners, tegenover 40% 
van de inwoners, die het hier niet 
mee eens zijn. Een vijfde deel van 
de inwoners heeft hier geen mening 

over, veelal omdat zij het rapport 
niet hebben gelezen. 

Liegen en bedriegen
Sommige respondenten – die het eens 
zijn met het vertrek van Ubachs – heb-
ben hier een zeer duidelijke mening over. 
Zo beargumenteren zijn: ‘Het vertrekt 
van Ubachs gebeurt niet met pijn in het 
hart. Liegen en onwaarheden verkondi-
gen, past niet in onze lokale politiek’, ‘De 
burgervader moet het voorbeeld geven 

aan velen. Hij wordt betaald van onze 
belastingcenten en dient onpartijdig en 
eerlijk te werk te gaan’ en ‘Een man met 
een voorbeeldfunctie die liegt. Dat zegt 
voldoende!’ 

Niet alleen Ubachs
Veel respondenten geven aan dat ze het 
niet kunnen accepteren dat andere per-
sonen – die ook betrokken zijn bij deze 
politieke onrust – wel aan mogen blijven. 
Dit wordt zowel beargumenteerd door 
inwoners die snappen dat de gemeen-
teraad Ubachs heeft weggestemd, als 
door inwoners die vinden dat Ubachs 
ook aan had kunnen blijven. Sommige 
mensen twijfelen hierover. Zo zeggen zij 
dat Ubachs geen keus had en wel weg 
moest. ‘Er is te veel gebeurd. Er is een 
onwerkbare situatie ontstaan. Dan is het 
daarna niet meer mogelijk om een har-
monische werkkring met vertrouwen in 
elkaar op te bouwen’ en ‘Ik kan het me 
voorstellen dat de gemeenteraad niet 
meer 100% vertrouwen in hem heeft. En 
dat is wel een vereiste.’ 

Aanblijven
Een kleine meerderheid van de inwoners 

geeft aan dat zij vinden dat Ubachs aan 
had kunnen blijven. ‘Belachelijk dat hij 
weg moet. Hij heeft het lef getoond 
om te laten weten wat er allemaal mis 
is. College, raadsleden, gemeentesecre-
taris en de OR van de ambtenaren: ze 
hebben er samen een zooitje van ge-
maakt.’ Andere argumenten zijn: ‘Alle 
raadsleden en (ex)wethouders hebben 
boter op het hoofd. Er is er niet eentje 
die nooit eens een leugentje om best-
wil heeft gebruikt’ en ‘De burgemeester 
moest zijn werk doen in een onveilige en 
intimiderende omgeving, die met opzet 
in het leven werd geroepen. Dat hij als 
enige de zwarte piet krijgt toegespeeld is 
onacceptabel.’

Vanaf a.s maandag 13.00 uur geopend!

Normale 
openingstijden:

Haageijk 25, 5421 KW Gemert, telefoon 0492-820041

Vrij: 10.00-20.00 uur
Za: 10.00-17.00 uur

Ma: Gesloten 
Di t/m Do: 10.00-18.00 uur

Meningen over vertrek Ubachs zijn verdeeld 
In januari besloot de gemeenteraad over het lot van burgemeester Ubachs. 
Er kwamen veel inwoners en media af op deze extra raadsvergadering

12%
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‘Het was onoverkoombaar dat Hans 
Ubachs door de gemeenteraad naar 

huis wordt gestuurd’

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel - De talentvolle zange-
res en componiste Anne Chris en de 
internationaal bekende saxofoniste 
Tineke Postma bemannen het po-
dium van Wim Beeren Jazz Society in 
Aarle-Rixtel op woensdag 25 februari 
in zaal Van Bracht aan de Kerkstraat.

In haar muziek combineert Anne Chris 
jazz met pop en hip-hop grooves, waar-
bij latin- en soul-invloeden duidelijk 
merkbaar zijn. Anne Chris omschrijven 
als een ‘pure jazz-zangeres’ zou te sim-
pel zijn, hoewel ze hoorbaar beïnvloed 

is door de vrije vorm en improvisatie uit 
de jazz. Zij heeft inmiddels 4 albums op 
haar naam staan, waarvan de laatste, 
‘Just kissed the sun’, eind 2014 uit-
kwam. Op die CD speelt ook Tineke 
Postma mee. Tineke is een begrip in de 
Nederlandse en internationale jazz krin-
gen en een van de grootste exporthits 
van Nederland.

De Engelse krant ‘The Evening Standard’ 
noemde haar ‘One of the leading la-
dies in Jazz!’. De Downbeat Poll 2012, 
2013 en 2014 heeft Tineke genoemd 

in de Rising Star categorie voor alt- 
en sopraansaxofoon. Met haar album 
‘The dawn of light’ won ze in 2011 de 
Edison Jazz Nationaal. Met haar quartet 
speelt ze over de hele wereld. De beide 
dames laten zich in Aarle-Rixtel bege-
leiden door een rhythm sectie van het 
andere geslacht: pianist Daan Herweg, 
bassist Kaper Kalf en drummer Jasper 
van Hulten. Wederom een uniek en 
bijzonder optreden bij Wim Beeren Jazz 
Society! Aanvang 20.30 uur, entree 
€8,00. Kijk ook op www.annechris.com 
en www.tinekepostma.com.

Anne Chris en Tineke Postma bij Wim Beeren Jazz Society 
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Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout – Veel wil raadslid 
(en oud-wethouder) Theodoor 
Biemans nog niet kwijt over het 
rapport of over zijn toekomst in 
de Laarbeekse politiek. “Maar 
het rapport is incompleet en in 
de berichtgeving van de media 
ontbreekt essentiële informatie”, 
aldus Biemans. Donderdag 26 fe-
bruari is de eerstvolgende raads-
vergadering. Biemans is daarbij 
aanwezig. 

“Het onderzoek klopt niet. Er ont-
breekt belangrijke informatie in, 
net zoals in sommige berichten 
die in de pers naar buiten zijn ge-
bracht. Het onderzoeksrapport is 
heel slim geschreven. Veel zaken 
kunnen anders geïnterpreteerd 
worden. Ik wil me kunnen verde-
digen hierin”, vertelt het raadslid. 

Vorige week was in het Eindhovens 
Dagblad te lezen dat Biemans 

aanblijft als raadslid. “Dat heb ik 
nooit gezegd tegen die journalist. 
Hij stelde de vraag of ik erbij was 
op 26 februari. Daarop zei ik ‘ja’ 
en heeft hij geconcludeerd dat ik in 
de raad blijf.” Maar blijft de oud-
wethouder in de gemeenteraad? 
“Daar kan ik nu nog geen uitspra-
ken over doen. Ik ga sowieso tij-
dens de volgende vergadering kij-
ken welke vragen er nog voor mij 
zijn en daar antwoord op geven.” 

Yo! wie?
“Piet en Hendrick, komen jullie 
eten?”. Een passage die in de 
tijd van de hongerwinters en 
Elfstedentochten nog rijkelijk 
door menig woning vloeide. 
Het is plausibel dat dat bij 
de nieuwe woning van onze 
hoofdredactrice binnenkort 
wel anders zal klinken. Nikki en 
Stef, bij deze alvast van harte 
gefeliciteerd! Natuurlijk ga ik 
er vanuit dat er binnen een 
maand of zes met grove halen 
‘JOEY’ op een houten paaltje 
naast de ooievaar geklad is. 
Joey van Oorsouw-Barten, 
een prachtnaam voor een 
legendarische basketballer of 
de nieuwe Justin Bieber. Mocht 
het onverhoopt toch een iets 
minder mooi kindje zijn, dan 
geef ik graag wat andere 
alledaagse namen ter inspiratie. 
Zo heeft Angela Schijf haar 
kind Mensje genoemd. Ik 
zou het niet flikken durven. 
Gers Pardoel neemt zijn zoon 
Goud mee op reis. Ik snap 
wel waarom. 
Heeft Gers 
e indel i jk 
ook een 

keer Goud in handen. En dan 
nog Bart Chabot. Hij is de 
pappie van Splinter en Storm. 
Ik snap dat deze puntige 
dichter scherp wil blijven, 
maar hou ’t dan bij Es. Of in 
dat andere geval bij Katrina, of 
Sandy in het slechtste geval. 
Doe maar gek, dan doe je al 
normaal genoeg. Ik mis anno 
2015 de diepere betekenis in 
namen. Toen ik op dezelfde 
dag als mijn verjaardag ter 
wereld kwam, kreeg ik mijn 
naam. Het is een variant 
van Jozef, wat ‘God geeft 
vermeerdering’ betekent. Met 
ruim 9000 collega’s niet bijster 
vernieuwend, maar toch. Er is 
in ieder geval over nagedacht. 
Wat zal de achterliggende 
gedachte van monsieur 
Chabot zijn geweest: je haalt 
nu al het bloed onder mijn 
nagels vandaan? Besluiten 
Nikki en Stef onverhoopt toch 
om hun kanjer in spe van een 
andere naam dan de mijne te 
voorzien, dan weten jullie in 
ieder geval hoe knap ze de 
baby vinden. Hoe dan ook, als 
het maar met een W begint. 
Dan duurt het nog maximaal 
een uurtje of twaalf. Volgens 
vele vrouwen waren deze uren 
de zwaarste van hun leven. 
Laatst had ik mijn nagel te kort 
afgeknipt, en daar had ik nog 
vijf hele dagen last van. Dus 
Nikki, vertrouw niet wat al die 
vrouwen je wijsmaken. Geloof 
met name(n) mij.

Joey van der Leemputten

COLUMN

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag -zaterdag

Jazz appels       per kilo      2.49

GRATIS SHOPPER
Sperziebonen  500 gram    1.99

Aanbiedingen
maandag-woensdag

Jazz appels       per kilo      2.49
GRATIS SHOPPER
Mango Ready to eat per stuk1.99

Boeren
Roerbakgroenten

1 + 1 gratis

‘Er moeten nieuwe verkiezingen komen’ 

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Het gros van de inwoners wil 
dat er nieuwe gemeenteraadsverkiezin-
gen komen. Dit is volgens hen de enige 
oplossing om de wrok in de Laarbeekse 
politiek op te lossen. Dit blijkt uit een 
onderzoek van TipMooiLaarbeek.nl, het 
burgerpanel van Laarbeek. 

Geen verkiezingen 
Deze meest genoemde oplossing die 
de burgers aandragen, is niet mogelijk. 
Tussentijdse verkiezingen zijn alleen uit-
voerbaar in het geval van een gemeen-
telijke herindeling. De gemeenteraad 
weet dat er een oplossing moet komen. 
Bij de vergadering om tot ontslag te ko-
men van burgemeester Hans Ubachs is 
daarom besloten een extern deskundige 
in te schakelen om de bestuurscultuur in 
Laarbeek aan te pakken. Er moet meer 
openheid en eerlijkheid komen.

Suggesties
Andere suggesties die burgers aan-
dragen, komen veelal uit op het weg-
sturen van personen in de politiek. Zo 
wordt oud-wethouder – en huidig ge-
meenteraadslid – Theodoor Biemans 
veelvuldig genoemd. ‘Wil PNL be-
trouwbaar blijven en het vertrouwen 
van de burgers (terug)winnen, is de 
enige oplossing om Theodoor Biemans 
weg te sturen’, beargumenteert een 
groot aantal respondenten. Maar 
ook oud-wethouder Hans Vereijken, 
wethouders Joan Briels en Frans van 
Zeeland en de gemeentesecretaris 
worden genoemd. Veel burgers stellen 
dat het niet mogelijk is dat er nieuwe 
verkiezingen komen, maar dat zij vin-
den dat sommige politieke personen 
uit zich zelf zouden moeten vertrek-
ken. ‘Zij zouden eens goed in de spie-
gel moeten kijken, loyaal moeten zijn 
naar Laarbeek en dus afscheid nemen.’

Toekomst 
Sommige burgers geven aan positief 
vooruit te willen kijken en steunen 
daarom het initiatief van een externe 
deskundige. Zo beargumenteert een 
respondent: ‘Het is goed dat er be-
middeling van buitenaf komt om de 
zaken uit te spreken. Alle inwoners 
van Laarbeek hebben last van een 
rommelende Laarbeekse politiek. Dit 
geeft negativiteit in het dorp. Heel 
jammer.’ Andere argumentaties zijn: 
‘Openlijk gaan communiceren’, ‘geen 
achterkamerdebat’, ‘stoppen met to-
neelspelen en elkaar aanspreken op 
feiten’, ‘meer professionaliteit’ en 
‘geen angstcultuur meer’. 

Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen in Laarbeek in 2014 was met 56.1% hoog Fotograaf: Joost Duppen

“Het onderzoeksrapport is incompleet” 

Theodoor Biemans 

Mirthe Senders uit Aarle-Rixtel
mag een waardebon van €20,- afhalen

bij BELKUM BIKES

KRANTENBEZORGER
van de maand

BELKUM BIKES      Duivenakker 1a, Aarle-Rixtel      www.belkumbikes.nl

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

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

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

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

Carnaval

Sudoku

Puzzelpagina

Very easy

9 6 5 1

4 6 9 2 7

3 6 8

1 5 4 8 9

5 8 7

9 2 3 1 4

5 4 2

1 4 2 5 7

9 7 6 3

Puzzle #142625

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

Belgie
Bulgarije
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
IJsland
Italie
Letland
Litouwen

Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenie
Spanje
Tsjechië
Turkije
Zweden
Zwitserland

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

GRIEKENLAND ZWITSERLAND DENEMARKEN
OOSTENRIJK BULGARIJE DUITSLAND
FRANKRIJK LUXEMBURG NEDERLAND
NOORWEGEN LITOUWEN PORTUGAL
ROEMENIE TSJECHIË ESTLAND
FINLAND IERLAND IJSLAND
LETLAND TURKIJE BELGIE
ITALIE SPANJE ZWEDEN
MALTA POLEN

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:Kitty Linders

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Ans van de Kerkhof 

€15,00waardebonvoor de winnaar

Heerlijke gevulde paprika’s uit de oven

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 4 paprika’s (rood/
geel)

• 2 teen knoflook
• 2 el olijfolie
• 1 rode ui
• ¼ tl Gedroogde 

chilipeper
• 1 el oregano
• 6 ansjovisfilets
• 200 g rijst
• 4 tomaten
• 2 el kappertjes
• 2 el bladpeterselie
• 1 bol mozzarella

Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd de paprika’s door midden 
en verwijder de zaadlijsten. Leg de paprikahelften in een ovenschaal. 
Maak de knoflook schoon en snipper fijn. Bestrooi met knoflook en 
besprenkel met 2el olijfolie. Rooster ze 20 minuten in de oven. Kook 
de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd de rode ui 
grof en fruit in een pan de ui in olijfolie glazig, voeg de chilipeper, 
de oregano en de ansjovis (in stukjes gesneden) toe en bak 2 mi-
nuten. Snijd de tomaten in blokjes. Doe de rijst, de tomaten en de 
kappertjes erbij en laat 5 minuten mee garen. Haal de paprika’s uit 
de oven en vul de helften met de rijst. Snijd de peterselie fijn en de 
mozzarella in stukjes. Verdeel de  bladpeterselie en mozzarella over 
de gevulde paprika’s. Laat nog 15 à 20 minuten in de oven verder 
roosteren. Smakelijk eten! 

Ingrediënten: Uitleg van recept:

De echte smaak van gebraden kip aan ’t spit. Werkelijk onderscheidend in ‘smaeck’. Door het langzaam 
afbakken van natuurlijke kipfilets in combinatie met kruiding heeft ’t Verswarenhuys de lekkerste 
gebraden kip aan ’t spit! Kip is een onderdeel van een gezond voedingspatroon, vooral vanwege 
de eiwitten, vitamines en mineralen. Kip bevat in vergelijking met andere 
vleessoorten minder verzadigd vet. Tijdens de Voordelige Versweken 
heeft ’t Verswarenhuys Echt Verse vleeswaren, Echt Voordelig. 
Wegens carnavalssucces is de actie verlengd tot zaterdag 21 februari: 
100 gram Kip aan ’t Spit + 100 Boerenham voor € 2,99! Tot snel in ’t 
Verswarenhuys, eten van vandaag! 

MOOI GEZOND Voordelige Versweken: Echt Vers, Echt Voordelig
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DIEVEN VIEREN MASSAAL CARNAVAL NA
ANTI-INBRAAK TIPS POLITIE
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Laarbeek - Heb jij nog niet genoeg gehad 
van de carnaval en wil je nog meer? Dan 
geven we je nu de kans om los te gaan 
op dé afterparty van Carnabeats. De af-
terparty van Carnabeats wordt vrijdag 27 
februari gehouden in het Buurthuis van 
Mariahout. 

Op deze avond kan er nog 1 keer ge-
noten worden van de heerlijke carna-
valssfeer van 2015. De zaal wordt nog-
maals uitgedost met het thema carnaval, 
zodat het carnavalvirus kan herleven. 
Afterbeats is een initiatief van de 4 actieve 
Tienerwerken binnen Laarbeek: Yammas, 
Cendra, &RG Teens en de Boemerang. De 
gezamenlijke Tienerwerkdisco’s zijn speci-
aal voor de bezoekers van het voortgezet 
onderwijs.

