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Elke zondag
open!

11.00 - 17.00 uur

Beek en Donk,

Heuvelplein 11

Iedere 400ste klant 
de boodschappen 

gratis!
Zie pagina 20
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Junior Liedjesfestival

Prinsen- en prinsessenfoto
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Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.000

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant

Deze week ingesloten:
Laagdrempelig Advies & 

Coaching
Verspreiding in Donk

Puzzel Voorzieningencluster Lieshout na dit weekend ook compleet
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout – Na het dorp Beek en Donk is 
ook Lieshout klaar voor de toekomst. 
Het totaal vernieuwde Dorpshuis, met 
daaraan vast de gloednieuwe school 
van Kindcentrum De Sprankel (voor-
heen De Fontein), werd zaterdag ge-
opend. Dit gebeurde door wethouder 
Hans Vereijken. Onder veel belang-
stelling namen de aanwezigen daarna 
een kijkje in het nieuwe complex. 

Van 12.00 tot 16.00 uur waren er tal 
van activiteiten te doen in het voor-
zieningencluster. Zo gaf Harmonie 
Sint Caecilia een serenade, konden 
de bezoekers bij Heemkundekring 
’t Hof van Liessent terecht voor een 
expositie over carnaval en waren 
het Repair Café en de KBO aanwe-
zig. Ook vonden er aerobicslessen 
plaats en waren er diverse standjes 
van verenigingen en organisaties, 
zoals de Dorpsraad, ViERBINDEN,
Jongerencentrum &RG Teens en 

Computer Onderwijs Laarbeek 
(C.O.L.). Bezoekers konden in de 
nieuwe bibliotheek – gevestigd in het 
Dorpshuis – terecht om een kijkje te 
nemen en eventueel een proefabon-
nement aan te gaan. 

Niet alleen in het Dorpshuis was van 
alles te doen. Ook Kindcentrum De 
Sprankel ontving zaterdag veel ge-
interesseerden en nieuwsgierigen. 
Zij kregen een rondleiding op deze 
gloednieuwe school. 

Officieel geopend
Het Dorpshuis en Kindcentrum De 
Sprankel zijn al even in gebruik. Hal-
verwege januari gingen de kinderen 
van De Sprankel voor het eerst naar 
hun nieuwe school. Het Dorpshuis 
werd ook rond die periode in gebruik 
genomen. Dit gebeurde door Harmo-
nie Sint Caecilia. Zaterdag was het tijd 
om het gehele complex officieel te 
openen. 

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Joost Duppen 

Lieshout – Het was zondagmid-
dag gezellig druk in het Dorpshuis 
tijdens het Laarbeekse Liedjesfes-
tival, georganiseerd door Omroep 
Kontakt. Er traden in totaal 15 
groepen op, die zowel vóór als na 
de pauze, hetzelfde lied ten geho-
re brachten. “De appelsap heeft 
ervoor gezorgd dat de tweede 
ronde met optredens beter was”, 
grapt jurylid Ronald Heijmans. 
Gelijk heeft ie. Een terugblik…

Het feest kan beginnen
Terwijl prinsenveren boven het 
publiek uitsteken en glitterjurken 
flonkeren, warmt Eduardo  het 
publiek op met bekende feest-
nummers. Presentator Mario van 
Dinther stelt de jury van deze mid-
dag voor: voorzitter Wieke de Wit, 
boerenbruid Marian van Veggel, 
Jan van der Elsen en Ronald He-
ijmans. Het feest kan beginnen. 

Lokaal (zang)talent 
De spits afbijten is altijd moeilijk,  
maar ‘De Neije Prinsen Garde’ uit 
Ganzendonck lijkt nergens last van 
te hebben. Zelfverzekerd stralen 
hun ogen boven fluorescerende 
oranje jasjes, waarna de ‘Teugel-
ders van Ganzendonck’ aan de 
beurt zijn. ‘Tis Carnaval’ luidt het 
nummer. ‘De Heikneuters’ laten 

een waar feestje ontstaan tijdens 
hun ode aan Mariahout. Als de 
‘Heikantzangers’ aan de beurt 
zijn, is het Dorpshuis opgewarmd. 

Van het ‘Jij bent veel te mooi’ van 
Danny Cardo uit 1972 is toepas-
selijk ‘Jij bent veel te zat om op oe 
fietske naar huis toe te gaan’ ge-

maakt. Met een speciale ‘veilig op 
stap fiets’ is het plaatje compleet.

Lees verder op pagina 3.

‘De Bruurs’ winnen het Laarbeeks Liedjesfestival 2014

‘De Bruurs’ kwamen als winnaar uit de bus van het Laarbeeks Liedjesfestival 2014 

Wethouder Hans Vereijken maakt met een lid van de 
jeugdgemeenteraad de puzzel ‘Voorzieningencluster Lieshout’ compleet 

Tijdens de open dag in het Dorpshuis konden 
geïnteresseerden kennismaken met het Repair Café 
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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

De pessimist klaagt over de wind, de 
optimist verwacht dat die draait, en de 
realist stelt de zeilen bij. 

William Arthur Ward

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Het Knapersven is de weg, zoals men dat noemt, binnendoor via de Vogelen-
zang, De Houw, Knapersven, naar Mariahout. Het Knapersven heette vroeger 
de Broekstraat, of Broek.  Het is een oude weg, en rechts van de weg ligt het 
Keelgras. Dit was vroeger een vuilnisstortplaats van de gemeente Lieshout. In 
1246 bekrachtigde Hertog Jan II van Brabant een document dat was opgesteld 
door Hendrik van Herenthals, schout van de hertog. Daarin staat beschreven 
dat de begrenzing van het gebied afgestaan wordt door de hertog aan het 
domein Lieshout. In die omschrijving staat het moeras vermeld onder de naam 
‘Het Keleghars’. De abdij van Floreffe, die eigenaar was van het domein Lies-
hout, wilde het gebied ontginnen. Daartoe werd de Ginderdoorse loop gegra-
ven, die voor de ontwatering zorgde. Door de ontginning werd het Kelelghars 
steeds kleiner. In 1697 heeft de adbij van Floreffe een aantal weidegronden, 
waaronder het gedeelte van het Keleghars dat ontgonnen was, overgedragen 
aan de ingezetenen van Lieshout, die de grond al lange tijd in gebruik hadden. 
Nadat de gemeente Lieshout, de 
vuilnisstortplaats niet meer ge-
bruikte, deed men er overheen. Er 
ligt nu een wandelpad overheen, 
en er staat een uitkijktoren op. De 
uitkijktoren ligt aan het Pioniers-
pad, wanneer men dit pad bewan-
delt, komt men hier langs. 
In 1967 kocht de gemeente per-
celen grond in het Keelgras. Het 
betreft hier grond, gelegen in het 
landelijk gebied, en grenzend aan 
de vuilnisbelt, ter grootte van 4500 vierkante meter. De grond is de gemeente 
aangeboden voor f1.- per vierkante meter. Wat de gemeente hier mee gaat 
doen, is niet bekend. Mogelijk kan men er de vuilnisbelt mee uitbreiden.
Het oorspronkelijke Knapersven konden we op de kaart van 1832 en iets later 
nergens terugvinden. Toch moet het volgens mijn broer Joop van den Baar 
gelegen hebben ergens in de buurt van Guusjes vijver. Wanneer je vanuit de 
Bernadettestraat naar het Knapersven gaat, moet het ergens gelegen hebben 
iets verder als Guusjes vijver, die vooraan in het Knapersven ligt. Het woord 
Knapers hebben we niet terug kunnen halen, maar misschien komt dat met 
volgend onderzoek wel tevoorschijn.

Namens de heemkundekring ’t Hof van Liessent,
Henny Bevers – Van den Baar

KNAPERSVEN

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

Guusjes vijver

Kraamspullen weggooien is zonde
Lieshout - Kraamverbanden, steriele 
navelklemmen, luiertape, alcohol, etc. 
Stichting Baby Hope weet er wel raad 
mee. Door vele vrijwilligers worden de 
materialen ingezameld. Ook in Laarbeek 
is een inzamelpunt. Bij Natalie van Elde-
ren aan de Revershof 14 in Lieshout kunt 
u ook materialen inleveren. Als zij niet 
thuis is, mag het ook voor de deur gezet 
worden.