Kaarten zijn te koop voor €2,50 in de voor-
verkoop en €3,50 aan de deur. De voor-
verkoop loopt van vrijdag 20 februari tot 

en met donderdag 26 februari en de kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij: Snoeperij Jantje, 
Kerkstraat 4 in Aarle-Rixtel, D.I.O. 
Drogisterij Mark, Dorpsstraat 5 in 
Lieshout, Buurthuis, Bernadettestraat 43 
in Mariahout en IJssalon de Verrassing, 
Heuvelplein 99 in Beek en Donk. Tijdens 
deze avond wordt geen alcohol geschon-
ken. Let op: Vol= echt vol!

Afterbeats start om 20.30 uur en eindigt 
om 23.30 uur. Er wordt gecontroleerd 
op ID/schoolpas bij binnenkomst. Hou 
www.tienerwerklaarbeek.nl in de gaten 
voor meer info. Sinds kort is Tienerwerk 
Laarbeek ook te vinden op Facebook ‘tie-
nerwerklaarbeek’, Instagram ‘tienerwerk-
laarbeek’ en Twitter @TWLaarbeek.

Eigenaar:    Stef van Oorsouw
Bedrijf:     Kookcentrum Brabant
Locatie:    Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk 

Kookworkshops, diners, catering (van A tot Z) en 
feesten en partijen zowel op locatie als in de kook-
studio: bij Kookcentrum Brabant kan het allemaal! 
Aan de Zuid-Willemsvaart in Beek en Donk (naast 
Raswa Scooters) ligt een bourgondisch pand, dat 
beschikt over twee ruime keukens, twee sfeervolle 
restaurants, een barretje en een gezellig buitenterras. 
Veel capaciteiten: veel mogelijkheden!

Stef, kun jij precies uitleggen wat Kookcentrum 
Brabant is?
“Wij zijn van origine een kookstudio. Je kunt bij ons in 
groepen kookworkshops volgen, van zesgangendiners 
tot aan tapas, amuses of een Italiaans diner. Je bepaalt 
zelf – in overleg met mij – wat je met de groep gaat 
koken. Er komen losse groepen bij ons, bijvoorbeeld 
voor een teamuitje met het bedrijf, een familiedag 
of een vriendinnenavond. Daarnaast koken ook vele 
vaste groepen bij ons. Zij koken in een vaste samen-
stelling bijvoorbeeld vier, zes of twaalf keer per jaar 
een zesgangenmenu. Alle workshops zijn onder be-
geleiding van een professionele chef-kok. Maar naast 
het houden van kookworkshops, hebben wij nog veel 
meer te bieden.”

Bijvoorbeeld catering?
“Ja, klopt. Ook daar zijn wij in gespecialiseerd. Wij 
kunnen dit van A tot Z verzorgen, dus niet alleen het 
eten, maar alles. Denk bijvoorbeeld aan een locatie 
zoals een tent, maar ook de aankleding daarvan, het 
drankgedeelte, personeel, et cetera. Wij geven zoveel 
mogelijk invulling aan de wensen van de klant. Zo 
proberen wij zo min mogelijk een standaard warm- 
en koudbuffet te verzorgen. Wij kijken eerder naar 
mogelijkheden voor amuses, een bourgondische tafel 
of wat dacht je bijvoorbeeld van een stampottenbuf-
fet? Wij willen onderscheidend te werk gaan en zowel 
de mensen die de catering bestellen als de aanwezige 
gasten een onvergetelijke dag bezorgen. Wij streven 

naar perfectie. En dat natuurlijk met een goede 
prijs-kwaliteitverhouding, zodat het voor iedereen 
betaalbaar is.” 

Ik las dat jullie ook aan uitvaartcatering doen. 
“Tegenwoordig zie je steeds meer dat uitvaarten en 
koffietafels niet meer op de standaardlocaties plaats-
vinden. Wij kunnen koffietafels op locatie (bijvoor-
beeld aan huis) verzorgen. We zijn daar heel flexibel 
in. Een koffietafel bij ons in de kookstudio is uiteraard 
ook mogelijk.” 

Als ik het goed begrijp, kunnen mensen ook bij jullie 
een feest houden? 
“Klopt. Je kunt bij ons terecht voor feesten en partijen. 
We beschikken over ideale ruimtes, waardoor we op 
sfeervolle wijze feesten vanaf 15 tot 150 personen 
kunnen verzorgen. Ook qua eten en drinken is alles 
mogelijk hierin. Dat kan helemaal afgestemd worden 
op de wensen van de klant. We hebben zo al diverse 
bruiloften en verjaardagen – met succes - verzorgd.” 

Hoe ziet een kookworkshop er precies uit?
“Een workshop bestaat uit een vier tot vijf uur durend 
programma. De groep bestaat uit minimaal 12  en 
maximaal 80 personen. Na ontvangst in ons bar-
retje ga je gezamenlijk aan de slag. De groep wordt 
verdeeld in kleine groepjes, zodat ieder zijn of haar 
taak krijgt. Het is heel laagdrempelig. Alle workshops 
zijn all inclusive. Dat betekent dat je ongeveer 50 
euro per persoon betaalt, waarvoor je een middag- of 
avondvullend programma krijgt en waarbij het eten 
en drinken allemaal is inbegrepen. Zo ga je in een 
heel huiselijke, laagdrempelige sfeer samen met en 
voor elkaar koken! Ook is het mogelijk om nog een 
arrangement toe te voegen, zoals schilderen, solex-
rijden of djembé spelen.”

Kunnen jullie ook diners verzorgen? Dus dat je niet 
zelf hoeft te koken … 
“Ja, dat kan ook zowel op locatie als bij ons in de 
kookstudio. Ben je bijvoorbeeld met een groep waar 
je mee wilt dineren, maar niet in een restaurant? Dan 

kunnen wij dit verzorgen. In overleg met de klant stel-
len wij een menu samen.”

Geen gluten, zwanger of op dieet. Mensen hebben 
tegenwoordig vaak veel wensen. Wat doen jullie 
daarmee?
“Wij werken altijd met verse en veel verschillende 
producten, waardoor wij enorm veel productken-
nis hebben. Wij kunnen daarom – in overleg met de 
klant - alles op persoonlijke wensen afstemmen. Dat is 
helemaal geen probleem!”

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk op de website www.kookcentrumbrabant.nl of 
neem contact op met Stef van Oorsouw. Dit kan per 
mail aan info@kookcentrumbrabant.nl of telefonisch 
via 06-46598595.

OP DE KOFFIE BIJ...JOOST DUPPEN  

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

OP DE KOFFIE BIJ... KOOKCENTRUM BRABANT
Stef van Oorsouw in één van de keukens van Kookcentrum Brabant

Haast je langzaam
Net als Prins Carnaval hebben ook 
koningen en andere adellijke lieden 
adjudanten. Dat betekent eigenlijk 
gewoon ‘helper’ of ‘manusje-van-alles’, 
maar zoals het mensen met blauw bloed 
betaamt, heet dat in dergelijke kringen 
‘adjudant’. In het begin van de 19de 
eeuw had ook Koning Fernando V van 
Spanje een adjudant. Die adjudant was 
op een dag bezig de Koning aan te 
kleden voor een belangrijke afspraak. In 
de haast kreeg het manusje-van-alles de 
knopen van het koninklijk gewaad niet 
goed dicht. Het antwoord van Fernando 
V was: “Kleed me langzaam aan, want 
ik heb haast.”
Met die woorden bedoelde hij te zeggen 
dat de Koning weliswaar gehaast was, 
maar dat hij ook wel fatsoenlijk voor 
de dag moest kunnen komen op de 
afspraak. En dat het aankleden dus beter 
iets langer kon duren en dat het goed 
moest gebeuren, in plaats van snel en 
verfomfaaid. Daarmee was in Spanje 
het spreekwoord geboren, dat wij 
kennen als haastige spoed is 
zelden goed. Voor de lief-
hebbers van de Spaanse 
taal; wat de koning 
letterlijk zei: “Vísteme 
despacio que tengo 
prisa.” 
Maar de geschiedenis 
van dat gezegde reikt 
nog veel verder terug. 
Keizer Augustus van het 
Romeinse rijk zei op een dag 
tegen zijn adjudanten “haast 

je langzaam”. Daarmee wilde hij tegen 
zijn gevolg zeggen, dat je iets beter lang-
zaam en bedachtzaam kunt doen, als je 
verder wilt komen met je bezigheden. 
Zoals het veroveren van landen of 
het uitbouwen van een keizerrijk. En 
Augustus kan het weten. Hij is keizer 
geweest van een van de langst durende 
rijken die we ooit gekend hebben. En hij 
heeft het zo goed gedaan, dat we aan 
hem de naam van onze achtste maand 
te danken hebben.
In het Nederlands kennen we verschil-
lende manier om te zeggen dat we iets 
rustig aan moeten doen om het goed te 
doen. Zoals langzaamaan, dan breekt 
het lijntje niet. En een mooiere uitdruk-
king, vind ik toch, om een ladder te 
beklimmen begin je met de onderste 
sport. Dat zijn geen uitdrukkingen om 
aan te geven dat mensen lui zijn, omdat 
ze het langzaamaan doen, maar veel 

eerder uitdrukkingen om aan te 
geven dat je iets beter goed 

kunt doen en er je tijd 
voor nemen. Dat is 

uiteindelijk ook 
beter dan ergens 

met je pet 
naar gooien. 

Zeg nu zelf, 
u zou het ook 

niet kunnen 
waarderen 

wanneer uw 
taalcolum-

nist van dienst 
slechts half werk.
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MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant of 
via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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A GTienerwerk Laarbeek presenteert: ‘Afterbeats’ 

Tieners kunnen nog één keer losgaan op Carnavalsmuziek bij ‘Afterbeats’

Aarle-Rixtel - De welpen van Scouting 
Aarle-Rixtel zullen per 25 februari als 
een gemengde groep gaan draaien. Dit 
houdt in dat alle jongens en meisjes 
in de leeftijd van 8 tot 11 jaar welkom 
zijn bij deze speltak om mee te doen 
met leuke en uitdagende activiteiten. 
De oudste jongens en meisjes van de 
miniscouts zijn vorige week woensdag 
tijdens de carnavalsviering al overge-
vlogen naar de welpen. 

De welpengroep draait iedere woens-
dagavond van 18.30 tot 20.30 uur, in 
de blokhut aan de Duivenakker 74 te 
Aarle-Rixtel. Ben je nog te jong voor 
deze groep? Dan kun je altijd aanslui-
ten bij de miniscouts, deze gemengde 
groep is voor kinderen van 5 tot 8 jaar 
en draait op donderdagen van 18.00 tot 
19.30 uur. 

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je 
scouting een keer komen ervaren? Kom 
dan nu 3 keer gratis proefdraaien bij 
jouw gewenste groep/speltak. Uiteraard 
is voor de oudere kinderen en volwas-
senen ook van alles te doen bij Scouting 

Aarle-Rixtel. Kijk voor meer informatie 
kijk op www.scoutingaarlerixtel.nl.
Zet zaterdag 14 maart alvast in je agen-
da. Dan komt de scouting weer rond 
met prachtige bloemen en goede pot-
grond.

Scouting Aarle-Rixtel, uitdaging voor iedereen
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U bent van harte welkom!

Hoe voorkomt u misbruik van uw pinpas? Welke websites en
e-mails kunt u vertrouwen? Wat is phishing? Hoe voorkomt
u fraude en zorgt u ervoor dat u veilig bankiert?

Samen met de politie, de gemeenten Gemert-Bakel en
Laarbeek en een specialist Crisismanagement &
Fraudebestrijding van de Rabobank bezorgen wij u waardevolle
tips. Zo zorgen we dat u prettig kunt blijven bankieren en
meedoen in onze snel veranderende maatschappij.
Na aanmelding ontmoeten wij u graag op:
- donderdag 19 maart:  De Eendracht Gemert òf
- dinsdag 31 maart: Ontmoetingscentrum Beek en Donk

U bent welkom vanaf 13.00 uur. Het programma duurt van
13.30 uur tot 16.30 uur en we sluiten af met een gezellig hapje
en drankje. Deelname is gratis. Aanmelden voor één van de
bijeenkomsten kan onder vermelding van uw naam,
telefoonnummer en het aantal personen.

Een aandeel in elkaar

seniorendesk@peelnoord.rabobank.nl of telefoon (0492) 39 19 00

Informatiebijeenkomst
Senioren en Veiligheid

19 en 31 maart 2015
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Lieshout - De Dorpsraad van Lieshout  houdt 
woensdag 25 februari het maandelijkse Repair 
Café in Dorpshuis Lieshout. Bij het Repair Café 
draait het allemaal om repareren en ontmoeten. 
Tussen 13.30 uur en 16.00 uur staan diverse 
vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstukken, fietsen 
en klein huishoudelijk elektrische  apparatuur 
kunnen daar allemaal een tweede kans krij-
gen. Gereedschap en materialen zijn aanwezig.  
Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen 
van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, 
lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, ser-
vies, etc. Alles wat niet meer werkt is welkom 
en maakt kans op een geslaagde 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 be-
woners op een andere manier met elkaar in con-
tact te brengen en te ontdekken dat er heel veel 
kennis en praktische vaardigheden in de buurt 
aanwezig zijn. Samen repareren kan leiden tot 
hele leuke contacten in de buurt. Maar bovenal 
willen ze met het Repair Café laten zien dat re-
pareren leuk is, en vaak heel makkelijk. 

Voordelige bloemenVoordelige bloemen
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Hollandse 
soepen

Mandarijnen**

Ambachtelijk 
vloerbrood**

Elstar appelen**

Varkenshaas-
medaillons**

Campanula****

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.*** Geldig t/m 22 februari. **** Vanaf woensdag 18 februari.

PRIJSVERLAGINGEN

Appelmoes 

Magere 
vruchtenyoghurt

Engelse drop Doperwten 
en wortelen

DE GOEDKOOPSTEDE GOEDKOOPSTEDE GOEDKOOPSTEOPNIEUW

• September 2013

• Juni 2014
• Januari 2015

3X OP RIJ!*
VOLGENS VARA KASSA*

*Bron: uitzending VARA Kassa, 28 september 2013, 3 juni 2014 en 17 januari 2015. ** Geldig van 20 t/m 22 februari.

Greenbridge 
Chardonnay

Lengte 40 cm.

Boeket***

Lengte 35 cm,
max 10 stelen.

Tulpen***

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Repair Café Laarbeek

Laarbeek - PNL houdt maandag 23 februari haar 
openbare voorbespreking ter voorbereiding op 
de commissievergaderingen van die week.  

Op deze voorbespreking komen de punten aan 
de orde zoals die op de verschillende agenda’s 
staan, o.a. vaststelling bestemmingsplan t.b.v. 
een woning aan de Pater Vogelstraat ( hoek 
Dokter Timmermanslaan ) te Beek en Donk, 
gebruik Suwinet ( privacygevoelige informatie ) 
door de gemeente, wijziging gemeenschappelijke 
regeling GGD, opzetten van een gemeenschap-
pelijke Rekenkamercommissie Laarbeek met 
Gemert-Bakel en bespreking van de brief van de 
Provincie over de Begroting 2015 van Laarbeek. 

De volledige agenda met bijbehorende stukken 
kunt u raadplegen op de website van de ge-
meente Laarbeek, klikken op ‘Bestuur en orga-
nisatie’, dan ‘Raadscommissies’ en daarna op de 
betreffende commissie. Ook kunt u de gratis app 
‘Raaddigitaal’ installeren op uw tablet, en daarbij 
de gemeente Laarbeek selecteren. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten, 
heeft u vragen of opmerkingen, ook over an-
dere onderwerpen, dan bent u van harte wel-
kom op maandag 23 februari, 20.00 uur, in het 
Ontmoetingscentrum  te Beek en Donk. De koffie 
en thee staan klaar!

Laarbeek - PvdA Laarbeek houdt maandag 23 
februari om 20.30 uur haar voorbespreking in 
de Dreef te Aarle-Rixtel.

Wilt u meepraten over de onderwerpen die op 
de agenda staan van de commissievergaderin-
gen of heeft u een vraag? U bent van harte wel-
kom. De agenda’s van de commissievergaderin-
gen staan op de site van de gemeente Laarbeek. 

Laarbeek - ABL houdt zoals altijd een vooroverleg, 
bestemd voor alle geïnteresseerde inwoners van 
Laarbeek, om zodoende hun raadsleden de juiste 
boodschap mee te geven. 

Een van de punten, welke uitvoerig in de komen-
de achterbanvergadering  besproken gaat wor-
den, zal gaan over de extra raadsvergadering van 
donderdag 26 februari. Aan de orde komt con-
sequenties en onderzoek naar de werkomgeving 
van Burgemeester Ubachs in Laarbeek. Mocht u, 
zoals velen voor u, ook over dit punt, of de andere 

punten van de commissievergade-
ring met de fractieleden, onze wet-
houder, bestuur en ABL-leden van 
gedachte willen wisselen, dan bent 
u van harte welkom op maandag 22 februari. De 
vergadering wordt gehouden aan de Kapelstraat 
34, tegenover de kerk te Donk. Laat uw stem/
mening tellen! De complete agendapunten kunt 
u vinden op www.laarbeek.nl, onder stukken van 
de commissievergaderingen. U bent van harte wel-
kom, de koffie en thee staan klaar!

Voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek 

Achterbanoverleg Algemeen Belang Laarbeek

Tafelbellenverzameling in bibliotheek

Gratis EHBO-workshop in Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel – Tot eind maart zijn de vitrines in de 
Aarle-Rixtelse bibliotheek weer gevuld met een verza-
meling. Ditmaal met tafelbellen van Jeanne Franken 
uit Lieshout.