In veel gezinnen met jonge kinderen staat 
de doos van de ziektekostenverzekering 
nog in de kast of op zolder, gevuld met 
de restanten van het kraampakket. Veel 
mensen bevallen in het ziekenhuis en ge-
bruiken het pakket maar ten dele. Ook 
bij een thuisbevalling zijn niet altijd alle 
materialen nodig. Stichting Baby Hope is 
opgericht met het idee dat deze materia-
len een betere bestemming dan de prul-
lenbak verdienen.

In Nederland is de gezondheidszorg 
goed geregeld, maar in landen als Benin, 
Ghana en Kameroen, maar ook in Suri-
name, Hongarije, Roemenië en Albanië 
is de situatie waarin vrouwen moeten 
bevallen vaak schrijnend te noemen. De 
materialen, voor zover aanwezig, zijn 
beperkt en vaak in slechte conditie. Het 
aantal sterfgevallen onder pasgeborenen 
en kraamvrouwen is mede daardoor in 
deze landen hoog. Het verminderen van 
moeder- en kindsterfte is niet voor niets 
opgenomen in de millennium doelstellin-
gen die wereldwijd aandacht krijgen. 

Stichting Baby Hope werkt daar aan 
mee door navelklemmen, verbanden, 

onderleggers, zeep, handschoenen en 
ander materiaal in te zamelen en aan deze 
landen ter beschikking te stellen. Ook zijn 
er diverse projecten die incontinentiema-
teriaal, spuiten, injectienaalden, urineka-
theters, baby- en kinderkleding en ba-
byartikelen kunnen gebruiken. Stichting 
Baby Hope werkt met een netwerk van 
zo’n 270 vrijwilligers die de materialen in-
zamelen en zo’n 15 transportvrijwilligers. 
Regelmatig bieden kraamverzorgenden 
ook hun hulp aan.

Waar kan men inleveren?
De organisatie heeft  inmiddels al heel 
veel inzamelpunten. De adresgegevens 
zijn te vinden op de website: www.stich-
tingbabyhope.org onder het kopje ‘inza-
melen’.

Transportvrijwilligers:
Ook kan de organisatie nog hulp gebrui-
ken van mensen die het transport willen 
verzorgen van inzamelpunten naar een 
depot. Meer informatie hierover is te vin-
den op de website.

Giften zijn ook welkom!
Een gift op rekeningnummer 9599914 is 
ook van harte welkom. Met de donaties 
worden kraamprojecten ook financieel 
ondersteund, bijvoorbeeld met de aan-
schaf van een verloskoffer, zonnepanelen 
of couveuse.

Als er artsen, verloskundigen, con-
sultatiebureaus etc. zijn die graag 
posters en/of flyers willen ontvan-
gen kunnen zij contact opnemen via: 
info@stichtingbabyhope.org

HET VEERHUISJES MENU,ZOVEEL GANGETJES NUTTIGEN
ALS U WENST WOE en DON € 23.50 VRIJ t/m ZON € 26.50

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

Mooi Dier
Voor de 10-jarige Tara was er tot voor kort geen vuiltje 
aan de lucht, samen met haar baas leidde ze een 
gelukkig leven. Maar aan dit geluk kwam plotseling een 
einde, toen Tara haar beste maatje overleed en ze haar 
vertrouwde omgeving moest verlaten. Tara verblijft nu 
bij ons in de opvang en ze slaat zich dapper door haar 
verdriet heen. Tara is een schat van een hond en een 
grote knuffelbeer. Ondanks dat ze niet meer de jongste 
is, is ze nog wel actief. Met onze vrijwilligers maakt ze 

dagelijks heerlijke wandel- en fietstochten en ze sjouwt graag rond met takken of 
een tennisbal. Wie kan Tara een liefdevol thuis en nog een aantal fijne jaren geven?

Wanneer u geïnteresseerd bent in Tara of andere dieren uit dierenopvang ‘vd 
Voorste Grootel’ bent u altijd welkom tijdens openingsuren of kunt u de site 
bekijken, www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Naam:        Tara
Leeftijd:     10 jaar
Op zoek...

Wie weet waar dit was, en in welk jaar?
   
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan 
de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan per 
mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl of te-
lefonisch via 06-51978426. Wie weet is 
jouw antwoord hier volgende week te le-
zen!

Op de foto van vorige 
week is geen reactie binnengekomen. Het 
gebouw was de oude eiermijn. De tocht ging van het Heuvelplein 
naar de Michaëlkerk. De foto is genomen in juli 1963. 

Historische beelden

Stichting Baby Hope weet er wel raad 
mee. Door vele vrijwilligers worden de 
materialen ingezameld. Ook in Laarbeek 
is een inzamelpunt. Bij Natalie van Elde-
ren aan de Revershof 14 in Lieshout kunt 
u ook materialen inleveren. Als zij niet 
thuis is, mag het ook voor de deur gezet 
worden.

In veel gezinnen met jonge kinderen staat 
de doos van de ziektekostenverzekering 
nog in de kast of op zolder, gevuld met 

Wie weet waar dit was, en in welk jaar?

week is geen reactie binnengekomen. Het 
gebouw was de oude eiermijn. De tocht ging van het Heuvelplein 
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Bewonersraad Laarbeek 
streeft naar betaalbare huur
Redacteur: Iris Savenije

Laarbeek - Bewonersraad Laarbeek 
houdt op woensdag 2 april in de 
Dreef in Aarle-Rixtel haar achterban-
vergadering. Hierbij gaat het hoofd-
zakelijk over de huurverhoging. Wat 
staat de huurders, die aangesloten 
zijn bij Woningstichting Laarbeek, in 
2014 te wachten? Jan van Gerwen en 
Henk Coppens van de Bewonersraad 
roepen alle belanghebbenden op om 
samen een antwoord te creëren op 
deze vraag. 

Armoedegrens
De wethouders van ‘Sociale Zaken’ 
en van ‘Volkshuisvesting’ brengen 
die dag samen met de directeur van 
Woningstichting Laarbeek, Toine 
Brosens, helderheid over het wonen 
in Laarbeek, de huurverhoging en 
hoe die vervolgens door de inwo-
ners betaald moet worden. Dit laat-
ste wordt volgens Jan van Gerwen en 
Henk Coppens van de Bewonersraad 
Laarbeek het moeilijkste punt. Henk: 
“Steeds meer mensen hebben moeite 
met het betalen van de huur. Mensen 
die nu aan het minimum zitten, ko-
men met een huurverhoging gewoon 
te kort.”

De twee mannen van de raad bena-
drukken het feit dat ook in Laarbeek 

de armoedegrens steeds hoger komt 
te liggen. Hun streven is dan ook het 
betaalbaar houden van de huur. 

Huurverhoging
Er wordt tijdens de vergadering op 
verschillende zaken ingegaan wat 
betreft het wonen in Laarbeek, maar 
centraal staat de huurverhoging. Vo-
rig jaar juli is de huur voor huurders 
van de woningstichting al met 4% 
gestegen. Dat is de basishuurverho-
ging die in het woonakkoord van de 
regering is voorgesteld. Dit jaar staat 
hen weer een verhoging tot maxi-
maal 6,5% te wachten. Een inko-
mensafhankelijke huurverhoging is 
echter ook mogelijk. 

Bestuursleden
Bewonersraad Laarbeek is op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Deze 
raad vertegenwoordigt de belangen 
van alle huurders en woningzoe-
kenden van Woningstichting Laar-
beek. Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen via het e-mailadres: 
info@bewonersraadlaarbeek.nl. 