Haar verzameling, opgebouwd vanaf 1980, omvat mo-
menteel ongeveer 600 stuks tafelbellen, in grootte vari-
erend van 2 tot 20 cm. Het materiaal is divers en bestaat 
onder andere uit brons, messing, zilver, glas, porselein 

en Delfts blauw. Er zijn een aantal prachtige exemplaren 
bij, bestaande uit meerdere materialen. Ook zijn er ver-
schillende bij, vooral in messing en brons, die gezien het 
ingegraveerde wapen een relatie hebben met een stad.

De tafelbellen zijn te bezichtigen tijdens de openings-
uren van de bibliotheek.
Dinsdag van 14.30 tot 20.00 uur en op woensdag en 
vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur.  

Meezingavond ‘t Nachtpitje

Aarle-Rixtel - De EHBO-vereniging in Aarle-Rixtel 
geeft maandag 30 maart een gratis workshop. 
Op deze avond krijgt u  informatie en praktijk-
situaties over Eerste Hulp Bij Ongelukken, zoals  
EHBO bij kinderen, bij volwassenen, bij senioren, 
bij de sportclub en op het werk. 

Het komt op deze avond allemaal voorbij en u kunt 
zelf praktisch oefenen. EHBO Aarle-Rixtel wil u er 
graag kennis mee laten maken. De avond is zoals ge-
zegd gratis en verplicht u tot niets. Het vindt plaats 
in de Dreef aan de Duivenakker te Aarle-Rixtel en 
duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden kan tot 
1 maart via ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl of 
telefonisch bij Ans Corbeij, tel. 0492-381596.

Beek en Donk - Bij café/zaal de Tapperij vindt 
vrijdag 27 februari de maandelijkse meezing-
avond van Liedertafel ‘t Nachtpitje plaats.

Vanaf 21.00 uur is iedereen van harte welkom 
om onder begeleiding van de accordeonisten 
mee te zingen uit de zangbundels. 
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Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

D E U R N E  
STATIONSSTRAAT 67 
T0493 441111  

S O M E R E N - E I N D  
BOERENKAMPLAAN 143 
T0493 441111

B E R G E I J K H E E R L E N T I L B U R G

7.295,-
Inclusief composieten blad, 

koffieapparaat, combimagnetron, 
keramische kookplaat, 
koelkast en afzuigkap.

Toneelvereniging De Vriendenkring start voorverkoop

Lieshout – Toneelvereniging De 
Vriendenkring uit Lieshout start 
maandag 23 februari de voorverkoop 
van de kaartjes voor de klucht: ‘De 
verloofde van mijn vrouw’.
  
Na het mooie jaar 2014, waarbij de 
Vriendenkring alle records verbrak voor 
wat betreft het bezoekersaantal, gaat 
op 14 maart opnieuw het doek open. 
Ook dit jaar gaat De vriendenkring ne-
gen avonden de planken op om deze dol 
dwaze klucht op te voeren. Voor slechts 
€5,00 kan men een hele avond genieten. 
Lekker lachen, een avond zonder zor-
gen.  “Dat is ook de bedoeling”, vindt 
regisseuse Wilma van Dijk. “Kluchten 
spelen is echt ons ding, daar komt ons 
publiek voor, dus daar stappen wij niet 
van af. Daarom hebben we waarschijnlijk 
na al die jaren een groot en trouw pu-
bliek naar ons toe weten te trekken. Wij 
spelen, wat ons publiek graag wil zien!” 
Vorig jaar kreeg de Vriendenkring de 
cultuurprijs uitgereikt omdat ze al meer 
dan 25 jaar met een stijgende lijn aan de 
weg timmeren. Een prachtig compliment 
waar ze heel trots op zijn.  

In 2014 is De Vriendenkring met 
jeugdtoneel gestart. Een leuke en 
zeer gemotiveerde groep jongeren 
speelden het stuk ‘De Da Vinci kol-
der’. Er kwamen  vele leuke reacties 
vanuit het publiek, wat deze groep 
stimuleert om ook dit jaar weer iets 
op de planken te gaan brengen.

De voorstellingen van ‘De verloofde 
van mijn vrouw’ gaan op 14 maart in 
première. De andere voorstellingen 
volgen op 15,18,20,21,22,25,27 

en 28 maart in het Dorpshuis te 
Lieshout. Vanaf 23 februari  begint 
de voorverkoop bij Van Berlo, TOP 
1TOYS, Dorpsstraat 47 te Lieshout, 
tel. 0499-421390. Meer informatie 
is te vinden op www.devrienden-
kringlieshout.nl. Ook zijn zij te vol-
gen op Facebook, bij toneelvereni-
ging De Vriendenkring. Graag zien 
ze weer heel veel klucht -liefhebbers 
bij de uitvoeringen van ‘De verloof-
de van mijn vrouw’.

Toneelvereniging De Vriendenkring

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

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

In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto 
staat. Uit de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een 

prijswinnaar. Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis!

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl of 
geef het antwoord af op het MooiLaarbeek-kantoor (Heuvelplein 3 in 
Beek en Donk). De winnaar krijgt per mail bericht over de gewonnen prijs.

Weet jij waar deze foto van is? 

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Tijdens het wegbrengen van een 
paar vuilniszakken - waarvoor ik 
naar het bruggetje van Lliber moet - 
vond ik op het deksel van de groene 
vuilcontainer een plastic haarband. 
Geïntrigeerd nam ik de haarband 
in mijn handen. Wat zag ik nou 
eigenlijk? Het leek wel of er twee 
duivelshoorntjes op zaten die door 
ijzeren spiraaltjes bewogen. Daarop 
zaten gele vogelveertjes als een 
soort nestje bij elkaar geplakt en iets 
plastics wat ik niet kon definiëren. 
Aan de zijkant zat een klein blokje 
voor een batterijtje. Ik deed het 
knopje aan en het plastic flikkerde 
op. Whaháááh… het waren twee 
wiebelende lulletjes! Ik zette het op 
mijn hoofd en ging als lulletje ro-
zenwater réchtstreeks naar huis. Be-
nieuwd wat mijn man zou zeggen 
van mijn nieuwe aanwinst. Gos-
siemijne, wat hebben wij gelachen 
om dat ding. Daarna verdween het 
ergens onder in een lade en dacht ik 
er niet meer aan.
Het werd carnaval en zélfs in ‘onze’ 
Jalónvallei wordt dat gevierd. Mijn 
man en ik hadden afgesproken om 
een avondje te gaan Spaans carna-
vallen. Omdat er een originaliteit-
prijs te winnen viel wilde ik afzien 
van mijn Spaanse flamencojurk 
omdat dat té vanzelfsprekend was. 
Komt bij dat zo´n jurk hier niet on-
der carnavalskleding valt. Het zou 

zelfs een belediging zijn! Daarom 
was ik blij dat ik een kostuum kon 
lenen van een kennis. Een hommel-
pak? Nouja… dat had niet bepaald 
mijn voorkeur, maar iets anders kon 
ik zo snel niet verzinnen. En, alles 
was beter dan mijn flamencojurk. 
Er was één probleem, zo werd mij 
medegedeeld. De voelsprieten za-
ten er niet bij. Toen mijn man zei dat 
wij nog wel een paar lulletjes in de 
kast hadden liggen werd deze op-
merking begrijpelijk niet begrepen. 
Maar wél door mij! Ik dook de lade 
in en whaháááh… daar vond ik mijn 
favoriete haarband. 
Ik zag er beláchelijk uit tijdens het 
carnavalsavondje met die oplich-
tende lulletjes op mijn hoofd. De 
Spanjaarden hadden zo´n haarband 
nog nooit gezien. Wat zagen ze nou 
eigenlijk? Het leek wel of er twee 
duivelshoorntjes op zaten die bewo-
gen door ijzeren spiraaltjes met gele 
vogelveertjes als een soort nestje bij 
elkaar geplakt. Dat plastic was iets 
onduidelijks. Binnen no-time wist de 
hele zaal dat ik lichtgevende lulletjes 
op mijn hoofd had staan. De origi-
naliteitprijs was natúúrlijk voor mij! 
En wat kreeg ik? Whaháááh…een 
plastic haarband. Er bewoog iets 
door ijzeren spiraaltjes. Ik zou het 
thuis nog wel eens uitzoeken. Daar-
bij een fles rode wijn. Geproduceerd 
in ‘onze’ eigen Jalónvallei. Op zoek 

naar voelsprieten voor de volgende 
carnaval? Je kunt ze komen halen 
met mijn flamencojurk erbij. Adi-
os… Alaaf! Hopelijk hebben de in-
woners van mijn voormalig Ganze-
gat en omliggende dorpen een fijne 
carnaval gehad! 

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

Luchtpost

Spanje

Lulletje rozenwater

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:

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

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

AANGEBODEN
Ik heb verschillende cd’s van Frans Bau-
er, kan ik er iemand blij mee maken? Tel. 
0492-773120

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

Bos sleutels (3 sleutels, 2 attributen, 
hartje en strikje) gevonden op het gras 
tegenover Zaagmolenweg 65, Beek en 
Donk. Tel. 0492-461079

Gevonden op Achterbosch in 
Lieshout (14 feb): leren jasje maat S 
en bolero maat L. Tel. 06-25254588

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

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

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

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

Weiland te huur gevraagd, tel. 06.22849257

Vrijwilligers voor Fun Trike Treffen 
gevraagd (2 t/m 5 juli). Vooral voor het af-
breken op zondag. Er hangt altijd een leuke 
sfeer. Lijkt dit je wat? Tel. 06-53705580

Wie kan mij nog aan enkele Douwe Eg-
berts punten helpen? Tel. 0492-464850

OVERIG
Boeken en Platenbeurs, voor de 24e 
keer. Oda School, Laan ten Bogaerde 7 
te Sint-Oedenrode. Openingstijden op 
Zaterdag 21 en zondag 22 februari van 
10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs is 
1 euro. www.boeken-en-platenbeurs.nl

TE HUUR
Rommelmarkt zondag 1 Maart in Mu- 
ziekcentrum ‘t Anker, pater vogelstraat 
39, Beek en Donk van 10-16u. Er zijn 
nog enkele kramen te huur, kraam 
huren of inl: 06-8113559. 
www.vandersteenevenementen.nl

Te huur: Wijnbar / Cocktailbar / Dran-
kenbar. Voor meer informatie
dj.imm@live.nl of tel. 06-41538601

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

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

Te koop: Zeer nette aanhanger 2 m. 
lang 1.10 m. breed met nieuwe ban-
den en verlichting. Prijs n.o.t.k. Tel. 
0499-421369 

Wereldbol met verlichting (omtrek54cm) 
€12,50. Sneeuwketting (RUD-compact 
GRIP/2001104) €17,50. Eastpak rugzak 
blauwgrijs afm. ong. 45x35x20 + apart 
laptopvak €25. wiela1963@gmail.com. 
Tel. 0492-463979

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

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

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Jarige Van De Week:

Toos van Lieshout

"De schoonheidssalon...
voor een goed gevoel 
en een mooie huid"

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

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

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 

€5,00 p.p.

Gratis thuisbezorgd!

VILLA LEEFDAEL - KAPELSTRAAT 3 - BEEK EN DONK - 0492 461 220 - WWW.SLUYS6.NL

- LUNCH / VERGADERPAKKETTEN

- LUXE BROODJES

- AFHAAL / BEZORGSERVICE

Proost op een geweldig nieuw levensjaar 
…Gefeliciteerd Anne!!

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

Gefeliciteerd Ties!
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

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

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. Hier-
onder treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergaderingen 
worden gehouden in het gemeentehuis Laarbeek, aanvang is 19.30 uur. De vergadering van 
de commissie Algemene Zaken start aansluitend aan de hiervoor vermelde raadsvergadering.

De vergadering van de raadscommissie Sociaal Domein vindt plaats op dinsdag 24 februari.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 6 januari 2015.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Presentatie basistaken GGD.
7. Stand van zaken voorzieningsclusters.
8. Stand van zaken transities Peel 6.1.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Op woensdag 25 februari 2015 is de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijk Domein.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 7 januari 2015.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Presentatie Rijk van Dommel en Aa.
7. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan woning Pater Vogelsstraat Beek en Donk.
8. Stand van zaken groenste gemeente (Entente Florale).
9. Stand van zaken bouwplannen.
10. Stand van zaken Noordoost Corridor.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

De vergadering van de raadcommissie Algemene Zaken is op donderdag 26 februari 2015.
Agenda
De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 8 januari 2015.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD.
7. Bespreking memo gezamenlijke rekenkamercommissie Laarbeek/Gemert-Bakel.
8. Bespreking brief Provincie Noord-Brabant inzake begroting 2015 incl. beantwoording.
9. Voorstel tot wijziging van de legesverordening.
10. Stand van zaken intergemeentelijke/regionale samenwerking.
• Stichting Stadswachten
11. Rondvraag
12. Sluiting.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Bijdrageregeling waardevolle bomen
• Verkiezing Provinciale Staten / Waterschap 2015
• Brabantse Dorpen Derby
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws

Carnaval is op Aswoensdag toch echt weer voorbij. Tijd om het in de vastenperiode eens rus-
tiger aan te doen met alcohol? Op 18 februari aanstaande start IkPas, de uitdaging met uzelf 
om 40 dagen lang géén alcohol te drinken. Dat lijkt eenvoudig, maar is het dat ook voor u? Er 
is maar één manier om daar achter te komen: door u in te schrijven op IkPas.nl bij de groep 
van de gemeente Laarbeek. 

Tijdelijk stoppen met drinken in je eentje is niet echt heel makkelijk, daag de collega’s, familie 
en vrienden uit om mee te doen, of deel ervaringen met anderen via de IkPas Facebookpa-
gina. De gedachte achter IkPas is dat het makkelijker vol te houden is als je samen met an-
deren 40 dagen niet drinkt. Hoe gewoon is alcohol drinken voor u? Durft u het aan, een hele 
vastenperiode lang géén alcohol te drinken? IkPas daagt u uit om deze uitdaging met uzelf, 
met collega’s, familie of vrienden aan te gaan. Vanaf woensdag 18 februari starten we in heel 
het land de gezamenlijke uitdaging. U kunt zich kosteloos aanmelden bij de IkPas-groep van 
de gemeente Laarbeek via IkPas.nl. 

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek sluit jaarlijks een vrijwilligersverzekering af, dus ook dit 
jaar. Deze vrijwilligersverzekering van de gemeente Laarbeek houdt in, dat iedere inwoner 
van Laarbeek, die op enig moment vrijwilligerswerk doet, wat betreft aansprakelijkheid onder 
deze collectieve verzekering valt. Er hoeft geen registratie van vrijwilligers of deelnemende 
organisaties plaats te vinden.

Voor meer informatie over deze verzekering verwijzen we u naar de website van de verzeke-
raar. Belangrijk is te weten, dat de gemeente Laarbeek het complete pakket van de vrijwil-
ligersverzekering afneemt. Voor u als vrijwilliger als blijk van waardering! De verzekerings-
maatschappij definieert een vrijwilliger als volgt:
De vrijwilliger is de persoon, die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werk-
zaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschap-
pelijk belang wordt gediend.
Tevens worden maatschappelijke stagiaires als verzekerden aangemerkt.
Uitgesloten zijn de vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie.

Ook het Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek van de welzijnsorganisatie de ‘Vierbinden’ 
heeft onze vrijwilligersverzekering op haar website vermeld.

Informatie over de vrijwilligersverzekering en schade kan rechtstreeks gemeld worden via de 
website van de verzekeringsmaatschappij Meeus Vrijwilligersverzekering: www.meeus.com, 
e-mail info.denhaag@meeus.com, telefoonnummer 070 302 8500.

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben verleend 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhouden-
de drank aan Bavaria brouwerijcafé, Heuvel 5 in Lieshout tijdens Koningsdag op maandag 
27 april 2015 van 10.00 tot 22.00 uur, rondom de Heuvel in Lieshout (verzonden 3 februari 
2015).

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

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Stichting Fun Trike Treffen Laarbeek voor het organiseren van een trike meeting van 

2 juli tot en met 5 juli 2015 telkens van 10.00 tot 1.30 uur op het KPJ-terrein aan de 
Heereindsestraat 8 in Beek en Donk (verzonden 3 februari 2015),

• Runningteam Laarbeek en postduivenclub De Luchtbode voor het houden van een 
vlooienmarkt op het buitenterrein bij de postduivenclub, Heereindsestraat 6 in Beek 
en Donk op zondag 17 mei 2015 van 9.00 tot 16.00 uur (verzonden 5 februari 2015),

• Supportersclub de Lieshoutse Wielrenners voor het houden van een wielerjeugdvijf-
daagse in Lieshout van maandag 20 tot en met vrijdag 24 april 2015 telkens van 18.30 
tot 21.00 uur (verzonden 5 februari 2015),

• Stichting Bedrijven Belangen Laarbeek voor het organiseren van de Kick-Off en het 
20-jarig jubileum van SBB op zondag 15 maart 2015 van 14.00 tot 20.30 uur in het pand 
Zweegers Investments, Bosscheweg 34 in Beek en Donk (verzonden 9 februari 2015),

• Oranjecomité Lieshout voor het organiseren van Koningsdagactiviteiten in het centrum 
van Lieshout op maandag 27 april 2015 van 10.00 tot 22.00 uur (verzonden 9 februari 
2015).

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

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de extra openbare raadsvergadering op donderdag 
26 februari 2015 om 19:30 uur in het gemeentehuis Laarbeek.