Vervolg voorpagina: Laarbeeks Liedjesfestival

“Iedereen is een winnaar tijdens het 1e  Junior Liedjesfestival in Lieshout”

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Joost Duppen 

Het programma gaat verder met De 
P’s. Zij zijn niet meer weg te denken 
in Raopersgat met de meezinger: (Hé, 
gadde mee naar) Ons stamcafé. En 
wat te denken van de Mariahoutse da-
mes van WâNâW? Stralend en goed-
lachs brengen zij het nummer: ‘Fees-
ten samen met jou’ op de planken. 
De zes dames van ‘Ok moi’ laten ons 
delen in hun ‘tevree-met-Raopersgat-
gevoel’ boven de après-ski. ‘Croyse 
Piet’ steekt zijn liefde voor ‘Lieve Nel’ 
niet onder stoelen of banken. “Ook al 
ben je dik. Je weet toch dat ik altijd 
van oe hou”, laat hij Nel en het pu-
bliek zingend weten. 

Dan is het tijd voor ‘De Bruurs’,  va-
riërend in leeftijd van ergens in de 50 
tot ergens in de 70, met het nummer: 
‘Zonder bril da ge ne’. Knappe mimiek, 
goede zang en de hele middag blijven 
ze in hun rol. ‘De dames van over het 
kanaal’ hebben zeker in hun tweede 
optreden ‘overal lak aan’: dan swingt 
het echt. Het elfde optreden van de 
prinsen van Laarbeek wordt speciaal 
aangekondigd door de heraut, die ver-
wacht dat de mannen gaan winnen. 

Stein van de Ven & friends draaien 
door met Carnaval. De zanger, in een 
gouden pakje, beschikt over bijpas-
send stemgeluid. De dames van ‘Di 
is’t’ willen allen een prins Carnaval en 
vlammen, ook door de goede act met 
de prinsen, vooral in de tweede ronde. 
‘BH Titus en z’n Himmels gevolg’  ho-
ren later van de jury dat de kerk weer 
vol komt met hun ‘Er is geen houwe 
mir an’. C.V. ‘De Raopers’ gooien alle 
remmen los met het lied Yolo. (ge leaft 
mar enne keier): het swingt in Lies-
hout. 

En de winnaars zijn…
Vera wint een diner voor twee en 
maakt bekend dat de publieksprijs 
naar de dames van WâNâW gaat. De 
prinsen van Laarbeek gaan er met de 
aanmoedigingsprijs vandoor en met 
name Prins Maurice d’n Eurste schiet 
in de lach als het publiek dit num-
mer niet nogmaals wenst te horen. 
‘De Bruurs’ worden eerste, gevolgd 
door Croyse Piet. De heren van De 
Neij Prinsen Garde, die zichzelf als de 
besten beschouwden, gaan er met de 
derde prijs vandoor: YOLO!

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout – In het Dorpshuis vond 
afgelopen zaterdag het 1e junior 
Liedjesfestival van Laarbeek plaats. 
Het festival werd georganiseerd 
door Omroep Kontakt. De middag 
werd live op de radio uitgezonden. 
“We weten niet wat we zo’n eerste 
keer kunnen verwachten”, vertelt 
presentator Mario van Dinther aan 
het begin van de middag. 

Ronnie Ballonnie
Carnavalsmuziek schalt rond twee 
uur door het versierde Dorpshuis. 
Enkele peuters dansen zich alvast 
warm op het podium. De middag 
wordt gestart met een optreden 
van clown ‘Ronnie Ballonnie’. Hij 
vermaakt het publiek met goochel-
trucs en verklapt zelfs de clou van 
een kaarttruc. De kinderen kijken 
gefascineerd toe. Zijn optreden 
wordt al dansend afgesloten op de 
klanken van campingkrakers: ‘Tsjoe 
tsjoe wa’ en ‘Hoki Poki’. Teus en 
Roos verdienen een medaille en een 
bokaal omdat ze zo goed meedoen. 
En dan start eindelijk waar we alle-
maal voor gekomen zijn: het junior 
liedjesfestival!

Jury
De jury, bestaande uit alle jeugd-
prinsen en jeugdprinsessen van 
Laarbeek, hebben deze middag een 
speciale plek in de zaal. Ze zitten op 
een verhoging in de spotlights. Met 
pen en papier in de aanslag, nemen 
zij hun taak serieus. ‘Sisteract’ uit 
Mariahout mag de spits afbijten en 
doet dit flitsend. “Vooral de over-
gang van sloom naar snel”, vindt 

jeugdprins Joep. ‘Heidurperinnekes 
Pien en Jasmijn’ playbacken gecon-
centreerd dat ze graag een cowgirl 
willen zijn. Peuter Lotus ontroert, 
met twee wapperende staarten, 
wanneer zij op ‘Bewegen is gezond’ 
de zaal in beweging krijgt. Voor 
de pauze is het genieten van het 
zelfgeschreven liedje van Suze en 
Anne, getiteld: Carnaval. De mooie 
stemmen laten weten dat iedereen 

springt, danst en zingt 
tijdens Carnaval. De jury 
vindt het hartstikke knap 
dat het een zelfgeschre-
ven lied is. En inderdaad: 
Het liedje voldoet aan alle 
eisen van het liedjesfes-
tival. Mario van Dinther 
merkt op: “Ja, prins Mau-
rice, dit is écht iets voor 
de gardistenmiddag!” 

Tietenlied
Na de pauze zijn Fleur en Lara ‘Klaar 
voor de start’. Het bekende num-
mer wordt door veel kinderen mee-
gezongen. Chloë, Maud en Eline 
doen vervolgens een Luv-medley. 
Een super goede act vindt de jury, 
waarin de schotse-ruit-jurkjes plaats-
maken voor glitterjurkjes. Mandy en 
Nina dansen op de carnavalshit van 
2014: ‘Vrouwkes’. K3 met Ilke, Dani 
en Guusje dansen de sterren van 
de hemel. Het tietenlied door Elma, 
Tara, Amy en Roy leidt tot hilariteit 
en vooral jongens schieten naar vo-
ren om goed te kijken. Esther zingt 
live het serieuze nummer ‘Moet ik 
dan altijd een winnaar zijn?’ waarna, 
Elisa, ook live de cup song voor haar 
rekening neemt.  

Het laatste blokje
De raddraaiers hebben ‘gangnam 
style’ veranderd in: “Wij vieren car-
naval, carnaval met jou.” Sterre is 
een echte Kate Perry als ze het num-
mer ‘The eye of the tiger’ vertolkt. 
Dan blijkt opeens dat er één jurylid 
ontbreekt. Prinses Iris van Raopers-
gat doet mee aan het voorlaatste 
optreden. Swingend wordt Pitch 
Perfect met ‘Final Bella Perfomance’ 
neergezet. Jasper, Teus en Roos slui-
ten de optredens grappig af met het 
dubbelzinnige bananenlied van Ri-
nus. 

En de winnaars zijn…
Het kost wat rekentijd, maar dan is 
de jury eruit. De eerste beker van 
het 1e junior Liedjesfestival wordt 
gewonnen door de dames van Pitch 
Perfect.Zij laten daarom aan het ein-
de van de middag nog één keer hun 
kunsten zien. 

De winnaars van het eerste Junior Liedjesfestival: de meiden van Pitch Perfect
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Bewonersraad Laarbeek 

De jongste deelnemer van het Junior Liedjesfestival: Lotus

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

Koninklijke klokkengieters samen verder
Aarle-Rixtel /Asten - Koninklijke Eijs-
bouts uit Asten en Koninklijke Petit & 
Fritsen uit Aarle-Rixtel zullen per 1 mei 
2014 hun krachten bundelen en geza-
menlijk de toekomst in gaan. Deze stap 
is genomen, omdat die het meest pas-
send antwoord geeft op de uitdagingen 
die beide bedrijven op hun pad treffen.

Bij Petit & Fritsen is een opvolgingsvraag-
stuk aanstaande, en Eijsbouts zoekt naar 
mogelijkheden om zijn internationale po-
sitie verder uit te bouwen en te verster-
ken. Door versmelting van de bedrijven, 
wordt in beide aspecten voorzien.
In de praktijk betekent dit samengaan 

dat de activiteiten van de gieterij van 
Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel integraal 
zullen worden overgeheveld naar Ko-
ninklijke Eijsbouts in Asten. Enkele 
werknemers kunnen gebruik maken 
van een vervroegde uittredingsrege-
ling, de overige werknemers gaan mee 
over naar Eijsbouts.

Beide bedrijven zijn échte familiebedrij-
ven die kunnen bogen op een roem-
ruchte historie. Zowel Petit & Fritsen 
(anno 1660) als Eijsbouts (anno 1872) 
trekken klanten vanuit de verste uit-
hoeken van de wereld vanwege de uit-
zonderlijke kwaliteit van hun beiaarden 

en luidklokken. Dat zal niet veranderen, 
want ook onder de vlag van Eijsbouts 
zal de naam van Petit & Fritsen voort-
bestaan en blijven klokken met hun 
kenmerkende signatuur voor de markt 
beschikbaar.

De directies van beide bedrijven zijn 
ingenomen met de stap die in het 
voorbije jaar met zorg is voorbereid. 
Zij zijn ervan overtuigd dat hiermee de 
prominente positie van Nederland als 
klokkengietersland bij uitstek, voor de 
toekomst bestendigd wordt.

De Neije Prinsen Garde werd derde op het Liedjesfestival
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, do, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
1 maart – 5 maart

Zaterdag 1 maart

12.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Carnavalsviering  m.m.v. de hofkapel.
Intentie in deze viering voor: Sjaan Reloe-Coppens.

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Voor alle intenties van 
februari opgeschreven in het intentieboek van de Lour-
desgrot *, Truus Kruijsen-Brouwers (jrgt), Anna de Korte 
(mged), Arnold van Lankvelt, Bert en Nel van Nistelrooij-
van de Wetering, Ties en Anneke Donkers- Bouwmans en 
hun zoon Bart.
*Ter informatie: Vanaf 1 maart iedere 1e zaterdag van de 
maand een misintentie voor alle intenties die opgeschreven 
staan in het intentieboek van de Lourdesgrot. 

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met Samenzang.
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders van den 
Bogaard – van der Pol; 
Maria Aarts – van der Linden (sterfdag); Piet van der 
Velden (verj.); 
Tot welzijn van de parochie. 

Zondag 2 maart

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering  m.m.v. Kerkkoor. 
Intenties in deze viering voor: Martien Daniëls (mged), 
Theresia van Hoof (fund), Jan van der Heijden, Sjaak van 
Berlo en overleden familieleden Veltrop, Zus van de Meu-
lengraaf-Heesakkers (mged), Jan van den Heuvel (jrgt).

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
8e Zondag door het jaar – Vastenaktie Carnaval.
Eucharistieviering  m.m.v. het Carnavals- gelegenheids-
koor. 

Intenties in deze viering voor: Riny van den Bogaard; Jan 
van den Bogaard;
Hanneke van Berlo (fund.); Maarten Wouters; Sien 
Nooijen (fund.);
Maria van Dijk – van de Kerkhoff; Overleden familie van 
Doren-van de Broek; 
Overleden ouders Wim en Corrie van de Boogaard.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Gerrit en Truus Kruijsen-
Brouwers, Gerta Thijssens, Janus en Nellie van Zutven en 
uit dankbaarheid voor een 60 jarig huwelijk.

12.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Carnavalsviering m.m.v. zangkoor Zingiz, de coöperatieve 
stoomafblaaskapel en het Sint Leonardusgilde.
Intenties in deze viering voor: Johan en Janske Smits-
van de Kerkhof en overleden kinderen, André Lammers, 
Martien van den Bergh, Cor de echtgenote en Carlo 
de zoon, Toon van Heugten, Monique van de Vegt, Jo 
Ceelen en Bertha de echtgenote, Martien Vereijken, Annie 
Hanegraaf-van Driel Johanna de dochter en Nikkie de 
kleindochter.

Maandag 3 maart

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

Dinsdag 4 maart

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering.

Woensdag 5  maart 

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Aswoensdag: dag van Vasten en Onthouding.
Eucharistieviering. 
Na afloop van deze viering wordt er door de zusters koffie 
geschonken.

19.00 Lieshout St. Servatius 
Aswoensdagviering met aswijding.

19.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Aswoensdagviering met aswijding.

19.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Aswoensdag: Dag van Vasten en Onthouding.
Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Word ‘Vriend van het Kouwenbergs kerkje’

Laarbeekse vrouwenavond in Laarbeek

Carnavalsviering in Michaëlkerk

Aarle-Rixtel - Stichting ‘Het Kouwenbergs 
kerkje’ in Aarle-Rixtel zet zich in voor het 
behoud van het voormalig Nederlands 
Hervormd kerkje aan de Kouwenberg. Het 
kerkje zelf alsook het  unieke interieur 
zijn aangewezen als rijksmonument. Het 
is een van de weinige  protestantse kerk-
jes die nog in originele staat verkeren.

In het kerkje worden regelmatig al-
lerlei activiteiten georganiseerd, zo-
als kleinschalige muziekoptredens en  

presentaties. Ook kunnen er in het kerkje 
burgerlijke huwelijken worden gesloten. 
Op die manier wordt geld gegenereerd 
voor restauratie en onderhoud. Daarnaast 
wordt er geprobeerd financiële ondersteu-
ning te verkrijgen via sponsoren en par-
ticulieren.  Wat dit laatste betreft: voor 
particulieren is het mogelijk om ‘vriend 
van het kerkje’ te worden. Dat kan al voor 
€30,00 per jaar. Eenmalige donaties zijn ui-
teraard ook van harte welkom!  Het bank-
nummer  van de stichting is 1323.41.336. 

Sponsoren kunnen gebruik maken van de 
ANBI-status, waardoor giften volledig fis-
caal aftrekbaar zijn. 

Op de website  www.kouwenbergskerkje.nl 
vindt u alle verdere informatie en is een 
aanmeldingsformulier te downloaden. 
Tijdens de  openingstijden van het Kerkje 
kunt u een aanmeldingsformulier meene-
men. De stichting van Het Kouwenbergs 
kerkje is erg blij met de betrokkenheid en 
begroeten u graag.

Mariahout - Voor de viering van Inter-
nationale Vrouwendag, woensdag 12 
maart, is er in het Buurthuis van Maria-
hout een lezing. Schrijfster en colum-
niste Marjan van den Berg van o.a. het 
feuilleton ‘Sanne’ in het weekblad Mar-
griet zal de lezing verzorgen. 

Het gedeelte voor de pauze gaat over 
haar eerste boekje: ‘Ze is de vioolmu-
ziek vergeten’, welke ze opdroeg aan 
haar moeder, die overleed aan de ziekte

van Alzheimer. En toch, vanwege dat 
portie kippenvel, belooft ze dat er na de 
pauze geen verstandig woord meer uit-
komt. 

In het tweede deel leest ze oude en nieu-
we columns voor, verklapt wat geheimen 
van Sanne en houdt iedereen met een 
knipoog een spiegel voor. Natuurlijk is er 
dan nog tijd voor een ontmoeting, een 
krabbel in een boek en een praatje.

Een avond vol herkenning en weemoed, 
maar bovenal vol humor, welke men niet 
mag missen. De lezing start om 20.00 uur 
en is toegankelijk voor alle vrouwen van 
Laarbeek. 

De zaal is open vanaf 19.30 uur. De en-
tree bedraagt  €7,50 incl. koffie/thee. 
Kaarten zijn te reserveren via telefoon-
nummer 0499-422551 of voor aanvang 
van de voorstelling aan de zaal. 

Beek en Donk – Op carnavalszondag 
wordt traditioneel de Ganzendon-
ckse carnavalsviering gehouden in de 
Beekse Michaëlkerk. Ook dit jaar is 
dat het geval. De viering begint om 
12.00 uur en is voor iedereen toegan-
kelijk. Pastoor Verbraeken zal de vie-
ring leiden.

Kleur
De carnavalsviering staat dit jaar in het 
teken van ‘Ganzendonck zie kleurre!’. 
Om de viering inderdaad kleurrijk te 
laten verlopen zal er ook muziek zijn. 
De dames van Zangkoor Zingiz en 
de Coöperatieve Stoomafblaaskapel 
brengen beiden een aantal liedjes, spe-

ciaal afgestemd op de viering. Bezoe-
kers van de viering mogen, als ze dat 
willen, meezingen.
Het Sint Leonardus Gilde levert haar 
bijdrage middels het ophalen van de 
pastoor, een vendelgroet en het ver-
zorgen van een lezing.