Agenda
1. Opening, mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Vaststelling agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vervolg bespreking consequenties van het onderzoek naar de werkomgeving van burge   
     meester Ubachs in Laarbeek.
5. Sluiting.

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

Op vrijdag 20 februari komt burgemeester Ronnes aan het woord. 

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

Bezwaarschriften Vergaderingen raadscommissies

Kort nieuws

40 dagen lang ‘IkPas’

Vrijwilligersverzekering Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Vergadering gemeenteraad

Gemeente actueel
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• De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen aan mevrouw L.A. 
Assem, op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het uitba-
ten van Babylon Lion, Piet van Thielplein 27 in Beek en Donk (verzonden 5 februari 2015).

• De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te weigeren aan Familie Isik, 
uit Helmond, op grond van artikel 2:28, sub 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
voor het uitbaten van een Eethuis Twins, Piet van Thielplein 13a in Beek en Donk (verzon-
den 9 februari 2015).

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

Kennisgeving verlening beslistermijn Wabo
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslis-
termijn te verlengen. Omdat de aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure, 
verlengen wij de beslistermijn met een periode van zes weken.
Voor: de nieuwbouw van een woonzorgcomplex bestaande uit een 
 groepswoning met 24–uurswoning en 12 zorgclusterwoningen met 24-uurszorg
Locatie: Lieshout, kadastraal bekend sectie H, nr. 2564

Het gaat om een complexe aanvraag waarvan de inhoudelijke beoordeling niet wordt gehaald 
binnen de termijn, daarom wordt de termijn eenmalig verlengd. Door dit besluit is de nieuwe 
uiterste beslisdatum 23 maart 2015.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na 
de datum van verzending van het besluit bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de 
gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk.

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
Auwerstraat 2a Beek en Donk 02-02-2015          splitsen van een boerderij
Brabantlaan 19 Aarle-Rixtel 02-02-2015 kappen van een treurbeuk
Dorpsstraat 27a  Aarle-Rixtel 04-02-2015          afwijken BP ten behoeve van ijssalon
Bernadettestraat 8 Mariahout 09-02-2015    kappen van een populier

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern    Ingediend d.d.   Werkomschrijving
Meerven 29a Mariahout    09-02-2015        slopen van een hok

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerpbe-
schikkingen zijn genomen:

Locatie Kern Inzagetermijn Werkomschrijving
De Stater 16 Lieshout 10-2 t/m 31-3-2015 voornemen tot weigering bouw woning
De Stater 18 Lieshout 10-2 t/m 31-3-2015 voornemen tot weigering bouw woning
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemde ont-
werpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer geen ziens-
wijze wordt ingediend, kan later geen beroep worden ingesteld.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern      Werkomschrijving                  Activiteit       Verzonden
Ginderdoor 37 Mariahout realiseren van een B&B   in strijd RO       04-02-2015
Ahorn 5,7,9,11 Mariahout  bouwen van vier woningen     bouw/planologie  05-02-2014
Wilhelminaweg 5-5a Beek en Donk    veranderen bedrijfspand/reclame bouwen        05-02-2015
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.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. 

Vaststelling bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel 2014
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 29 januari 2015 het bestemmings-
plan Kom Aarle-Rixtel 2014 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de 
actualisering van verschillende bestemmingsplannen voor de bebouwde kom van Aarle-Rixtel. 
Aangezien er sprake is van een conserverend plan en in dit plan geen grootschalige ontwikkelin-
gen zijn voorzien waaraan kosten zijn verbonden, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel 2014 en de bijbehorende stukken, liggen van woensdag 
18 februari tot en met woensdag 1 april 2015 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in 
het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het bestemmingsplan en het aanwijzingsbesluit 
zijn ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven 
> ruimtelijke plannen > Kom Aarle-Rixtel 2014) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen 
(www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPARkomplan2014-VG01).
Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ook kan een verzoek 
worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep/verzoek om voorlopige voorziening 
kan worden ingesteld door: 
• degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 

kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs 
niet in staat is geweest;

• een belanghebbende die tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan be-
denkingen heeft.

Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Kom Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 29 januari 2015 het bestemmings-
plan Kom Lieshout hernieuwd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in het aanpas-
sen van enkele onderdelen in het plan vanwege een tweetal uitspraken van de Raad van State 
d.d. 22 oktober 2014. Het gaat daarbij om aanpassing van de percelen Dorpsstraat 56-60 en 
Dorpsstraat 91, alsmede het aspect perifere detailhandel en bedrijfswoningen. 
Het bestemmingsplan Kom Lieshout met de bijbehorende stukken ligt van woensdag 18 februari 
2015 tot en met woensdag 1 april 2015 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen 
via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen > Kom 
LIeshout) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN 
nummer: NL.IMRO.1659.BPLHkomlieshout-VG02).
Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ook kan een verzoek 
worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Ontwerpbestemmingsplan Janssensstraat 47 Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken ingevolge arti-
kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.
Thans ligt als ontwerp gereed het bestemmingsplan Janssensstraat 47, Aarle-Rixtel. Dit ontwerp-
bestemmingsplan voorziet in de realisering van een woning op een perceel langs Janssensstraat 
43-45 te Aarle-Rixtel.
Het ontwerpbestemmingsplan Janssensstraat 47, Aarle-Rixtel met de bijbehorende stukken ligt 
van woensdag 18 februari 2015 tot en met woensdag 1 april 2015 voor iedereen ter inzage bij de 
Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleeg-
baar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) 
of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: 
NL.IMRO.1659.BPARJanssensstr47-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven 
worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.
Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 
190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact 
opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Exploitatievergunning Wet omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Verleende omgevingsvergunningen

Bestemmingsplannen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafi etsen.nl

Voor meer aanbiedingen 
bezoek onze winkel

Gazelle Orange Excellent Innergy
 met zilveren accu  

van €2599 voor €1999

AIM pomp + reparatie 
set nu slechts € 13.95

Basil Bloom dubbele 
tas met gratis Bloom 

bel  nu € 49,95

BBB Combipack winter
Control zone BWG-21      +     Heavy Duty BWS-02B

 van € 57,90 voor € 49,95

Gazelle 4 jaar garantie 
voor € 99,-

Gazelle 4 jaar garantie 

Zaterdag en zondag 
op Kontakt TV

een compilatie van alle door 
Kontakt medewerkers
bezochte Laarbeekse 
Carnavalsactiviteiten

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

Expositie Howeko in ‘t Oude Raadhuis
Beek en Donk - In ‘t Oude 
Raadhuis vindt van zaterdag 28 
februari tot en met 22 maart een 
expositie plaats van de schilders 
en keramisten van hobbywerk-
plaats Howeko.

Howeko is een dorps hobbywerk-
plaats waar – zoals de naam al 
zegt – inwoners van Laarbeek hun 
hobby kunnen uitoefenen. Naast 
timmeren en pitrietvlechten wor-
den er ook activiteiten geboden als 
schilderen, keramiek en mozaïek. Er 
worden geen cursussen geboden, 
maar iedereen kan op zijn eigen ni-
veau en creativiteit zijn gang gaan, 
onder begeleiding van deskundige 
vrijwilligers. Het gaat hierbij zowel 
om creativiteit als bezigheid, als om 
de mogelijkheid om andere mensen 
te ontmoeten en daarmee contac-
ten te leggen. De prestaties spelen 
daarbij een ondergeschikte rol. 

In de loop der jaren hebben de be-
zoekers van Howeko natuurlijk wel 
een behoorlijk niveau bereikt, zowel 
in het schilderen als het vormgeven 
in keramiek. En ofschoon dat niet 
de inzet is van het bestuur, Howeko 
is daarom niet minder trots. Onze 
bezoekers willen nu graag aan de 
buitenwereld laten zien wat voor 
mooi werk er in de ateliers van 
Howeko is ontstaan. Dat is de pre-
tentie van deze expositie.

De kunstenaars hebben een stuk-
je gedoneerd voor de verloting. 
Door mee te doen aan de verlo-
ting kunt u dit originele kunstwerk 
winnen, en helpt u tegelijkertijd 
het Oude Raadhuis onderhou-
den (prijs per lot €2,00). ’t Oude 
Raadhuis is iedere zaterdag en 
zondag in bovengenoemde pe-
riode geopend van 14.00 tot 
17.00 uur. U bent van harte wel-
kom, de entree is gratis en er is 

voldoende parkeergelegenheid 
op het Heuvelplein voor ’t Oude 
Raadhuis. Volg ons ook op 

Facebook: T Oude Raadhuis en 
neem ook een kijkje op 
www.oudraadhuis.nl.

‘De kinderen die alles weten’ 
Beek en Donk - Antwoorden op 
bijna alle grote vragen van het le-
ven in 10 kunstvormen. Dinsdag 
24 februari start Theater Artemis, 
in samenwerking met OBS Het 
Klokhuis in Beek en Donk, een 
ongekend kunstproject.

Aan dit project, waarin 260 leer-
lingen van de school proberen elk 
op hun eigen manier antwoord te 
geven op vragen als: Waar komen 
we vandaan? Waar gaan we naar 
toe? Wat doen we met de tijd daar 
tussen in? Schrijver Eric Alink bun-
delt de verhalen van de kinderen 
tot een eigen scheppingsverhaal.

“Eigenlijk is de aarde ook gewoon 
eigenlijk een mens.” Dit verhaal 
vormt het startpunt voor tien 
werkgroepen met kinderen van 
alle leeftijden, die onder leiding 
van tien kunstenaars gedurende 
zes weken intensief aan de slag 
gaan. De kinderen kiezen voor een 
discipline/werkgroep en werken 
toe naar ‘een dag ter ere van het 
verhaal’. Zij gebruiken verbeelding 
om uitdrukking te geven aan ver-
schillende aspecten van het ver-
haal.

“Zand en bomen waren er in het 
begin.” De dag ter ere van het 
verhaal vindt plaats op donderdag 
2 april, met een grote optocht naar 
een plek buiten de school waar het 
verhaal wordt gevierd. We dragen 
onze beelden en onze kostuums, 
we zingen onze liederen en lo-
pen op de door ons afgesproken 
manier. Eenmaal aangekomen bij 
onze zelfgemaakte plek, is er een 
ritueel volgens de nog maar net 
gemaakte afspraken. We eten de 
dingen die we moeten eten en 
drinken de dranken die daarbij ho-
ren.

“Ik dacht altijd dat er een kaas was 
en die bleef rollen en toen werd de 
aarde ontstaan.” In dit unieke pro-
ject gaan de kinderen, de kunste-
naars en de leerkrachten intensief 
samenwerken, onderzoeken, ver-
beelden, creëren en reflecteren. Ze 
gaan zich verdiepen in een kunst-
discipline en ondervinden hoeveel 
er mogelijk is als je het samen 
doet. Dit valt samen met de visie 
van OBS Het Klokhuis waarin er 
aandacht is voor het ontwikkelen 
van andere talenten, naast taal, 
rekenen en lezen. Hopelijk een er-
varing om nooit te vergeten.

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

Is het kappersvak geknipt voor jou?
• Studiefinanciering en OV-chipkaart mogelijk
• U kunt bij ons terecht als klant of model

• Dag- en avond- opleiding kapper (niveau 3)
• Erkende CREBO-opleiding



Donderdag 19 februari 2015 15
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Beek en Donk - Op de heemavond 
van heemkundekring De Lange 
Vonder, zal de film ‘Het Slot van 
de Spiritijnen’ vertoond worden. 
Dit vindt plaats op maandag-
avond 23 februari om 20.00 uur in 
het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg in Beek en Donk.

Bijna een eeuw was het kasteel 
in Gemert de thuishaven van de 
Congregatie van de Heilige Geest. 
Vanaf hier vertrokken honderden 
jonge missionarissen naar Afrika 
en Brazilië. Daar waren onder an-
dere ook paters uit Beek en Donk 
bij. De meesten keerden na hun 
tropenjaren weer terug op het 
oude nest. De laatste zeventien 
bewoners vormen een unieke ge-
neratie. Ze stonden midden in de 
geloofsomwentelingen van de ja-
ren zestig en gaven hun werk als 
missionaris nieuwe invulling, met 
aandacht voor de sociale en eco-
nomische ontwikkeling van de ge-
meenschap.

In 2011 hebben Nelleke Dinnissen 
en Paul van Laere de film ‘Het Slot 
van de Spiritijnen’ gemaakt. Deze 
film geeft een indringend beeld 
van de paters, van het kloosterle-
ven en hun werk in de missie. Van 
hun laatste jaar op het kasteel in 
Gemert en de pijn van het vertrek. 
Op 23 februari zullen de filmma-
kers en enkele paters aanwezig 
zijn om de film in te leiden en na 
afloop in gesprek te gaan met de 
aanwezigen. Iedereen is van harte 
welkom. Leden van de heemkun-
dekring hebben gratis toegang, 
aan andere bezoekers wordt €2,00 
entree gevraagd. Voor nadere in-
lichtingen kunt u bellen naar Harry 
Brugmans, tel. 06-30450825.

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

50% KORTING 
OP VEEL 

MERKMONTUREN.

*NIET .I.C.M. ANDERE AKTIES
*LEESBRILLEN AKTIE VRAAG 

NAAR DE VOORWAARDEN

Film ‘Het Slot van de Spiritijnen’ op heemavond

Informatieavond 
vrouwenbeweging Beek en Donk
Beek en Donk – Vrouwenbeweging 
Beek en Donk nodigt graag haar 
leden uit voor een informatie-
avond over het W.M.O. Deze 
avond wordt gehouden op dins-
dag 24 februari om 20.00 uur in 
’t Huukske. 

Henry Bouwmans zal deze avond 
verzorgen en de aanwezigen alles 
uitleggen over het W.M.O. Er is 
per 1 januari zoveel veranderd in 
de zorg en de thuiszorg, dat veel 
leden die hier iets mee van doen 
hebben, maar zij er geen raad mee 
weten. Zij kunnen alles hierover 
aan Henry vragen. Hij probeert al-
les uit te leggen en te vertellen hoe 
het allemaal zit, zodat iedereen 
weet waar ze moeten zijn.

Als er nog tijd over is en alle vra-
gen beantwoord zijn, wordt er nog 
een quiz gedaan. De vrouwenbe-
weging wenst iedereen een heel 
leerzame avond.

Lieshout – Ook dit jaar wordt 
Koningsdag in Lieshout weer ge-
vierd. De leden van het Oranje 
Comité zijn al druk bezig  met de 
voorbereidingen hiervan.

Natuurlijk kunnen zij niet zon-
der de hulp van vrijwilligers op 
die dag  dus bij deze doen zij een 
oproep aan  iedereen in Lieshout 

om je hiervoor aan te  melden. 
Aanmelden kan bij een van de 
leden van het comité, bestaande 
uit Jolanda van Hout, Frency van 
Hastenberg, Vivian Ketelaars, 
Yvonne Relou en Monique 
Donkers. Aanmelden kan ook via 
oclieshout@gmail.com.

Beek en Donk – In het ontmoe-
tingscentrum van Beek en Donk 
(Otterweg 29), wordt voor het 
eerst een Creabraderie gehouden 
op donderdag 26 februari van 
19.00 tot 21.30 uur.

Tijdens deze avond zijn allerlei cre-
aties te koop, waaronder tasjes, 

sleutelhangers, beren, geurhan-
gers, bloemstukken van foambloe-
men, knuffels, sokken, sieraden, 
3D-kaarten en nog veel meer. De 
organisatie hoopt dat eenieder ge-
zellig een kijkje komt nemen. De 
entree is gratis. 

Vernieuwde Koningsdag in Lieshout

Creabraderie in Beek en Donk

Redacteur: Thea Wich 

Aarle-Rixtel - Menig Ganzegats carnavalsvierder 
heeft de laatste weken weer veelvuldig kunnen 
genieten van ‘De Platvoetindiane’. Dit (in Aarle-
Rixtel) ‘wereldberoemde’ feestnummer van het 
duo ‘Boel Nölle’ wordt sinds jaar en dag op vrijwel 
iedere lokale festiviteit ten gehore gebracht. 

Hoe is dit nummer, dat meestal uitmondt in een 
enthousiast meezingende polonaise, eigenlijk ont-
staan? En waarom heet het ‘De Platvoetindiane’? 
Deze vragen kunnen door niemand beter beant-
woord worden dan door Henk van Beek. Hij is de 
tekstschrijver van het lied. Samen met de inmiddels 
overleden Henk van Gerwen heeft hij jarenlang het 
legendarische duo ‘Boel Nölle’ gevormd. 

Henk, hoe is ‘Boel Nölle’ ontstaan?
“Henk van Gerwen en ik hadden nog nooit samen 
gezongen. Wij kenden elkaar vanuit de politiek. 
Henk was secretaris en ik voorzitter van de Aarlese 
‘Werkgroep’. Jan van den Boogaard van de ‘Zwarte 
Fanfare’, zat ook bij die partij. Hij zocht in ’82 twee 
zangers voor het eerste liedjesfestival. De ‘Zwarte 
Fanfare’ had geen zangers, alleen muzikanten. Hij 
vroeg of wij wilden zingen. Met het liedje ‘’t is al 

zen lève klage’ heb-
ben we toen gewon-
nen. Vanwege het 
succes vroeg de car-
navalsvereniging of 
we ook wilden zingen 
op de kletsavond. 
Toen hebben we Geri 
van Gerwen als be-
geleider op piano ge-
vraagd en snel enkele 
liedjes geschreven 
waaronder ‘In het ge-
mintehuis’. Een naam 
moesten we ook nog 
verzinnen, dat werd 
‘Boel Nölle’.”

Een aparte naam, hoe 
kom je er op?

“Boel is de bijnaam van de familie Van Gerwen, 
Nölle van de familie Van Beek. Ik zei tegen Henk: 
“Gij bent er ene van Boel, ik van Nölle. Dat was dus 
niet moeilijk. Tot 2000 hebben we op de Aarlese 
kletsavonden onder deze naam opgetreden.”

Hoe kwamen jullie nummers, en met name ‘De 
Platvoetindiane’, tot stand?
“We zochten oude melodieën die herkenbaar waren 
maar die mensen niet meteen thuis konden bren-
gen. Ze moesten meteen gemakkelijk in het gehoor 
liggen. Daar schreef ik teksten bij zoals ‘’t Pumpke’ 
en ‘Jantje’. Op onze repetitieavonden brachten we 
deze liedjes in. Vele kwamen niet door 
de eerste schifting. Dat was ook het 
geval bij ‘De Platvoetindiane’. Dit 
oorspronkelijk Duits volksliedje was 
in 1960 gecoverd door Gus Bachman 
onder de naam ‘Der alte Hauptling’. 
Hauptling betekent stamhoofd. Zo 
kwam ik op Platvoetindiane, zonder 
‘n’ natuurlijk, het was dialect. Ik had 
niet veel aandacht aan de tekst be-
steed. Ik dacht: het wordt toch niks. De 
combinatie van melodie en tekst, die 
wel rijmde maar niet klopte, vonden 
we te simpel. Het werd geschrapt.”

Hoe is dit nummer dan toch in jullie re-
pertoire terechtgekomen?
“Voor de kletsavond in ’85 wilden we een liedje 
brengen over de aan te leggen weg ‘S24’, de voor-
loper van de ‘Ruit’. Tijdens de generale repetitie, 
op de middag vóór de kletsavond, vonden we dit 
toch wat te serieus. Toen dachten we: we hebben 
‘De Platvoetindiane’ nog liggen. Dat is een ‘hèndig’ 
liedje. Ik heb vlug Geri gebeld en door de telefoon 
het deuntje gezongen. Het liedje had ook nog geen 
einde. We zouden wel zien hoe het af zou lopen.”

En toen werd het (klets)avond…
“Na onze eerste liedjes gingen we ons achter de 
coulissen omkleden voor ‘De Platvoetindiane’. 
Niet dat we veel hadden: een grote tooi van onze 
Rik, een band met een veer en een stofjas van ons 
Végélied. De veer konden we niet meer vinden. Ik 
zei tegen Henk: nondeju, wanne rotzooi is het hier. 
Vatte gij maar die tooi, gij het de minste haor. Dan 
doe ik de stofjas aan. Hoor ik een hoop gelach uit 

de zaal komen. Bleek dat ik de microfoon nog 
aan had staan. Dat was denk ik ons geluk. Het 
lied sloeg aan, de mensen klapten meteen mee. 
Geri wist niet hoeveel coupletten er waren. Hij 
speelde maar door. Ik zei: stop mar, ’t is zat. 
Iedereen dacht dat dit bij de act hoorde maar dat 
was natuurlijk niet. We hadden nog geen eind 
en improviseerden maar wat. Wij dachten: hoe 
is het mogelijk? De mensen vonden het gewel-
dig. Sindsdien moesten we bij elk optreden ‘De 
Platvoetindiane’ zingen.” 

Jullie hebben zelfs een CD opgenomen.
“In 2000 hebben we afscheid genomen van de 
carnaval. Om onze liedjes te behouden namen we 
een CD op. Net na het uitbrengen hiervan is Henk 
helaas overleden. De CD, die eigenlijk voor ons zelf 
bedoeld was, wilde iedereen hebben. Nu staat het 
nummer zelfs op een officiële feestband voor cafés 
en discotheken en is er een popversie van gemaakt. 
Zelf zing ik het nummer ook nog regelmatig, samen 
met Henks zoon Celio. De mensen blijven er nog 
steeds naar vragen.”

Hoe kijk je nu tegen ‘De Platvoetindiane’ aan?
“In de loop der jaren is het ook een van mijn lieve-
lingsliedjes geworden, De mensen genieten ervan. 
Daar deden we het voor. Na al die jaren is het nog 
steeds springlevend. Ook bij de jeugd. Het is blijven 
hangen. Dat vind ik mooi. Het is echt een tijdloos 
liedje gebleken.”

Refrein Platvoetindiane:

 ‘dE pLaTvoEtIndIaNe’ Van ‘bOeL NölLe’     ‘dE pLaTvoEtIndIaNe’ Van ‘bOeL NölLe’     ‘dE pLaTvoEtIndIaNe’ Van ‘bOeL NölLe’    
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navalsvereniging of 
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Toen hebben we Geri 
van Gerwen als be-
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vraagd en snel enkele 
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deze liedjes in. Vele kwamen niet door 
de eerste schifting. Dat was ook het 
geval bij ‘De Platvoetindiane’. Dit 
oorspronkelijk Duits volksliedje was 
in 1960 gecoverd door Gus Bachman 
onder de naam ‘Der alte Hauptling’. 
Hauptling betekent stamhoofd. Zo 
kwam ik op Platvoetindiane, zonder 
‘n’ natuurlijk, het was dialect. Ik had 
niet veel aandacht aan de tekst be-
steed. Ik dacht: het wordt toch niks. De 
combinatie van melodie en tekst, die 
wel rijmde maar niet klopte, vonden 

Wai zin de latste Platvoetindiane
Wai wone op den Haikant, in ut Groutels bos
Wai struupe en wai jaage op fazantehane
En as wai die dan struupe, zin die snel de klos

Henk van Beek 

Helmond

HG Assurantien Brabant¨

Al sinds jaar en dag uw verzekeringsadviseur

www.hgassurantienbrabant.nl

Bosscheweg 104
Aarle-Rixtel

Tel.: 06-20444601

Veedrift 1 A
Helmond
Tel.: 0492-754010

Theo de Jong
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Bezoek ook onze website:

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

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

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:

W09 - Aanbiedingen gelden van maandag 23 t/m zaterdag 28 februari 2015.  Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Fa douche of deodorant, 
Schwarzkopf, Syoss, 

Gliss Kur, Junior 
of Taft

alle soorten

Alle soorten Robijn
fl acon 300-1500 ml.
pak 550/1120 gram

zak 16 stuks
pak 3/20 stuks

Boonacker 
tarwebrood
vers uit eigen oven
heel, gesneden

2.05

Knorr Chicken Tonight
alle soorten

1.78/1.80

Noord Waarland 
jonge kaas
van onze versafdeling
500 gram

5.61

Markant koffi epads
zak 36 pads

3.35/3.38

Gemarineerde 
visfi lets
Grieks, Toscaans of mosterd-dille
100 gram

1.49

Jupiler bier*
krat 24 fl esjes à 25 cl.

13.99

4.99

Kipfi let
kilo

7.29

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. Bijv: 2 fl acons Schwarzkopf 

shampoo 7 kruiden à 400 ml. van 4.10 voor 2.05

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. Bijv: 3 fl acons Robijn 

klein & krachtig color à 700 ml. van 17.43 voor 11.62
Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. Bijv: 3 fl acons Robijn 

Alle soorten Robijn

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. Bijv: 3 fl acons Robijn Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. Bijv: 3 fl acons Robijn 

pak 3/20 stuks

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. Bijv: 3 fl acons Robijn Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. Bijv: 3 fl acons Robijn 

1.59 1.00

2.493.79
kilo 7.58

1.09 9.99
liter 1.67

1+1
GRATIS

2+1
GRATIS
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facebook.com/DeBiezenTC
@DeBiezenTC    

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

Heerlijk ontbijt
van 9.30 tot 11.00 uur

Nu voor € 2.95 Deze aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 24 februari 2015

Weekvoordeel
Tulpen
1ste kwaliteit
10 takken 
per bos

Deze week op alle zijde bloemen en 
planten

van 3.50

Nu € 1.99

Tulpen
1ste kwaliteit
10 takken 
per bos

Deze week op alle zijde bloemen en 

van 3.50

Nu € 1.99

Primula
Haal het voorjaar in huis voor binnen 
en buiten. Verkrijgbaar in diverse 
kleuren in 9 cm pot. € 0.99 p/stuk

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

en buiten. Verkrijgbaar in diverse 
kleuren in 9 cm pot. € 0.99 p/stuk

Deze week op alle zijde bloemen en 

Primula
Haal het voorjaar in huis voor binnen 
en buiten. Verkrijgbaar in diverse en buiten. Verkrijgbaar in diverse 
kleuren in 9 cm pot. € 0.99 p/stuk

Deze week op alle zijde bloemen en 
planten
Deze week op alle zijde bloemen en 
planten
Deze week op alle zijde bloemen en 

Zijdebloemen

20% 
KORTING

1 + 1 
GRATIS

NATUURLIJK 
   Mooi LaarbeekLocatie:

kanaal bij Bavaria

Vrije complexen met volkstuinen in Laarbeek 
Beek en Donk – De carnaval is weer 
voorbij en we zijn inmiddels op weg 
naar Pasen. Dat betekent dat de lente 
op komst is. Iedereen krijgt wel weer 
zin om te tuinieren, of het nu om een 
siertuin of groentetuin gaat. En als je 
die laatste niet hebt, dan zijn er altijd 
nog complexen met volkstuinen in 
Laarbeek. 

Als je ziet wat tuiniers daar zoal oog-
sten in de loop van een jaar, dan raak 
je verbaasd: onder andere spinazie en 
spitskool in de lente, later aardbeien 
of vroege aardappeltjes, gevolgd 
door boontjes, tomaten, tot spruiten 
en prei aan toe, die er op dit moment 
zelfs nog zijn. En dat is niet alles: de 
een verbouwt hele speciale dingen, 
zoals de vergeten groentes waar je te-
genwoordig weer van hoort, of werkt 
in een aparte hoek uitsluitend op bio-
logische wijze. En tussen alles door 
zie je sierstruiken, vruchtbomen en 
-struiken, en bloemen in alle kleuren.

En dat alles is gewoon het resultaat 
van het werk van mensen die er ple-
zier in hebben om in de tuin te wer-
ken met schop, hark en schoffel en 
zo, en nog veel meer plezier hebben 
als ze met de oogst van wat dan ook 
naar huis gaan om daar te gebruiken. 
Je weet wat er wel en niet in zit, je 

weet dat er geen duur transport aan 
te pas is gekomen voor je het in huis 
had, en je weet dat het vers is, en heel 
wat minder kost dan bij de groente-
boer of supermarkt.

Denk je nu dat het iets voor jou is 
om zelf zo’n tuin te hebben, aarzel 
dan niet en neem contact op met de 
voorzitter van Volkstuinvereniging 
Beek en Donk, om je te laten in-
formeren over vrije percelen en de 

mogelijkheden, en wat dat kost. En 
dat zal je zeker meevallen. Op het 
complex de Laarsche Velden in Beek 
en Donk zijn een paar percelen vrij 
van 100m2 of meer. Informeer bij de 
voorzitter, de heer Toon Swinkels, via 
tel. 0492-462451.

Wie weet zien we je in de loop van 
dit jaar een heel enthousiast lid wor-
den van Volkstuinvereniging Beek en 
Donk.

Wie weet wie dit zijn? 

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

Er kwamen veel reacties binnen op de foto van vorige week. De redactie heeft en-
kele reacties uitgelicht:

Deze foto is gemaakt in 1968. De 
personen van links naar rechts:
Bovenste rij: Kareltje van den Big-
gelaar, Harrie van den Biggelaar, 
Ad van den Baar, Wimke van 
Kaathoven, Toon van Kaathoven, 
Stien van den Biggelaar, Frans 
van den Biggelaar.
Onderste rij: Thea van Veghel, 
Betsy Robbescheuten, Ine van 
Stekelenburg, Jan Boekweit, 
Rieky Martens, Rieke Dekkers, 
Magret Thijssen, Friedy van 
Deursen.

Met vriendelijke groet,
Francis van den Biggelaar

Dit zijn:
De kapel; Carel vd biggelaar, 
Harrie v,d, biggelaar, Frans v.d. 
biggelaar, Ad v.d.baar, Wim v. kaathoven, Toon v. Kaathoven, en een onbekend 
voor mij. De dansmarietjes; Thea v veggel, Riekie Robbescheuten, Ine stekelenburg, 
Sonja thyssen dekkers (??) v Deursen. De leidster was Riekie martens
De Prins:  Jan Boekweit: de 5de Prins in het jaar 1967

met vriendelijke groet,
M Gilsing, de 10de prins van raopersgat in 1973

Dit is een foto van een Lieshoutse 
carnavalsgroep. De eerste groep 
dansmariekes van de Raopers! 
Van waarschijnlijk 1967 of 68. Jan 
Boekweit was de prins. Dansma-
riekes waren van L naar R: meis-
jesnamen Ondergetekende Thea 
van Veggel, Betsie Robbescheu-
ten, Ine Stekelenburg, Margret 
Thijssen,Riekie Dekkers, Friedy 
van Deurzen. achter in het mid-
den begeleidster dansmariekes 
Riky Martens. In de hofkapel Karel v. D. Biggelaar, enkelen van de familie v. Kaat-
hoven, Ad van de Baar.
Leuk om die geplaatst te zien. Heb zelf de foto ook.

Gegroet,
Thea van Zundert van Veggel

De foto is van 1968 en de prins is Jan Boekweit (transport) van de Roapers in Lies-
hout. Achter juffrouw van de Laar - links staat Karel v/d Biggelaar de rechtse dame 
is Van Deursen derde van links Thijsen tweede van rechts Robbenscheuten 

Met vriendelijke Groet - Cordialement
Carel en Truus Kuijten Kuijpers

De foto is uit 1968
Bovenste rij vlnr: Carel vd Biggelaar,Harrie vd Biggelaar ,Ad vd Baar, Wim van Kaat-
hoven, Toon van Kaathoven, Stien vd Biggelaar, Franske vd Biggelaar, Onderste 
rij vlnr: Thea v Veggel, Betsie Robbescheuten, Prins Jan Boekweit, Riky Martens, 
Margret Thijssen, Rikie Dekkers, Friedi van Deursen. 

Groet,
Andre Jansen

Historische beelden

Deze foto is gemaakt in 1968. De 

Bovenste rij: Kareltje van den Big-
gelaar, Harrie van den Biggelaar, 
Ad van den Baar, Wimke van 

biggelaar, Ad v.d.baar, Wim v. kaathoven, Toon v. Kaathoven, en een onbekend 

M Gilsing, de 10de prins van raopersgat in 1973

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

Weer in het gelid!

Zo de carnaval zit er weer op. Stonden deze drie zwanen vorige week in het kanaal bij Bavaria nog op z’n kop, nu zwem-
men ze weer keurig in het gelid! Ik had bij Bavaria nog navraag gedaan maar het bier gaat nog steeds keurig in de fl esjes 
dus daar lag het niet aan. We hadden geluk met een paar prachtige dagen tijdens de carnaval, zodat iedereen lekker in 
het zonnetje van de optochten kon genieten. Ook in de natuur kwam je veel mensen tegen die al wandelend van het 
mooie weer genoten, of van hun kater af probeerden te komen.
Zelf ben ik niet meer zo’n stapper tijdens de carnaval, ik laat dat liever aan de jeugd over. Toch ben tijdens deze dagen 
wel een paar keer lekker op pad geweest om te fotograferen, zowel voor carnaval (zie de carnavalsbijlage) als voor natu-
urfoto’s. Door de nachtvorst was alles ‘s morgensvroeg mooi berijpt zodat ik toch weer leuke foto’s heb kunnen maken 
en weer volop genoten heb van onze Mooie Laarbeekse natuur!

Ik weet niet of het jullie al op is gevallen maar ‘s morgens beginnen de vogeltjes al zo’n best te fl uiten: het voorjaar komt 
er al weer bijna aan!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl
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Lieshout - De supportersclub 
“De Lieshoutse Wielrenners” is 
opgericht op 12 februari 1955. 
Aanleiding was Pietje Damen, die 
in die tijd veel succes boekte. 

Zo is Piet Damen nog steeds de 
enige Nederlander die de zware 
Vredeskoers (Berlijn-Warschau-
Praag) op zijn naam heeft staan. 
Piet Damen werd in 1958 be-
roepsrenner en debuteerde met 
een schitterende elfde plaats in de 
Tour de France. In 1959 werd Piet 
Damen N.K. bij de professionals. 
Na het stoppen van Piet Damen 
(1968) als actief wielrenner, werd 
zijn supportersclub in 1969 om-
gevormd in supportersclub “De 
Lieshoutse Wielrenners”. Zij is de 
oudste wielersupportersclub van 
Nederland. 

Nu bestaat de Lieshoutse sup-
portersclub 60 jaar. Ook de grote 
Bavaria-Ronde van Lieshout zal dit 
jaar haar 60e editie krijgen en wel 
op zondag 17 mei 2015.

De vereniging zet de jaarvergade-
ring ook in het teken van het dia-
manten jubileum. Zaterdag 21 fe-
bruari om stipt 20.00 uur, is deze 
vergadering in zaal ‘de Koekoek’ 
aan de Dorpsstraat te Lieshout. Na 
de vergadering zal er een ‘wielerca-
fé’ gehouden worden. De bekende 
en welbespraakte wielerspeaker 
Rien van Horik zal dit wielercafé 
leiden. Hij gaat in gesprek met Piet 
Damen, waar alles mee is begon-
nen. Ook oud-profwielrenner en 
oud-Lieshoutenaar Piet Kessels zal 
deelnemen aan dit gesprek. Alie 
Zijlmans vertegenwoordigd het 
het damespeloton. Zij was een van 
de eerste dames wielrensters in de 
jaren ‘60. In 1964 verzamelden 
de dames wielrensters zich in een 

vereniging. Alie stond aan de wieg 
van dit initiatief en woonde des-
tijds in Lieshout.