Bijbelgroep Beek en Donk wordt 
Bijbelgroep Laarbeek

Container voor revalidatiecentrum Ghana

58e Beekse vlooienmarkt

Laarbeek - Al geruime tijd heeft Bij-
belgroep Beek en Donk een kleine 
groep van ongeveer 10 personen. 
Vooruitlopend op de fusie van onze 
parochies willen zij graag uitbreiden 
met mensen uit Aarle-Rixtel, Lies-
hout en Mariahout. 

Onder leiding van pastoor Ver-
braeken komt de Bijbelgroep onge-
veer 1 keer per maand, een avond 

(anderhalf uur) samen om een stukje 
bijbel te lezen, bespreken en erover 
van gedachten te wisselen. Kom ge-
rust eens kijken en luisteren of het je 
aanspreekt. Leeftijd is van geen enkel 
belang, zoals je ook op de foto ziet. Je 
bent van harte welkom. 

Je kunt contact opnemen met het pa-
rochiecentrum voor de data en tijden 
via tel. 0492-461216.

Beek en Donk - Op de Bemmer-
straat in Beek en Donk staat tot 
20 maart een container die gevuld 
gaat worden met orthopedische en 
revalidatiehulpmiddelen voor een 
revalidatiecentrum in Ghana. Het 
transport wordt georganiseerd door 
Stichting Vrienden van Ghana Laar-
beek.

Door giften van de afgelopen ja-
ren hebben de organisatoren al 
heel wat materialen aangeschaft of 
gedoneerd gekregen. Rolstoelen, 
loopkrukken, schoenmakersgereed-
schappen, machines en veel meer 
nuttige en noodzakelijke materialen. 

Maar hoekjes en gaatjes kunnen zij 
nog opvullen met schone zomerkle-
ding voor zowel kinderen als volwas-
senen, lakens, knuffels of speelgoed 
zonder batterijen. Daarnaast zijn 
ze nog op zoek naar fysiotherapie 
materialen zoals bijvoorbeeld een 
behandeltafel en oefenmaterialen. 
Het is weer voorjaar, ruimt u thuis de 
kasten op? 

De goederen kunnen na telefo-
nische afspraak, afgegeven wor-
den bij familie van der Vegt, tel. 
0492-463693. Meer info over de pro-
jecten van de stichting is te vinden op 
www.helpcharles.nl

Beek en Donk - Buurtvereniging ‘De Een-
dracht’ uit Beek en Donk houden op zon-
dag 13 april tussen 11.00 en 15.00 uur 
een vlooienmarkt in ‘de oude stijl’. Er kan 
dan ook geen kraam gehuurd worden.

De buurtvereniging heeft het hele jaar 
door alles zelf verzameld. Nog altijd wor-
den er iedere dag door diverse mensen 

spullen gebracht voor de vlooienmarkt. 
De Beekse vlooienmarkt kenmerkt zich 
door het grote aanbod, lage prijzen, di-
versiteit aan spullen, gezellige sfeer en het 
vriendelijke ‘personeel’.

Een dertigtal leden zullen een week voor-
af bezig zijn om het marktterrein in te 
richten en klaar te maken voor de grote 

toeloop van klanten. Op de dag zelf zul-
len er circa 60 leden aanwezig zijn op de 
markt met verkopen of andere ondersteu-
nende activiteiten. Kortom, daar moet u 
ook geweest zijn.

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Mari Vereijken. 
Tel. 0492-462017

Makkelijk & vertrouwd

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

Patricia Braat

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:
• Persoonlijk advies op maat
• Op afspraak mogelijk, waar en wanneer het u uitkomt
• Ook zelf online boeken, maar met mijn controle en afhandeling
• Privacy
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties
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Piet van Thielplein 5
www.verswarenhuys.nl

van Oers
Worstenbroodjes

Tijdens de carnaval zijn wij gewoon 

geopend!

maandag en dinsdag 
van 8.00-18.00 uur

doos 30 stuks

€ 6,99

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m volgende 

week woensdag
Snijbonen        500 gram 1.99
Pitloze Druiven  500 gram 2.49
Avocado       per stuk   0.99

Carnaval
Maandag en Dinsdag

Gesloten

Hutspot

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons 
per doos 0.79

MARC GOSEN  ü Glaszettersbedrijf
 ü Glashandel
 ü Schilderbedrijf

 ü Glasreparatie - glasrenovatie - schadetaxatie
 ü Snelle schade afhandeling
 ü Kwaliteit en ruim assortiment van diverse merken

“Glashard de beste”

SBIB geregistreerd    Aarle-Rixtel    www.marcgosen.nl    marcgosen@chello.nl

Ruitschade !!!   Snel en vakkundig gerepareerd, bel snel: 06- 27020412

Harmonie De Goede Hoop houdt perfect carnavalsconcert 
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Aarle-Rixtel- Harmonie De Goede 
Hoop verzorgde zaterdagavond in 
Multifunctioneel Centrum De Dreef 
een perfect carnavalsconcert. Zij hiel-
den dit evenement ter gelegenheid 
van het 140-jarig bestaan van deze 
vereniging. 

Feest
Het lijkt alsof dit jaar alles op zijn plaats 
valt voor de harmonie. De vereniging 
bestaat 140 jaar, de hofkapel speelt 
in een sterke bezetting, Prins carna-
val Jan-Willem-I is lid van De Goede 
Hoop. Het concert houdt het midden 
tussen een leuke muziekuitvoering en 
een echt carnavals-gebeuren. De le-
den van het orkest zijn leuk uitgedost 
in voornamelijk oranje tinten. Hier en 
daar waart ook een oranjespook rond 
als een soort nagalm van de winterspe-
len in Sochi, die op het punt staan te 
worden afgesloten. Het geheel wordt 
gepresenteerd door de welhaast pro-
fessionele Jorg Krijnen, die overal op 
weet in te spelen en de touwtjes strak 
in handen houdt. Na een paar inlei-
dende nummers staat het aloude ‘In-
stant Concert’ op het programma, een 
medley van 30 verschillende bekende 
melodieën. Om er dan meteen een 
– kosteloze - loterij met wijnprijs aan 
vast te knopen is een van de krachtige 
dingen op deze fantastische avond. 

Publiek
Drie solisten uit eigen gelederen wor-
den opgevolgd door het trio Stenzel, 
Kivits en Menders, die een kolderieke 
show van hoog niveau opvoeren en 
de zaal meteen op hun hand weten te 
krijgen. Via operastukken en de Blues 
Brothers eindigen ze met ‘O solé mio’, 
ondertussen worstelend met onwillige 
pianokrukken, uit zichzelf spelende 

sousafoons en ratelende pianisten. 
De slagwerkgroep heeft de trommels 
verruild voor kliko’s en geven een rit-
mische demonstratie van hun kunnen. 
Door het hele concert heen wordt het 
publiek bij het concert betrokken. Of 
het slavenkoor nu wordt gezongen of 
dat liedjes van Johnny Jordaan worden 
ingezet; de hele zaal zingt als uit één 
keel mee. 

Het Pumpke
Uit Helmond is Bert(je) Kuijpers afge-
reisd naar Aarle-Rixtel. Hij neemt diver-
se gewoonten op de hak en legt de over-
eenkomst uit tussen een schoonmoeder 
en een ma, die je krijgt als je gaat 
trouwen, een trau-ma dus! Als recht-
geaard kletser heeft hij zijn twijfels bij 
de opwarming van de aarde. Uit tem-
peratuurstudies van de laatste jaren is 
het tegengestelde immers gebleken en 
de oorzaak weet Bert ook: “De polen 
komen dichterbij, en niet twee, nee 
veul meer!” Boel Nulle, oftewel Henk 
van Beek en Celio van Gerwen sluiten 
het programma af met diverse liede-

ren over hun dorp. Centraal daarbij 
staat het ‘pumpke’ in het centrum. Dit 
centrale begrip is voor iedereen in de 
zaal reden om te gaan staan en met-
een weer te zitten zo gauw het woord 
wordt gezongen, een mooi gezicht! 
Het lied van de platvoetindianen slaat 
in en ook hierbij wordt de zaal natuur-
lijk weer betrokken. 

Zó moet het!
Het harmonieorkest, onder leiding van 
Gerrit de Weert, zit tijdens dit alles 
steeds op het podium en heeft vaak van 
alles te verduren. Dit varieert tijdens 
het concert van oprukkende kliko’s tot 
een concertmeester zonder stoel. Om 
een uur of elf wordt de avond beslo-
ten door een polonaise, ingezet door 
Jorg Krijnen en Prins Carnaval. Het 
vormt de afsluiting van een geslaagde 
avond, niet te lang, snel achter elkaar 
door en een publiek dat duidelijk be-
trokken werd bij het gebeuren. Mede 
door de firma Straatman geen enkele 
haperende microfoon en perfect licht. 
Hulde aan de organisatie!

MARC GOSEN

Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout - Het Bavaria Brouwerij 
Café verwelkomde zondagochtend 
zo’n 700 mensen, waarvan het gro-
te deel bestond uit carnavals(jeugd)
prinsen en -prinsessen uit de regio. 
Ieder jaar maakt het Eindhovens 
Dagblad een prinsenfoto van de 
carnavalsregeerders in de regio. 
Voor het eerst werd de foto dit jaar 
gemaakt in Lieshout.

Voorheen werd de foto altijd ge-
maakt bij Muziekgebouw Frits 
Philips in Eindhoven. Dit jaar 
sloot het Eindhovens Dagblad 
een samenwerking met Bavaria. 
Ondanks dat de foto op zon-
dagochtend werd gemaakt, was 
het een gezellige bedoening met 
al deze carnavalsvierders.

Lieshout stroomt over met carnavalsprinsen en -prinsessen
Alle carnavalsprinsen en -prinsessen uit de  regio

Alle jeugdprinsen en -prinsessen

De pianist van de avond: de heer Kivits
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Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 
vetten zijn zeer ongevoelig voor hitte en oxidatie door bijvoorbeeld zonlicht of contact 
met zuurstof. Daarom is het van nature langer houdbaar en wordt het minder snel ranzig 
of giftig tijdens het bakken.Kokosolie gaat dan ook tot wel 15 keer zo lang mee in de fri-
tuurpan dan gangbare frituuroliën en heeft doorgaans een natuurlijke houdbaarheid van 
wel 2 jaar na productie. Veel mensen bakken in ‘populaire’ oliën zoals zonnebloemolie 
of sojaolie. Deze oliesoorten hebben een hoog gehalte aan meervoudig onverzadigde 
vetzuren (MOV). MOV zijn echter juist zeer gevoelig voor hitte en oxidatie omdat de 
moleculen meerdere zogeheten dubbele bindingen bevatten. Genoeg redenen om uw 
frietjes of vlees te bakken in kokosolie of......jazeker u 
kunt er ook uw boterham mee besmeren ipv boter! 
Kokosolie is verkrijgbaar in ‘t Verswarenhuys in flesjes 
of potten.

http://woordzoekermaken.org
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HEIKNEUTERS PRAALWAGENS KLETSAVOND
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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 

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

René Jansen

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Antonet de Koning

2. Ingeborg van Roy

3. Mia van de Broek
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker

ALAAF

BALLONNEN

CARNAVAL

CLOWN 

CONFETTI

DANSEN

DWEILORKEST 

FEESTEN

GANZEGAT

GANZENDONCK 

HEIKNEUTERS 

KLETSAVOND

MASKERS

MUZIEK

OPTOCHTEN

PRAALWAGENS

PRINS

PRINSES

RAOPERS 

SLEUTELOVERDRACHT 

THEMA

TONPRATER

VASTENTIJD

VERKLEDEN

MOOI GEZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

MM
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

M
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

MMMM
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

M
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

MM
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

M
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

MM
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

M
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

M
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

OOI 
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

OOI 
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

OOI OOI 
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

OOI 
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI 
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

OOI 
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

OOI 
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

OOI 
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

OOI 
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

OOI 
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

OOI OOI 
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

OOI 
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

OOI 
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

GG
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

G
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

GG
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

G
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

G
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

G
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

G
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

G
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

G
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZONDEZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZONDEZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZONDEZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZONDEZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZONDEZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZONDEZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZONDEZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZOND
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 

EZOND Waarom is kokosolie zo gezond?

• 100 gr champignons
• 5  gamba’s
• 200 gr varkenshaas
• 75 gr mihoen
• 2 eieren
• beetje kervel en peterselie

• 1½ l kippenbouillon
• 100 gr dunne prei
• 65 gr bamboe - scheuten(blik)
• 1 cm gemberwortel
• 1½ el sojasaus

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

Uitleg van het recept:
Maak de champignons schoon en snijd in plakjes. Maak de garnalen schoon 
en snijd ze in 4 stukjes. Snijd de varkenshaas in kleine plakjes van 3 mm. 
Breng een pan water aan de kook en kook de mihoen beetgaar. Spoel de 
mihoen koud en trek uit elkaar met je handen zodat het niet gaat plakken. 
Klop de eieren met gehakte peterselie en kervel en bak er een omelet van. 
Snijd de omelet in reepjes en zet weg.  Verhit de kippenbouillon en kook 
daarin de champignons, garnalen, varkenshaas en bamboescheuten gaar (10 
min). Voeg dan in dunne plakjes gesneden prei toe en de zeer fijn gesneden 
gember en sojasaus. Kook de soep nog even door en breng goed op smaak. 
De soep mag een beetje pittig zijn. Zeef de garnituur uit de bouillon en maak 
dan in de bouillon de mihoen warm. Zeef de mihoen uit de bouillon en maak 
er een torentje van midden in de soepborden. Strooi er de garnituur omheen. 
Bind de soep een klein beetje met maïzena en schenk de bouillon in de 
soepborden. Garneer af met omeletreepjes.

Recept van de week

Mihoensoep (pan)

www.kookcentrumbrabant.nl

Ingrediënten:

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

Raad waar het koffertje deze week in 
Laarbeek staat. U kunt de oplossing op-
sturen naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl 
of inleveren bij kantoor De MooiLaarbeek-
Krant, Heuvelplein 3, Beek en Donk.

Win een reischeque van   €50,-  en deze trolley!



Donderdag 27 februari 2014 7
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Aan de kust van ons mooie landje staan 
talloze windturbines. In Zeeland groeit 
het areaal aan hangcultures voor de 
mosselkwekerij. In het Noorden van 
Nederland staan boorputten voor gas. 
Verspreid over Nederland zien we hoog-
spanningsmasten, kabels, megastallen, 
witte afzichtelijke schotelantennes en en-
kele verdwaalde antennes op de daken. 
Allemaal vormen van landschapsvervui-
ling. 
En juist ik houd van een schone omge-
ving. Fietsend door het Laarbeekse bin-
nen- en buitengebied kan ik genieten 
van mooie gebouwen, prachtige land-
schappen en fenomenale vergezichten. 
Ik stoor me aan lege frisdrankblikjes, 
zwerfvuil, peuken op de grond en hon-
denpoep. Over dit laatste heb ik een 
eigenaar van een viervoeter wel eens 
aangesproken. Een dag daarna werd ik 
wakker in het ziekenhuis en heb enkele 
dagen vloeibaar mogen eten. In Laar-
beek springen de tranen in mijn ogen bij 
de opzichtige posters met aanbiedingen 
voor inlegkruisjes bij de bushokjes en 
de talrijke lukraak geplakte stickers. Het 
nieuwe Commanderijcollege oogt als 
een gele kolos met een volgevreten buik-
je. Groene afvalcontainers voor kleding, 
scheef geparkeerde auto’s, glasbakken 
waar het glas op vijf centimeter afstand 
ligt te wachten totdat iemand het erin 
wil sodemieteren. Sommige plaatselijke 
kunstwerken kunnen eveneens aan-
gemerkt worden als vervuilers van het 
landschap. Zelfs een verdwaald schip 
met lampjes is terechtgekomen voor het 
huis van Prins Luuk de Zoveelste van 
Ganzendonck. 
Blij was ik te zien dat de gemeente Laar-
beek op diverse plaatsen speciale graf-