Ook de jubilarissen van de sup-
portersclub, 1 diamanten, 5 ro-
bijnen en 6 zilveren leden, zullen 
in het wielercafé gehuldigd wor-
den. De geschiedenis van 60 jaar 
supportersclub ‘De Lieshoutse 
Wielrenners’ zal in de aandacht 
staan in een kwis. Het jubileum 
wordt echt gevierd met het KNWU 
Nederlands Kampioenschap op 
de weg voor de jeugd. Dit zal in 
Lieshout gaan gebeuren op zondag 
7 juni. Kijk ook op 
www.lieshoutsewielrenners.nl en 
www.nklieshout.nl.

ODE Laarbeek met ‘Van Wôr Ik Ben’

Beek en Donk - In de reeks Concerti 
a due heeft ODE Laarbeek ditmaal 
een speciale verrassing voor u. Op 
zaterdag 28 februari, om 20.00 uur 
gaan zij concerteren met het mannen-
koor ‘Van Wôr Ik Ben’ uit Gemert in 
Muziekcentrum ‘t Anker.

In 1808, zo is op Wikipedia te le-
zen,  stichtte de Zwitser Hans Georg 
Nägeli een zanginstituut op, met als 
doel ‘het volk’ door het lied muzikaal 
op te voeden. In 1810 verbond hij 
aan deze opleiding een mannenkoor. 
In Duitsland was het Carl Friedrich 
Zelter (1758-1832) die in 1808 met 
zijn vermaard geworden koor van de 
Berliner Sing Akademie, het oprichten 
van mannenkoren in beweging zette. 
In navolging ontstonden in België en 
Nederland ook gezelschappen, waarin 
mannen, gezeten rond de tafel, onder 

het genot van een glas bier en onder 
leiding van de liedmeester, liederen 
zongen. Vele mannenkoren hebben 
een kerkelijke achtergrond. Zij luis-
terden vaak kerkelijke diensten op. 
Gregoriaanse gezangen  bijvoorbeeld 
zijn bij uitstek een mannelijke aange-
legenheid.  Mannenkoor ‘Van Wôr Ik 
Ben’ is echter een profaan koor. Het is 
op 9 december 1961 opgericht door 
enkele enthousiaste zangliefhebbers 
en telt nu ongeveer 26 leden. Ze staan 
onder leiding van Frans Lemmens. Ze 
hebben dus hun gouden jubileum al 
gevierd. De naam ‘Van Wôr Ik Ben’ is 
afgeleid van het Gemerts volkslied.

Het repertoire van het koor is vrij uit-
gebreid. Naast traditionele mannen-
koorliederen worden ook moderne 
werken uitgevoerd. Er wordt zowel in 
het Nederlands als in vreemde talen 

gezongen. Hoewel ‘Van Wôr Ik Ben’ 
dus geen kerkkoor is, wordt toch re-
gelmatig aan het koor gevraagd een 
misviering met hun zang op te luis-
teren. Veel mensen genieten dan van 
gezangen uit de Slavisch (Oosterse) 
kerk, die door alle leden graag gezon-
gen worden.

ODE Laarbeek heeft intussen haar 
repertoire, bestaande uit een mix van 
klassiek, swing en evergreens, aange-
past met een aantal nieuwe stukken 
die op dit concert ten gehore zullen 
worden gebracht. Dirigent Theo Lokin, 
die op deze avond zijn oude muziek-
leraar Frans Lemmens zal ontmoeten, 
zal op zijn bekende wijze u met de 
nodige kwinkslagen door de avond 
leiden.

Jubilerende supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’

Piet Damen op eerste 
contributiekaart supportersclub

ONE-STOP-SHOP 
MET PERSOONLIJK ADVIES

SINDS 1992 GESPECIALISEERD IN
 - VERHUUR
 - VERKOOP

VAN ALLE DENKBARE GEREEDSCHAPPEN

 - REPARATIE
 - ONDERHOUD

OPENINGSTIJDEN:
MA T/M VRIJ 7.00 – 18.00 UUR
ZATERDAG   8.00 – 17.00 UUR 

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

Voor het betere 
onderhoud

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

Begin vijftiger jaren is de Kuiperstraat aangelegd als verbinding tussen de Dorps-
straat en de Nieuwstraat, die ook nog maar enkele jaren oud was. Aan de kant 
van de Dorpsstraat stond, op de plaats waar je nu de Kuiperstraat indraait, het 
kuipershuisje waar de kinderen Maas woonden die een kuiperij hadden. De kui-
perij zelf was gevestigd op de plaats waar eind 19de eeuw het landbouwmecha-
nisatiebedrijf van Kusters werd gebouwd. De familie Maas maakte daar kuipen. 
Die kuiperij is dus al in de 19de eeuw gesloopt. Verder stond er nog een huis waar 
de familie Jonkers als laatste woonde. Ook Willem en Trui Jonkers (de Zwarte) 
hebben er gewoond. Eerst werd het kuipershuisje gesloopt en later het huis van 
Jonkers. Nog in de vijftiger jaren werd de straat aangelegd en werden er nieuwe 
huizen gebouwd. Het was logisch dat deze straat de naam Kuiperstraat kreeg, 
daarmee de herinnering levend houdend aan een oud beroep. Aanvankelijk was 
de Kuiperstraat maar aan een kant bebouwd met woningen. Enkele jaren geleden 
werd het bedrijfspand waar voorheen Staadegaard zat gesloopt en kwamen er 
ook aan die kant van de straat huizen te staan. 
Aan de Kuiperstraat ligt een open weiland waar jaarlijks de kermis werd opge-
bouwd. Veel oudere Lieshoutenaren noemen dit ook nog steeds het Kermisveld 
in plaats van het Kuiperplein. Aan dit Kermisveld werd in de zestiger jaren de 
nieuwe jongensschool gebouwd, die inmiddels al weer gesloopt is. Het open veld 
is altijd een fijn speelterrein geweest voor de vele kinderen die aan de Nieuwstraat, 
Kuiperstraat en Klumper woonden. Het ziet ernaar uit dat dit fijne speelterrein 
zijn langste tijd heeft gehad. Woningstichting Laarbeek, inmiddels gefuseerd met 
Wocom, gaat er woningen bouwen. De kermis is zoals bekend jaren geleden al 
verhuisd naar de Floreffestraat. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent

DE KUIPERSTRAAT

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht
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Lieshout – In Manege D’n Perdenbak 
werden vrijdag 13 februari mooie dres-
suur proeven gereden door de amazo-
nes en hun paarden uit de regio. Met 14 
ruiters aan de start een kleine maar fijne 
wedstrijd voor iedereen. In de buitenbak 
was het prima losrijden voor de amazo-
nes en de wedstrijd verliep lekker snel 
en vlot. De jury kreeg mooie combina-
ties te zien en dat bleek ook wel uit de 
punten die de amazones kregen.

De volgende ruiters uit Laarbeek reden 
mee:
Klasse B, 1ste proef Marjolein Kuijpers 
met Faché behaalde de 1ste plaats met 
196 punten, de 2de proef werd ze ook 
1ste met 198 punten. Een fijne start voor 
Marjolein en haar nieuwe paard. Claudia 
Raijmakers werd 3de bij de 1ste proef 
met haar fries Geeske en kreeg 186 pun-
ten. De 2de proef werden zij 2de met 
185 punten. Jessica vd Laar en Neeltje 
werden 2x 7de met 166 en 171 punten.

In de Klasse L2 startte Franka vd Tillaart 
met haar nieuwe crack San Marino TK en 
werd overtuigend 1ste met 203 punten.

De volgende wedstrijd is voor pony’s op 
27 februari as. wil je inschrijven, mail je 
KNHS formulier naar wedstrijdderaam.

nl daar staat ook de volledige uitslag en 
meer foto’s.

Sportend Laarbeek

Het talent van deze week, Sasha van der Linden  kan haar bon tot 
donderdag 26 februari ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Sasha van der Linden

Sasha is altijd heel behulpzaam tijdens de 
tennistrainingen, zowel binnen als buiten 
het veld. Daarnaast zet zij zich altijd heel 
goed in voor TV ‘t Slotje. Tijdens de Grote 
Club Actie verkocht zij zelfs de meeste 
loten voor onze vereniging!

TV ‘t Slotje
Sasha van der Linden

TV ‘t Slotje
Sasha van der Linden

badminton

Lieshout - Ondanks twee kleine neder-
lagen en een gelijkspel blijft BCL-R1/
Bavaria op koers om de titel te behalen 
in de eerste afdeling van de vierde klas-
se. In deze midweekcompetitie blijft het 
team koploper, met 6 punten voorsprong 
op de nummer twee uit Oirschot.

BCH-3 – BCL-R1/Bavaria: 5-3
Met twee invallers (Diony Janssen voor 
de langdurig geblesseerde Corine Gevers 
en Bert Manders voor de eveneens lang-
durig geblesseerde Stan van Vijfeijken 
én de afwezige Walter van Leuken) kon 
het eerste midweekteam van Badminton 
Club Lieshout niet winnen van de Bossche 
tegenstander. In de Bossche sporthal wa-
ren de singlepartijen nog eerlijk verdeeld: 
Bert Manders en Karin Van den Biggelaar 
wonnen en Diony Janssen en Richard 
Essers verloren. In de dubbelpartijen was 
dat anders. De Lieshoutse badmintonners 
verloren zowel de vrouwendubbel als de 
mannendubbel, overigens wel pas na 
drie, spannende sets. Omdat in de mix-
partijen één partij werd gewonnen en één 
partij werd verloren konden alsnog drie 
punten mee in de sporttas naar Lieshout, 
waardoor het puntenverlies beperkt bleef.

BC Oirschot-R1 - BCL-R1/Bavaria: 5-3
De belangrijke uitwedstrijd tegen de 
nummer twee uit Oirschot heeft uitein-
delijk weer drie punten opgeleverd voor 
BCL-R1/Bavaria. In de dubbelpartijen 
wisten de mannen, Walter van Leuken en 
Richard Essers, na een zeer gelijkopgaande 
partij te winnen. De vrouwendubbel ging 
minder: Diony Janssen en Karin van den 
Biggelaar verloren. Ook de mixpartijen 
werden eerlijk gedeeld. Richard Essers en 
Diony Janssen knokten zich in de tweede 
set nog naar een derde set maar verlo-
ren die jammerlijk met 21-1. Walter van 
Leuken en Karin van den Biggelaar deden 
het beter. Zij wonnen hun mixpartij in 
twee sets. In de singlepartijen was eigen-
lijk alleen de partij van Richard Essers en 
Frans van Seggelen gelijkwaardig, waarbij 
Frans uiteindelijk de winst naar zich toe 
wist te trekken. Daarnaast won Walter 
van Leuken simpel en verloren Diony 
Janssen en Karin van den Biggelaar met 
duidelijke cijfers, waardoor de totale partij 
in 5-3 voor het Oirschotse midweekteam 
eindigde.

BCL-R1/Bavaria – BC Oirschot-R1: 4-4
De terugwedstrijd tegen het Oirschotse 
midweekteam in de Lieshoutse sporthal 
“De Klumper” was bijna een kopie van 
de uitwedstrijd. Bijna, maar uiteindelijk 
niet helemaal. Opnieuw wonnen Walter 
van Leuken en Richard Essers de man-
nendubbelpartij en verloren Karin van 
den Biggelaar en Diony Janssen de vrou-
wendubbel. Ook de mixpartijen pakten 
hetzelfde uit. Walter van Leuken en Karin 
van den Biggelaar wonnen met duide-
lijke cijfers terwijl Richard Essers en Diony 

Janssen met even duidelijke cijfers verlo-
ren. In de singlepartijen werd dan toch het 
verschil met de heenwedstrijd gemaakt. 
Opnieuw won Walter van Leuken met 
speels gemak en verloren Karin van den 
Biggelaar en Diony Janssen van de sterke 
Oirschotse dames. Het verschil kwam 
van Richard Essers die met een ultieme 
krachtsinspanning deze keer Frans van 
Seggelen wél wist te verslaan in een thril-
ler die eindigde in een 21-18, 17-21 en 
21-19.

Eerste midweekteam Badminton 
Club Lieshout blijft op koers

Richard Essers moet even bijkomen na zijn zéér nipt 
gewonnen singlepartij tegen Frans van Seggelen

Max en Novi Wieland succesvol 
op Brabantse Kampioenschappen 

Beek en Donk - In de Maaspoort in 
Den Bosch vonden 7 en 8 februari de 
Brabantse Jeugd Kampioenschappen 
Badminton plaats. Max en Novi Wieland 
namen deel aan alle drie de onderdelen. 
De eerste dag streden zij om door te pou-
le heen te komen en op zondag mochten 
ze terug komen om voor de titels te gaan 
strijden. 

Categorie onder 13 jaar
Novi kwam uit in de categorie U 13. Novi 
kwam, ondanks knap spel bij de single, 
niet door de poulefase heen. Bij de meis-
jes dubbel haalde ze met haar dubbel 
partner, Katinka Moers, de halve finale, 
maar werden daar uitgeschakeld. Samen 
met Finn Lavalette werd ze ook in de mix 
in de halve finale uitgeschakeld. Met 2x 

een 3e/4e plaats kan ze terug kijken op 
een geslaagd toernooi.  

Categorie onder 15 jaar
Max wist in alle onderdelen de finale te 
halen. De finale van het jongens enkel-
spel wist Max winnend af te sluiten.  In 
de finale van het jongensdubbelspel kwa-
men Max en zijn partner Joppe van de 
Meerendonk net iets tekort (22-20,  18-
21  en 22-20).  Bij het gemengd dubbel 
behaalde Max en Amber Derksen verras-
send de finale. Ondanks goed spel wis-
ten ze de partij niet winnend af te sluiten. 
Maar ook hier een mooie 2e plaats.  

Beide kunnen zeer tevreden zijn over de 
behaalde resultaten. Bekijk alle winnaars 
en uitslagen op toernooi.nl.

paardensport Mooie dressuur in Manege D’n 
Perdenbak

Marjolein Kuijers met ‘Faché’

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? 
Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.

Rabobank
stapt op.
Wij
blijven.
Kom naar de Open dag op ons kantoor in Aarle-Rixtel van 9.00 uur tot 13.00 uur en
ervaar zelf hoe persoonlijk en dichtbij RegioBank is.

We hebben nu een mooie actie: € 50 spaargeld cadeau als u een betaalrekening
opent bij RegioBank!*

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Kom naarde Open dagop28-03-2015
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voetbal
Sparta’25
Programma 
Zaterdag 21 februari 
9.15   Spartaantjes - Training
14.30 Sparta’25 A1 - Schijndel A1
13.30 Wittenhorst B1 - Sparta’25 B1
11.30 Sparta’25 C1 - Sparta ‘25 C2G
10.30 ASV’33 E2 - Sparta’25 E5
10.30 Sparta’25 F5G - Sparta’25 F6G
13.00 Sparta’25 G1 - NWC G2G
10.30 Rood Wit’62 JG1G - Sparta’25 JG1
17.00 UDI’19 veteranen - Sparta’25   
Veteranen

Zondag 22 februari 
13.00 Helvoirt E1-Sparta’25 E4 
Voorwedstrijd
14.30 Helvoirt 1 - Sparta’25 1
12.00 Mierlo Hout 2 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - Volkel 2
10.00 Blauw Geel 6 - Sparta’25 4
11.00 MULO 3 - Sparta’25 5
10.00 Sparta’25 6 - DVG 4
12.00 Sparta’25 7 - Boskant 3
10.30 Boekel Sport 9 - Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 VR1 - Prinses Irene VR2

ASV’33
Programma Jeugd
Zaterdag 21 februari
14.30 ASV’33 A1 – MULO A3
14.30 ASV’33 A2 – VOW A2
14.30 WEC B2 - ASV’33 B2
11.00 FC Brandevoort C2 – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 D2G – VOW D2
10.30 Boekel Sport E1 – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E2 – Sparta’25 E5
10.30 ASV’33 E3G – Schijndel/deWit E7G
10.30 WEC E3 – ASV’33 E5G
09.15 ASV’33 F1G – WEC F2
09.15 ASV’33 F3G – SVSH F2
10.45 MVC F2 – ASV’33 F4
09.15 ASV’33 F6 – WEC F3

Maandag 23 februari
19.30 Princes Irene C1G – ASV’33 C1

Programma Veteranen
Zaterdag 21 februari
16.30 RKVV Keldonk – ASV’33

Programma Senioren
Zondag 22 februari
14.30 ASV’33 1 – MVC 1
11.30 ASV’33 2 – SC Helmondia 2
12.30 Bruheze 3 – ASV’33 3
11.00 ASV’33 4 – SPV 2
10.00 ASV’33 5 – Stiphout Vooruit 4

Mariahout
Zaterdag 21 februari
10.00u Mariahout F3 - Mariahout F2
10.00u Mariahout F4 - Rhode F7
10.30u VOW F1 - Mariahout F1
11.00u Mariahout F5 - Rhode F8
12.45u Rhode C3 - Mariahout C1
13.00u Mariahout C2 - Avanti’31 C3

Zondag 22 februari
10.00u Nijnsel/TVE Reclame VR3 -      
            Mariahout VR1
11.30u Mariahout 3 - Vitesse’08 3
12.00u Erp 3 - Mariahout 2
12.30u Mariahout 4 - Irene 2
14.30u Bruheze 1 - Mariahout 1

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

Programma
Donderdag 19 februari 
Sporthal Lieshout
21.30 MW2 – SCMH MW1

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Bedovo DR3 - Bouwbedr. Raaijmakers 3 - 0 
(25-22, 25-14, 25-21)
www.nl - Bedovo DR1   0 - 3 
(11-25, 06-25, 21-25)
Autobedr. Pepers - De Smulsmurf/Bedovo 
DR2    0 - 3 
(12-25, 20-25, 12-25)

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

handbal
HV Bedo
Programma
Zaterdag 21 februari
Molenbroek, Gemert
18.00 Acritas – Dames Recreanten

Zondag 22 februari
De Werft. Kaatsheuvel
12.40 Desk – Heren 3 

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 11 februari 
Lijn A.
1. Helma en Joke 65,77%.
2. Maria en Elly                63,69%.
3. Heidi en Angela       59,52%.
4. Mien en Jeu 58,04%.
5. Henny en Jan 55,06%.