fitipanelen geplaatst heeft als podium 
voor de creatieve verfspuiter. Wat blijkt, 
deze borden zijn bedoeld voor de uit-
spattingen van de politieke partijen. De 
verkiezingskoorts is losgebarsten. De 
kopstukken kijken ons lachend aan vanaf 
hun hoge positie. Op het eerste gezicht 
is het toch optisch bedrog. Photoshop-
pende breinen hebben de gezichten 
opgekalefaterd. Tanden bleken, rimpels 
wegwerken, de teint kosmetisch bijpoet-
sen. Alles om de kiezer te behagen. Ik 
vergeet nooit een gezicht, maar in der-
gelijke gevallen maak ik graag een 
uitzondering. Ik heb al eens verteld 
dat politiek gevaarlijk is, maar nu 
wordt het echt te dol. In plaatselijke 
kranten zien we mannen waar-
bij de huid boven de haargrens 
groeit. Zelfs landelijke bladen 
en radioprogramma’s maken er 
melding van. Nu zie ik datzelfde 
in het straatbeeld terug. Lokaal 
is booming business. Posters 
opgeplakt op bordjes van 
waaibomenhout, schots 
en scheef opgehangen aan 
de lantaarnpalen.
Ik heb ooit eens gehoord dat 
duiven en spreeuwen Laar-
beek in verkiezingstijd zo lelijk 
vinden dat ze er ondersteboven 
overheen vliegen. Laten we daar 
eens een voorbeeld aan nemen. 
Vogels verschillen vooral daarin van 
de mens dat zij kunnen bouwen en een 
landschap toch laten zoals het ervoor 
was. Maar mensen, waar gaat het 
nu eigenlijk om? De versiering van 
de straten rond verkiezingsbal, 
past prima bij de kleurrijke sfeer 
van het komende carnaval. Alaaf.

Landschapsvervuiling
Volgens P. SkauweParkmanagement realiseert glasvezel op de Bemmer

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Iris Savenije

Laarbeek – Industrieterrein De Bem-
mer wordt voorzien van glasvezel. 
Naast de bedrijventerreinen De Sta-
ter en Beekerheide heeft Stichting 
Parkmanagement Laarbeek (SPL) ook 
dit nu gerealiseerd. Bedrijven die 
op Bemmer gevestigd zijn, kunnen 
zich hiervoor aanmelden. Volgens 
voorzitter Frank van Asten en kwar-
tiermaker Frits Rutten een aanrader. 
Frits: “Glasvezel is de betrouwbaar-
ste vorm van internetverkeer.” 

Glasvezel hoort erbij
Op Bemmer III heeft SPL het moge-
lijk gemaakt voor bedrijven om met 
glasvezel te werken, voor Bemmer IV 
wordt dit nu een basisvoorziening. 
“Tien jaar geleden was glasvezel een 
onbekend fenomeen, alleen grote 
bedrijven gebruikten dit”, vertelt 
Frits. “Nu wordt het steeds moderner 
en hoort het bij een goed bedrijf.” 

Duurder
De stichting krijgt vaak de vraag van 
bedrijven waarom het aanbieden van 
glasvezel bij hen duurder moet zijn 
dan op de consumentenmarkt. Hier-
voor gebruikt Frits een makkelijke 
vergelijking: “Leg je glasvezel aan 
in een gebied waar veertig huizen 
staan, dan worden de kosten ver-
deeld over veertig huizen. Op een 
gebied van dezelfde grootte staan 
echter maar vier bedrijven en dus 

worden dezelfde kosten over vier be-
drijven verdeeld.” 

Parkmanagement Laarbeek
SPL zet zich nu een jaar in voor alle be-
drijventerreinen in Laarbeek. Dit is no-
dig volgens Frits. “Industrieterreinen 
hebben altijd aandacht nodig, anders 
verpauperen ze. Dat willen wij voorko-
men.” De organisatie doet dit in een 
samenwerkingsverband met bedrij-
ven. Dit verband wordt op Bemmer 
IV automatisch ingesteld en op andere 
terreinen kunnen bedrijven zich daar-
voor aanmelden. 

Het doel van SPL is het toekomstbe-
stendig maken van de terreinen. Dit 

doen zij door de volgende factoren 
te verbeteren: duurzaamheid, veilig-
heid, bereikbaarheid, energiebewust 
ondernemen en nu het aanbieden van 
glasvezel. 

Werkzaamheden
Vanaf week zeven is de stichting ge-
start met de voorbereiding voor glas-
vezel op Bemmer. Zij begonnen aan 
de Bosscheweg en gaan nu verder 
met graafwerkzaamheden vanaf de 
hoek Everbest – Vonderweg. Bedrij-
ven op Bemmer kunnen informatie 
opvragen of zich aanmelden bij Stich-
ting Parkmanagement Laarbeek via: 
info@parkmanagementlaarbeek.nl.

Centramanagement Laarbeek in de startblokken met Piet van Thielplein

“De centra in Laarbeek moeten 
aantrekkelijk zijn voor de inwoners”
Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Na een aantal jaren 
van brainstormen, onderzoeken en 
analyseren is het nu zo ver: Centra-
management Laarbeek staat in de 
startblokken om gerealiseerd te gaan 
worden. Dit geldt niet voor heel de 
gemeente Laarbeek. Eerst gaat het 
Piet van Thielplein van start. Op 17 
maart wordt door middel van een 
bijeenkomst duidelijk of er genoeg 
draagkracht voor is. 

Centramanagement 
In een centramanagement komen de 
ondernemers- en winkeliersvereni-
gingen van een gemeente samen om 
zaken collectief op te pakken. In een 
eerder stadium is geprobeerd om dit in 
heel Laarbeek tegelijkertijd te lanceren. 
Dit bleek niet mogelijk. Gerda Hen-
driks, gemeente Laarbeek, vertelt: “We 
willen met het centramanagement 

vooruit. Het Piet van Thielplein is er 
klaar voor. Zij zijn gemotiveerd en wil-
len aan de slag. Daarom gaan we het 
stapje voor stapje doen en beginnen 
we bij dit plein.” 

Doelstellingen 
Voor de realisatie van Centramanage-
ment Laarbeek  is een centramanager 
aangesteld in de persoon van Henk 
Brocx. Hij heeft veel ervaring opge-
daan in dezelfde functie in de ge-
meente Mierlo en is hier erg positief 
over. “Wat we in Mierlo gerealiseerd 
hebben, kunnen we in Donk ook. Het 
is een compact centrum en het plein 
heeft een compleet winkelaanbod.”

Voorzitter Winkeliersvereniging Piet 
van Thielplein, Arjan van Vugt, licht 
toe: “We willen de economische func-
tie van het plein verbeteren en verster-
ken door middel van het centrama-
nagement. Een aantal doelstellingen 

voor ons zijn: de onderlinge samen-
werking vanuit winkeliers en richting 
de gemeente versterken als ook het 
bekrachtigen van marketingpromotie 
van evenementen, de aankleding en 
uitstraling van het plein, de parkeer-
mogelijkheden, de bereikbaarheid, de 
veiligheid en het schoonhouden van 
het plein.”

Piet van Thielplein 
De plannen voor het Centramanage-
ment Laarbeek werden maandag-
avond aan de ondernemers van het 
Piet van Thielplein gepresenteerd. In 
totaal zitten er (ongeveer) 33 onder-
nemers op het winkelplein in Donk. De 
invoer van het Centramanagement zal 
per deelnemer tussen de €350,00 en 
€750,00 gaan uitkomen. Joop Spek, 
Centramanagement Laarbeek, vult 
aan: “Het is de bedoeling om zoveel 
mogelijk binnen het contributiebe-
drag van de winkeliersvereniging te 
blijven.” Een bijkomend ‘probleem’ is 
het aantal free-riders op het Piet van 
Thielplein. “We willen daarom gaan 
werken met de invoering van recla-
mebelasting.  De WoZ-waarde van het 
pand kan leidend zijn voor de hoogte 
van het bedrag”, aldus Joop. 