Lijn B.
1. Jan en Herman 60,16%.
    Nellie enAnnie 60,16%.
3. Diny en Jos 59,38%.
4. Diny en Maria 55,21%.
5. Ria en Michiel 54,69%.
    
De volgende zitting is op woensdag 25 
februari in Café/Zaal de Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 5 februari
1.Kori en Mari Louise        68,75%
2.Jan en Maria                    67,50%
3.Tonnie en Rene               59,17%
3.Emmie en Josephine      55,00%
5.Mia en Kees                     50,42%

Uitslagen 12 februari
1. Gerard en Corrie             64,00%
2. Marianne en Leni            60,50%
3. Lambert en Wim             56,50%
4. Emmie en Josephine      55,00%
5. Dora en Corrie                54,00%

De volgende zitting is op donderdag 
19 februari, 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

Bridgeclub ‘De Poort van Binderen’
Uitslag dinsdag 17 februari
1. Marie-José en Riek 63,72 %
2. Marijke en Joos 59,90%
3. Mien en Jos 59,65%
4. Marianne en Leo 54,35%
5. Dorie en Jo 52,88%
 
Er wordt iedere dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld. Kijk voor meer 
info op www.depoortvanbinderen.nl.

“Met de dames op reis”
De nieuwe manier van reizen boeken!

Wij brengen het reisbureau bij u thuis.
Voor elke vakantie, zonder extra kosten.

Bel of mail voor een afspraak 
ook ‘s avonds en op zaterdag.

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl

Pater Eustachiuslaan 13
Aarle-Rixtel

Bed & Breakfast Vakantiewoning

Irene Vereijken
06 - 10 74 74 67

www.bbdetomaat.nl

Beek en Donk – Bij Sparta’25 vond 
vrijdagavond de prinsbekendma-
king plaats binnen de voetbalver-
eniging. Een redelijk goed gevuld 
clubgebouw had vrij vlug de car-
navalstemming te pakken. 

De dj’s wisten het publiek snel in 
een lijn te krijgen. De echte oude 
carnavalskneiters werden afgewis-
seld met lekkere eigentijdse feest- 
en dansnummers. Zoals elk jaar was 
er ook een tonprater. Dit jaar was 
de beurt aan Toontje. Het publiek 
was echter nog niet helemaal klaar 
voor een tonprater en Toontje had 
ook niet zijn beste avond, maar dat 
mocht de pret niet drukken. 

Prins Ronnie van ‘ut 7e’ nam met 
een paar (emotionele) woorden af-
scheid en bedankte Sparta en zijn 
team voor het afgelopen jaar… 
“één van de gezelligste carnavals 
ooit”. Hierna was het tijd voor de 
onthulling van de nieuwe prins. En 
daar was prins Mark (van Bommel) 
van het 6e. Samen met zijn gevolg 
is het feestje nog een lange tijd 
doorgegaan. Handen en krukken 
gingen de lucht in en op het biljart 
werd uitbundig gedanst.  

Op zaterdag was het feest voor de 
jeugd. Het verkleed voetbal was 
weer een leuke en gezellige acti-
viteit. Al hadden sommige ouders/
leiders nog wat last van de carna-
val op vrijdag. Na het voetbal gin-
gen de spelers en de jeugdprins 
met gevolg ondersteund door de 
grote prins met gevolg in optocht 
naar het clubgebouw. De jeugd 
vermaakte zich uitstekend. Clown 
Dico toverde elke gewenste cre-
atie met zijn ballonnen. De geor-
ganiseerde spelletjes werden zeer 

fanatiek gedaan. Al met al ook een 
geslaagde dag. 

Op maandag waren het de Milka’s 
die voor de gezelligheid mochten 
zorgen. Het was misschien niet zo 
druk, maar wel heel gezellig. De 
Milka’s wisten de handen snel de 
lucht in te krijgen en de polonaise 
volgde snel. Jong en oud vermaakte 

zich opperbest. Daarna was het ‘dj 
Erwin G’ die het stokje overnam en 
nog een paar uurtjes door is ge-
gaan. 

Het had op de carnavalsdagen iets 
drukker mogen zijn, maar de aan-
wezigen vonden het allen een zeer 
geslaagde carnaval bij Sparta’25.   

Programma / Uitslagen

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800

Sparta’25 blikt terug op gezellige carnaval 

Gerben Rendering prins carnaval ASV’33
Aarle-Rixtel - Tijdens het carna-
valsfeest van vrijdag, is Gerben 
Rendering prins van ASV’33 ge-
worden. Gerben is al jaren spe-
ler van de selectie en is gelukkig 
weer in het 1e elftal te zien na een 
zware knieblessure. Gerben is 
opgegroeid in het hoge noorden, 
de liefde heeft hem naar Aarle-
Rixtel gebracht, maar inmiddels 
is hij helemaal ingeburgerd in het 
zuiden met dit prinsenschap als 
bewijs.

Het was een gezellige avond in de 
kantine op sportpark de Hut. Twee 
kletsers, Rob van Elst en Freddy van 
den Elzen, wisten de sfeer er goed 
in te brengen. DJ Ronald Lentjes 
en Rik van de Ven zorgden voor 
de muziek tijdens deze carnavals-
avond.

Gerben mocht de rood-witter kie-
zen die zich het meest had inge-
leefd op het thema ‘Freaky Friday’ 
en koos Charlotte Hendriks als 
best verklede van ASV’33. 

Prins Gerben

Wim van Dijk
Aarle-Rixel

www.dijkschilderwerk.nl
06 537 947 53
0492-382473

Vakwerk binnen en buiten
Spuitwerk



Donderdag 19 februari 2015 21
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Lieshout – Bij Krijgsman Soranus 
werd vrijdagavond geschoten op 
zogenaamde geluk blazoenen. Drie 
jeugdleden, Alex v.d. Ven, Dion 
Thielen en Jeffrey v.d. Post hadden 
hun best gedaan om een aantal bla-
zoenen te schilderen in de sfeer van 
carnaval. Op elk blazoen waren 10 
letters geplaatst waar op geschoten 
moest worden. 

Na afloop van iedere ronde werd 
dan door loting de cijferwaarde van 
de letters bepaald. Het was dus echt 
geluk hebben. Er werden in totaal 
twee rondes van 15 pijlen gescho-
ten, waarbij in de eerste ronde Rita 
Endevoets bij de senioren al een 
ruime voorsprong had, in tegenstel-
ling tot de jeugd waar het nog alle 
kanten op kon.

De uitslag
Jeugd: Ziggy Daniëls 61 
(Carnavalszot bij de jeugd); Dion 
Thielen 60;  Noa Relou 57; Jim 
Daniëls 57; Jeffrey v.d.Post 28; Alex 
v.d.Ven 7 (Poedelprijs)

Senioren: Rita Endevoets 101 
(Canavalszot senioren) Maarten 
v.d.Elsen 83; Theo v.d.Laar 72; Nelly 
v.d.Laar 72; Toos v.d.Graef 71; Ad 
Endevoets 68; Jan Daniëls 60; Arjan 
v.d. Heuvel 58; Willem Bekx 56; Toos 
Wagelmans 34.

Maandelijkse jeugdwedstrijd
Dinsdagavond schoot de jeugd weer 

haar maandelijkse wedstrijd, met ook 
nu weer persoonlijke records en wel 
voor Ziggy Daniëls en Noa Relou.

De uitslag:
18 meter Alex v.d.Ven 182; James 
Stam 121. 
25 meter Ziggy Daniëls 197; Dion 
Thielen 165; Jim Daniëls 135; Noa 
Relou 127; Jeffry v.d.Post 124

Beek en Donk - Het is nog vroeg in 
het lopende zaalvoetbalseizoen, maar 
in de A-klasse is de titel al vergeven. 
Café-Zaal de Tapperij is de trotse win-
naar van het kampioenschap, nadat 
het zelf met 5-2 Café Thuis versloeg 
en Van Kuringe Adviesgroep punten 
liet liggen tegen D3 Architecten/ Café-
Zaal Dave van de Burgt; 3-3.

Laatstgenoemde duel stond als eerste 
op het programma deze zaalvoetbal-
avond. Van Kuringe had de beperkte 
beschikking over 5 veldspelers en had 
het lastig tegen D3. Het vocht constant 
tegen een achterstand, waardoor het 
overgehouden punt als gewonnen aan-
voelde na afloop van het duel. D3 rook 
wel zijn kans, maar wist de driepunter 
niet binnen te slepen. Van Kuringe wist 
dat dit resultaat onvoldoende was om 
de titelprolongatie kracht bij te zetten. 

Voor Café-Zaal de Tapperij, die als 
tweede deze avond mochten aantre-
den, was dit natuurlijk koren op de 
molen om direct het kampioenskar-
wei af te maken. Slachtoffer was rode 
lantaarndrager Café Thuis. In lijn der 
verwachting leek een monsterscore 
dit duel van extra glans te voorzien, 
maar De Tapperij bleek genadig en 

Café Thuis beet dapper van zich af. 
Uiteindelijk stond er 5-2 in het voor-
deel van De Tapperij op het scorebord. 
Kampioen met het volle pond uit de tot 
nu toe 11 gespeelde duels. Een meer 
dan uitzonderlijke prestatie. Proficiat!

Het laatste A-klasse duel ging tus-
sen Meulensteen/ van Lieshout en 
Rijwielhandel van den Berg. De rijwiel-
handel zit in een overwinningsroes. 
Ook deze avond weer, en niet zomaar! 
Het arme Meulensteen had geen schijn 
van kans en moest lijdzaam toezien hoe 
11x de trekker werd overgehaald. A. 
van de Bogaard was de grote man met 
vier doelpunten. De rijwielhandel ves-
tigde zich daarmee stevig op plekje 4, 
Meulensteen blijft door deze nederlaag 
onderin verkeren. 

In de B-klasse streden Aben&Slag 
Advocaten en TraXX Party en 
Kartcentrum om de eer van de zege. 
Aben&Slag ving voortvarend het duel 
aan en nam een vlotte 2-0 voorsprong. 
Voor het geplaagde TraXX was op dat 
moment de maat vol. Met een werve-
lende T. van Oort, die drie doelpuntjes 
meepikte, werd de achterstand omge-
bogen in een 6-2 overwinning. TraXX 
kan het dus nog wel! Aben & Slag is 

nu definitief het slot op de deur van de 
B-klasse.

DHVM wist namelijk alweer een over-
winning bij te schrijven aan een indruk-
wekkende reeks wedstrijden. Ditmaal 
werd het ambitieuze Puur Baden aan 
de kant geschoven met 6-3. Een doel-
puntrijk duel, waarin DHVM na de 1-2 
eerst op en vervolgens over de tegen-
stander heen denderde. Puur Baden 
keek lijdzaam toe hoe het ook dit duel 
uit handen moest geven. De 6-3 in de 
slotfase was niet meer dan een pleister 
op de wonde. Puur Baden lijkt nu bijna 
zeker de titelaspiraties in de koelkast te 
kunnen zetten. DHVM ziet zichzelf nu 
eindelijk verlost van de hatelijke laatste 
plek en nadert FC Avondrood tot op 3 
punten.

Datzelfde FC Avondrood wist deze 
avond FC Geerts als opponent tegen-
over zich. Een duel wat behoorlijk in 
evenwicht leek te zijn, zeker nadat de 
aansluitingstreffer een kwartier voor het 
einde werd gemaakt door Avondrood. 
De 3-1 op drie minuten voor het einde 
forceerde de beslissing. FC Geerts be-
houdt het zicht op de 1e plek, maar 
weet zich ervan bewust dat er geen 
puntverlies geleden mag worden.

Café-Zaal De Tapperij sleept 
kampioenschap A-klasse binnen

zaalvoetbal

handboogschieten Krijgsman Soranus schiet om 
carnavalszot

Vlnr: Alex v.d.Ven; Ziggy Daniëls en Rita Endevoets

Carnavalsverschieting bij Strijd in Vrede

Beek en Donk - Op de banen van Strijd 
in Vrede werd zaterdagavond 14 fe-
bruari een funwedstrijd gehouden. 
Gezellig met veel schutters, jong, oud, 
met talent, zonder talent, met com-
pound, met recurve, met eigen boog of 
met een geleende boog pijlen schieten. 

Pijlen schieten op vreemde blazoenen 
en op vreemde doelen. Want wat te 
denken van pinguïns die je maar beter 
niet kon raken want dat leverde je een 
score op van 0 punten. Een masker-
tje was weer goed voor de maximale 
score, mits je het oog had getroffen. 
En ‘waterdruppels’ stuk schieten werd 
een echte uitdaging voor menigeen. 
Ballonnen stuk schieten altijd leuk, 
maar de wedstrijdjury had deze avond 
een probleempje. Wat voor score krijgt 
de schutter die een pijl dwars door een 
ballon schiet maar de ballon knalt niet 
stuk? In ieder geval knap geschoten.

Per baan was de maximale score die je 
met 1 pijl kon behalen 11 punten . En 

daar gingen onze narren, parachutis-
ten, maffiabazen, boeren, voetbalspe-
lers, dieren, musketiers, etc. vol voor. 
Na de wedstrijd begint de puntentel-
ling. Altijd lastig met afwijkende scores, 
maar uiteindelijk was er een winnaar bij 
de jeugd en een winnaar  bij de volwas-
senen. De organisatie had besloten om 
bij de jeugd een loting toe te passen en 
Björn Dekkers was de gelukkige win-
naar. Bij de volwassenen werd nummer 

elf de winnaar. En laat nu nummer elf 
de winnaar zijn van de afgelopen twee 
edities. Geluk of talent, we weten het 
na al zijn schuttersjaren nog steeds niet.

De volgende uitdaging voor de schut-
ters van Strijd in Vrede staat gepland 
voor zaterdag 21 februari, thuis om 
18.00 uur tegen de schutters uit Erp 
voor de ‘Leentje Verschuren Beker’.

(Loon)Administratie   Belastingaangiften
 Pensioenberekening  Bedrijfsadvies

MET KUBUS BESPAART U SERIEUS OP ACCOUNTANTSKOSTEN S OP ACCOUNTANTSKOSTEN

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

Johan Duijmelinck
KUBUS Laarbeek  
De Wolwever 16  
5737 AE Lieshout 

Parklaan 6  |  Beek en Donk
www.lifestylecenterlaarbeek.nl

Wat gaat de tijd snel
Ken je dat ook, dat gevoel dat het jaar 
voorbij vliegt! Voor je het weet is de 
winter voorbij, zijn je kinderen volwas-
sen, ben je zelf die 50er waarvan je al-
tijd gezegd hebt toen je 30 was :”dan 
ben je oud hè!” 
Dat geldt natuurlijk ook voor mij. Als 
rasechte Helmonder ben ik 20 jaar gele-
den in het mooie Beek en Donk terecht 
gekomen. En ja, die 20 jaar zijn voorbij 
gevlogen. 
Het bewegen is in die 20 jaar mee-
gegroeid met de maatschappij. Denk 
daarbij aan de aerobics video’s van Jane 
Fonda met die glimmende stringpakjes. 
De spierbundels van Schwarzenegger 
getraind op ijzerwerk met veel ge-
wichten. Denk aan de periode dat 
Cardiotraining de hype was en dat je 
centra zag met rijen fietsen, crosstrai-
ners, loopbanden. Het spinning wat 15 
jaar geleden populair begon te worden, 
de tea-bo en Zumba-hype en de laatste 
jaren High Intensity Interval Training. 
Gewoon heel intensief trainen in een 
korte tijd (past het goed in onze drukke 
agenda’s).

Qua accommodatie is er ook 
het een en ander veran-
derd. Er is een tijd geweest 
dat luxe de boventoon 
voerde in sportscholen-

land met bijvoorbeeld 
mahoniehouten loc-

kers. Nu zie je de 
budgetclubs uit de 

grond uit schieten of 
juiste de niet ingerichte 

stoere hallen waar je 
met basic en vooral 
stoer materiaal zeer 
intensief functioneel 
traint. Ook de markt 
beweegt mee!

Wat in die 20 jaar nooit is veranderd is 
bij mij, is de passie voor bewegen. En 
belangrijker nog, mijn passie voor be-
wegen over te brengen. En dat is bij 
veel inwoners van gemeente Laarbeek 
en de gemeenten daaromheen gelukt. 
Er zijn nog een aantal mensen die na 20 
jaar nóg steeds wekelijks de club bezoe-
ken. En dat is natuurlijk waar het om 
gaat. De tijd vliegt – de jaren schieten 
voorbij – maar bewegen hoort gewoon 
meermalen op de wekelijkse agenda te 
staan. Dan ben je met Lifestyle bezig.
Natuurlijk kun je niet stil blijven zitten 
en moet je met de maatschappij mee-
bewegen. Niet zomaar met elke hype 
meegaan, maar bewuste keuzes maken. 
Ik ben er na - 20 jaar actief in de markt 
bezig te zijn – nog steeds van overtuigd 
dat het niet alleen gaat om hoeveel 
loopbanden dat je hebt  of hoe mooi 
een zaal ingericht is! Ik ben ervan over-
tuigd dat je de mens centraal moet stel-
len. Natuurlijk kan het een het ander 
versterken, maar oprechte interesse in 
je bezoekers doet mensen bewegen! 
Zondag 1 maart is het precies 20 jaar 
geleden dat – onderin toentertijd zwem-
bad de Koppelen – mijn eerste fitness-
club in Beek en Donk werd geopend. 
Nu 20 jaar later gaan we dat vieren met 
iedereen die op wat voor wijze dan ook 
bij ons is betrokken. Zondag 1 maart 
lanceren we met onze reünie tevens de 
goede doelen maand waarbij Villa Joep 
centraal gezet wordt. Gewoon omdat 
bewegen helaas niet voor iedereen van-
zelfsprekend is! 
Ben jij ook bij ons betrokken? Meld je 
vóór 20 februari aan via
info@lifestylecenterlaarbeek.nl.

Sportieve groet,
Ellen Tappel-Verspaget

Qua accommodatie is er ook 
het een en ander veran-
derd. Er is een tijd geweest 
dat luxe de boventoon 
voerde in sportscholen-

land met bijvoorbeeld 
mahoniehouten loc-

kers. Nu zie je de 
budgetclubs uit de 

grond uit schieten of 
juiste de niet ingerichte 

stoere hallen waar je 
met basic en vooral 
stoer materiaal zeer 
intensief functioneel 
traint. Ook de markt 
beweegt mee!

COLUMN

Lieshout - Carnavalsvereniging de 
Raopers houdt vrijdag 20 februari een 
kienavond in Dorphuis Lieshout.

Het kienen start om 20.00 uur. De zaal 
is geopend vanaf 19.00 uur. Iedereen 
is welkom om mee te doen.

Kienavond met de Raopers

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

22 febr. 
koopzondag 

van 12.00 tot 
17.00 uur.
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Donderdag 19 februari 
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

IVN lezing Pieter Breugel over 
nachtvlinders
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Zaterdag 21 februari 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Expositie Tilburgse Joffers t/m 22 feb.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Country Dance Party
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Krek Neffe d’n Carnaval
20.30 uur, Dorpscafé De Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Zondag 22 februari 
Vlooienmarkt
9.00 uur, MFC. de Dreef, Aarle-Rixtel

Koopzondag bij Van Schijndel, Passie 
voor wonen
10.00 uur, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk

Expositie ‘Sara van Hooff’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje,
Beek en Donk

Maandag 23 februari 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt,
Beek en Donk

Woensdag 25 februari 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Donderdag 26 februari 
Laarbeek Werkt
10.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Liederentafel ‘t Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte Zonnetij, 
Aarle-Rixtel

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

Informatieavond Scheidingscafé voor 
Kids
20.15 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Vrijdag 27 februari 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 28 februari 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Expositie schilders en keramisten 
hobbywerkplaats Howeko t/m 22 
maart
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis,
Beek en Donk

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

Speciaalbier avond
20.00 uur, Café Thuis, 
Beek en Donk

Concerto adue
20.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zondag 1 maart 
Spinningmarathon
9.30 uur, Sportcentrum Coach,
Beek en Donk

Peuter-Kleuterviering
10.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Expositie ‘Sara van Hooff’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje,
Beek en Donk

Kindervoorstelling Theater ‘De 
Lachende Zon’
14.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL
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Beek en Donk – Carnaval in 
Ganzendonck is voorbij. In het jubi-
leumjaar van de Teugelders waren 
er veel hoogtepunten. Het begon op 
1 en 2 november 2014 met alle be-
kendmakingen. Het jubileumfeest in 
een vol muziekcentrum ‘t Anker, met 
de band Link en consumptieprijzen 
van 55 eurocent, was ongetwijfeld 
het absolute hoogtepunt. 

Ook de Seniorenmiddag, Sauwelavond 
en carnavalsavond in de Regt waren 
uniek, zeker ook omdat ze allen uit-
verkocht waren. ’T OPkikkertje en de 
KansPlus avond zijn misschien nog wel 
de meeste belangrijke gebeurtenissen 
geweest. Tel hier de O&U avonden 
bij op (wat een talent) en het voor-
traject naar carnaval 2015 was 100% 
geslaagd.

Het carnavalsfeest zelf was een 
aaneenschakeling van prachtige 
feesten en een geweldige sfeer. 
De Sleuteloverdracht leek wel een 
Ganzendoncks feestje. Themafeesten 
met artiesten als Frank Hoek en 
de Toppers Tribute, de Wérreldse 
Boere Mondig met de Teugelders 

als muziekprijs winnaars, Save de 
Dave met Op d’n Tocht en alle an-
dere feesten. De jeugd vierde 4 da-
gen carnaval in jeugdresidentie het 
Ontmoetingscentrum.

De Ganzendonckse optocht ging te-
rug naar zoals het ooit bedoeld is 
geweest. Prachtige groepen en indivi-
duen, gecombineerd met veel muziek 
en mooie wagens met overwegend 
gedisciplineerde deelnemers maakten 
de zondagmiddag tot een succes. De 
avond met de prijsuitreiking was lang 
druk en gezellig. De carnavalsviering 
op zondagochtend zorgde voor een 
bijna volle Michaelkerk, met een pas-
tor die meer leek op een tonpraoter.

Tijdens de doldwaze dagen wer-
den ook mensen onderscheiden. 
Twan Habraken (22 jaar lid van de 
Teugelders) en Gerrie van de Sloot 
(11 jaar lid). Jan Leenders kreeg Onze 
Luuk uitgereikt vanwege zijn verdien-
sten voor het Ganzendonckse carna-
val. Gijs Smits werd onderscheiden 
omdat hij al z’n leven lang (11 jaar) 
deel neemt aan de optocht. Tenslotte 
vroeg Gekleed gevolg lid Michiel 

Hanegraaf zijn  vriendin Bianca ten 
huwelijk.

De Teugelders van Ganzendonck be-
danken iedereen voor zijn of haar 
bijdrage aan het slagen van carnaval 
2014-2015. Prins Luuk XLIII, Prinses 
Marianke, Jeugdprins Luukske XXIX 
en Jeugdprinses Michelle riepen dins-
dagavond in koor: ‘Ganzendonck, ut 
war wérrelds’.

CARNAVAL 2015
Dini Leenders Kneuter van het jaar Honderden tieners bezoeken Carnabeats
Mariahout - C.V. De Heikneuters maakte 
tijdens de brunch voor de 12de keer de 
Kneuter van het jaar bekend. Het werd 
Dini Leenders. Dini heeft (en doet nog 
steeds) veel voor het verenigingsleven 
in Mariahout

Ze heeft vaak deelgenomen aan de op-
tocht en staat nu zelf altijd te genieten 
langs de weg. Ze zit in het bestuur van 
de KBO, waar ze ook voorzitter van is 
geweest. Hier staat ze tegenwoordig niet 
meer op het podium, maar doet er nog 
veel achter de schermen. Voor vele ver-
enigingen heeft ze bloemstukjes gemaakt 
en daarnaast kan ze ook goed voor het 
eten zorgen. Ook voor de kerk verricht 
ze veel vrijwilligerswerk. Daar zorgt ze 
voor de versiering tijdens de carnavals-
mis. Bij deze nog een compliment aan 
Pater A. Wester, die samen met Broeder 
Lucas weer een mooie carnavalsmis is 
voorgegaan. Dit ondanks het feit dat hij 
dit deed met een longontsteking en ei-
genlijk in bed moest liggen. Beterschap 

en hopelijk ben je weer snel opgeknapt.
Ook werden tijdens de brunch 2 le-
den onderscheiden met een gouden 
Heikneuter, omdat ze al 11 jaar ac-
tief zijn in de club. Jan Egelmeers werd 
vooral geëerd omdat hij al jaren voor-
zitter is van de kletscommissie, waar 
hij samen met Saskia heel veel tijd en 
energie in steekt. Ook is Jan zelf vaak 
een van de Mariahoutse artiesten die 
optreden tijdens deze avonden.  Mari 
van Eijndhoven, ook iemand die niet te 
missen is. Mari heeft vaak opgetreden bij 
de kletsavonden, is lid van de ontspan-
ningscommissie, een zeer handige klus-
jesman, altijd nodig in een vereniging, 
secretaris en vice-voorzitter van C.V. De 
Heikneuters. En niet te vergeten, Mari is 
altijd in voor een feestje, een gezellige 
vent die De Heikneuters er samen met 
Erna graag bij hebben.

Kneuter van het jaar, Dini Leenders: “We 
hebben het altijd graag gedaan en ik vind 
dat de jeugd  dat ook moet doen, omdat 

het leuk is om in het verenigingsleven ac-
tief te zijn.” Eigenlijk had Dini weinig tijd, 
omdat ze naar het jeu de boules moest, 
waar ze ook weer heel actief is.

Dini Leenders, Kneuter van het jaar

Lieshout - De tot disco omgebouw-
de grote zaal van het Dorpshuis in 
Lieshout, was zaterdag- en maandag-
avond goed vol, met respectievelijk 
meer dan 500 en ruim 300 enthousiast 
feestende tieners. De organisatie kijkt 
terug op een mooi resultaat. De jeugd 
van 13 tot en met 17 jaar danste, hoste 
en zong massaal met de muziek mee. 

Het programma is do or de 21-jarige 
Party Jockey Tim, (Tim Frenken) in el-
kaar gezet en wist met diverse gast 
DJ’s zoals DJ Caspian , DJ Bastian S,  DJ 
Trusic, DJ Joshua, DJ Way out , Party 
Jockey Tim en Sloopcollectief een prima 
mix van carnavaleske muziekstijlen ten 
gehore te brengen. Carnabeats is uitge-
groeid tot een bijzonder, grensverleg-
gend, regionaal evenement.

Populaire house, moombahton, 
hardstyle, dubstep, après-ski en carna-
valsmuziek aangevuld door professio-
nele discolichteffecten en entertainment 
was iets waar de jeugd zichtbaar van 
genoot. Men wist de sfeer van muziek 
naar een muziekshow te brengen waar-
bij er steeds meer interactie met het pu-
bliek plaats vond, de carnavalsfeer ging 
elke keer enkele tandjes omhoog tot het 
dak eraf ging eraf.

“Beide avonden een fantastische sfeer 
en probleemloos verlopen. Iedereen 
vond het geweldig en had het erg naar 
zijn zin, dit jaar ook weer alcoholvrij. 
Het ging beter dan we hadden durven 

dromen. De hele ‘tent’ stond te hos-
sen, te springen en te zingen, wat een 
energie, wat een sfeer! Een ongeloof-
lijk mooi gezicht en het geeft een erg 
dankbaar gevoel, want daar doen we 
het voor”, geeft initiatiefnemer Johan 
Frenken aan. “Een prachtig feest dank-
zij de sponsors Rabobank, Jeugdraad, 
ViERBINDEN, Gemeente Laarbeek, 
Rotary en een sponsorbedrag van de 
afscheidreceptie van Hans Vereijken en 
Theodoor Biemans en niet te vergeten 
de ruim 60 gemotiveerde vrijwilligers uit 
geheel Laarbeek en het personeel van 
het dorpshuis. De Carnabeats organisa-
tie is dit jaar versterkt met Micha Klomp 
en Marcel Jansen, hiermee is tevens een 
stuk continuïteit gewaarborgd. Gezien 
de opkomst is het duidelijk zichtbaar 
dat er behoefte is aan een feest voor de 
doelgroep van 13 tot en met 17 jaar.”
 
After party After Beats
Op 27 februari wordt er in het Buurthuis 
van Yammas door Tienerwerk Laarbeek 
een Carnabeats afterparty georga-
niseerd onder de naam After Beats. 
Dé afterparty voor bezoekers van het 
voortgezet onderwijs. Kaarten zullen 
verkrijgbaar zijn voor €2,50 (voorver-
koop) en aan de deur voor €3,50. Kijk 
voor een impressie op www.carnabeats.
nl en ervaar hoe de jeugd heeft geno-
ten. Tienerwerk Laarbeek is een initia-
tief van Tienerwerken Cendra, Yammas, 
&RG-teens en de Boemerang. Voor info 
Afterbeats en overige informatie zie 
www.tienerwerklaarbeek.nl.

Gezellige boerenbruiloft in Raopersgat

Ganzendonck ut war wérrelds! 

Uitslag loterij 
CV de Raopers

Lieshout - Op carnavalsmaandag 
om 10.15 uur zette de trouwstoet 
zich vanaf de Raoperhoeve aan de 
Molenstraat in beweging voor een 
rondgang door het dorp. Het boeren-
bruidspaar Joannes en Petronella van 
Kemenade en hun getuigen Astrid van 
den Bosch en Martin Prinsen zaten op 
de weer fraai voor deze gelegenheid 
versierde ‘erdkaar’. 

Op de route kregen de vele stoetgan-
gers van de plaatselijke horeca een bor-
reltje aangeboden. De bewoners van 
verzorgingshuis Franciscushof werden 
bezocht en enige tijd vermaakt met 
muziek van ‘Ut Aaw Herremenieke 
van Liessent’, dat al 35 jaar met de 
boerenbruiloft in Raopersgat verbon-
den is. Doordat die morgen rekening 
gehouden moest worden met een uit-
vaartdienst, liep de planning behoorlijk 
uit de tijd. Het verblijf op Prinsenhof 
kwam hierdoor helaas onder tijdsdruk 
te staan. Na de balkonscène vertrok het 
gezelschap direct naar de trouwlocatie 

in het Raopershuis aan de Grotenhof, 
waar de geurig dampende petazzie 
met worst al enige tijd stond te wach-
ten. Voor aanvang van de huwelijks-
ceremonie werden de jubileumparen 
Henny en Arnold Bevers (25) en Klaas 
en Doortje Dekkers (11) door voorzit-
ter Henk van der Put in het zonnetje 
gezet. Als voogd van de trouwlustigen 
stemde Prins Rob I vol vertrouwen 
in met het onecht-huwelijk. Met een 
knipoog naar de lokale politiek mocht 
trouwambtenaar Grardje d’n Baecker 
van Zijnde Dorstlustige Hoogheid 
het huwelijk alleen voltrekken als hij 
daarbij een Sinterklaasmijter droeg. 
Het onecht huwelijk werd vervolgens 
ludiek ingezegend door de hoogste 
geestige autoriteit Benedictus c.s. Ter 
inleiding van de plechtigheid werd een 
lied gezongen. Het refrein ‘Santé (3x) 
Bavaria’ werd door de aanwezigen uit 
volle borst meegezongen. 

In samenwerking met de Fransmariekes 
werd de ‘Sister act’ uitgevoerd. De 

opbrengst van de collecte is voor een 
vogelnestschommel voor in de tuin 
bij het toekomstige Laarhuys aan de 
Moreeshof . In dit zorgcomplex dat 
achter het voormalig gemeentehuis 
in Lieshout wordt gerealiseerd, wor-
den verstandelijk gehandicapten uit 
Laarbeek of omgeving gehuisvest. Er 
waren optredens van: kapel Stoudt 
uit Beek en Donk, de dansmarie-
kes van C.V. de Raopers, het fiets-
clubke van Joannes, dochter Tessa en 
haar vrienden, de getuigen van het 
boerenpaar, Buurtschap De Molen, 
Ut aaw herremenieke van Liessent 
en de Grottendorfer Blaaskapel uit 
Mariahout. Na de receptie was het 
boerenbal. Presentator John van 
Kaathoven wist deze 37e boeren-
bruiloft in goede banen te leiden. De 
Commissie Boerenbruiloft Raopersgat 
bedankt iedereen heel hartelijk die dit 
evenement mede mogelijk heeft ge-
maakt!

 1e prijs: lotnr. 3747
 2e prijs: lotnr. 3653
 3e prijs: lotnr. 1127
 4e prijs: lotnr. 0185
 5e prijs: lotnr. 1138
 6e prijs: lotnr. 0157
 7e prijs: lotnr. 2099
 8e prijs: lotnr. 3591
 9e prijs: lotnr. 1246
10e prijs: lotnr. 0358

Alle deelnemers hartelijk bedankt. De 
prijzen worden thuisbezorgd.

FOCWA onderhoudsbeurt +
goedkeuringssticker

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341
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Foto’s sleuteloverdracht
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Foto’s optocht Beek en Donk
-          Foto’s Carnavalsmis Beek en Donk
-          Berichten (zoveel mogelijk beek en donk
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Foto’s optocht aarle-rixtel
-          Foto’s carnavalsmis aarle-rixtel
-          Berichten (zoveel mogelijk aarle-rixtel)
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Foto’s  optocht Lieshout/Mariahout 
-          foto’s sleuteloverdracht Mariahout
-          persberichten  (beirchten Lieshout en 
Mariahout)
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