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

Voortgang
Na deze bijeenkomst komen de on-
dernemers op 17 maart weer bij elkaar 
voor de draagvlakmeting. Als het Piet 
van Thielplein eenmaal van start is, is 
het de bedoeling dat steeds meer ker-
nen met Centramanagement Laarbeek 
aan de slag gaan. Dit gaat onder de-
zelfde voorwaarden als bij het Piet van 
Thielplein.

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout – Als er binnen korte tijd 
niets gebeurt, vinden er dit jaar geen 
activiteiten plaats met Koningsdag in 
Lieshout. Het oranjecomité in Lieshout 
bestaat namelijk alleen nog maar op 
papier. Wie gaat ervoor zorgen, dat de 
vieringen rond Koningsdag een mooie 
invulling krijgen?

Feest
Op de Koninginnedagen van de afge-
lopen jaren was het altijd een gezellige 
drukte op de Heuvel. Voor de kinderen 
waren er de bekende spelletjes. De har-
monie zorgde voor gezellige marsmu-
ziek. De kleinste kinderen van de basis-
school streden, al dan niet door moeder 
geholpen, om de titel: ‘mooist versierde 
fiets’. De grotere kinderen bouwden 
hun kraampjes op of waren om 10 uur 
al ‘los’. ’s Middags werden op straat de 
straatvoetbaltoernooien gehouden. Het 
was altijd erg gezellig. De terrasjes wa-
ren vaak al vroeg bezet en zowel ouders 
als kinderen hadden een geweldige dag. 
Ook aan de oudere jongeren werd ge-
dacht en een orkestje met muziek voor 
deze doelgroep trad met veel succes op. 
Maar … komt aan dit alles nu een einde? 

Op zoek! 
Vorig jaar was de laatste keer, dat het 
Oranjecomité, onder leiding van Hans 
van Dam, alles organiseerde. Om 6 uur 
’s morgens begonnen ze met het aan-
brengen van versieringen en het ophan-
gen van de muziekinstallatie. De rest 
van de dag liep alles op rolletjes en deed 
elke groep, wat er verwacht werd. Al-
les staat netjes beschreven in een draai-
boek dat klaar ligt voor de opvolger van 
Hans. De vraag is nu alleen: Wie pakt de 
handschoen op? Wie heeft de tijd en de 
‘drive’ om er dit jaar iets moois van te 
maken? Wie zorgt ervoor dat het werk 
van Hans en de zijnen wordt voortgezet? 

Het draaiboek ligt klaar, het geld staat 
op de rekening en vanuit de gemeente is 
er steun genoeg. Nu is het moment om 
erin te stappen. Welke buurtvereniging 
of (ervaringsdeskundig) bestuurslid van 
zo’n vereniging durft de uitdaging aan? 

Aanmelden 
Als u degene bent, die dit folkloristisch 
onderdeel van de Lieshoutse geschiede-
nis mee wilt helpen behouden, geef u dan 
op. Dit kan door contact op te nemen met 
Mevrouw M. Hubrechsen, Ruitjensakker 
14 of via info@dorpsraad-lieshout.nl . 
De site van de dorpsraad is 
www.dorpsraadlieshout.nl. 

Een archieffoto gemaakt tijdens een 
van de Koninginnedagen in Lieshout

Grote kans op een uitgestorven 
Koningsdag in Lieshout 

Parkmanagement Laarbeek. Vlnr: Niels Rutten, Frank van 
Asten, Guus Gijsbers, Frits Rutten en Mark van Oosterhout

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl
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Omroep Kontakt houdt 

Groot lijsttrekkersdebat
 

Dorpshuis Lieshout
10 maart, 20.00 uur

 
U bent van harte welkom.

Live op de radio te beluisteren

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

Broek 4 te Mariahout

- Woonboerderij met atelier
- Bouwjaar: 2000, loods gebouwd in 1978
- Perceelsoppervlakte: 5.900 m2 
- Inhoud: ca. 919 m3

- Oppervlakte loods: ca. 260 m2

- Oppervlakte tuinbouwkassen: ca. 2.397 m2

- Combinatie van wonen en werken
- Opslag in kassen en loods
- Zorgwoning in bijgebouw
- Realisatie enorme tuin
- Kantoor aan huis
- Inwoning door ouders/kinderen

Vraagprijs: op aanvraag Mogelijk gebruik

Kantoor Aarle-Rixtel
Tel.: 0492 - 38 66 00

WWW.BERKKERKHOF.NL

Wij leveren containers  voor: 
puin-, tuin-, en sloopafval
Van 2m3 - 6m3 - 8m3.

Beek en Donk   06 - 53 14 99 03
VERMEULENGRONDWERKEN@HETNET.NL

Team PUUR GROEN verzorgt 
‘Leven met een verslaafde’
Lieshout - Team Lieshout-Ma-
riahout, PUUR GROEN, van de 
gezondheidsrace houdt op dins-
dag 18 maart in het Dorpshuis 
in Lieshout een thema-avond 
voor mensen die leven met ver-
slaafden. Het doel van de avond 
is elkaar beter leren kennen en 
elkaar helpen in de omgang met 
een naaste die verslaafd is. 

Leven met een verslaafde
Een tweetal leden van team Lieshout-Ma-
riahout PUUR GROEN hebben in hun da-
gelijkse leven te maken met een verslaafde 
in hun directe omgeving. Zij hebben al-
lerlei instanties bezocht, op vele plaatsen 
hulp gezocht maar toch blijft het voor 
hen een worsteling. Veel baat hebben zij 
onder andere gehad bij gespreksgroepen. 
Vandaar deze thema-avond, bij voldoende 
animo kunnen we in Laarbeek zelf één of 
meerdere gespreks- of zelfhulpgroepen 
opzetten. 

Zelfhulpgroep
Wie te maken krijgt met een ziekte, versla-
ving of ander persoonlijk probleem, doet 
meestal een beroep op artsen of hulpverle-
ners. Maar ook andere ‘deskundigen’ kun-
nen je in moeilijke tijden bijstaan: mensen 
die hetzelfde hebben doorgemaakt. Lot-
genoten. Deze vorm van ondersteuning 
noemen we zelfhulp. Bij zelfhulp helpen 
en steunen lotgenoten elkaar door ervarin-
gen uit te wisselen. Mensen kunnen in alle 

vrijheid, en zo nodig anoniem, 
hun verhaal vertellen. Dat lucht 
niet alleen op, maar zorgt er ook 
voor dat ze zichzelf beter leren 
kennen. Bovendien kan zo een 
isolement voorkomen of door-
broken worden. Zelfhulp wordt 
naast, of los van professionele 
hulp toegepast en kent vele vor-

men: praatgroepen, cursussen, advieslij-
nen en internet. 

Programma
• 19.15-19.30 Binnenkomst met kof-

fie en thee
• 19.30-21.30 Ervaringsdeskundigen 

en professional aan het woord Twee 
leden van team Lieshout-Mariahout 
PUUR GROEN vertellen hun eigen 
verhaal, ondersteund door             een 
professional 

• 21.30 Afsluiting met mogelijkheid tot 
het stellen van vragen

De Gezondheidsrace
De Gezondheidsrace heeft tot doel om 
inwoners uit Laarbeek bewust te maken 
en te stimuleren tot een gezonde leefstijl. 
De opzet van de Gezondheidsrace - door 
inwoners zelf bedacht - gaat uit van vier 
teams die zich inzetten voor  gezondere 
inwoners in alle kernen van Laarbeek. 

Aanmelden voor de avond is niet no-
dig. Mail voor meer informatie naar: 
teampuurgroen@gmail.com

Bloemrijke akkerranden in Laarbeek

UITGEBLOE(i)D? doorbreekt taboes op de overgang

Laarbeek - Het voorjaar van 2014 lijkt 
al weer begonnen. Enkele akkerranden, 
ingezaaid in 2013, staan nog steeds in 
bloei. De vogels doen zich te goed aan 
de zaden om weer sterk het voorjaar in 
te gaan. 

Ook in 2014 gaat Laarbeeks Land-
schap in samenwerking met gemeente 
Laarbeek weer akkerranden en over-
hoeken inzaaien. Een overzicht van 
de voorwaarden kan men vinden op 
www.laarbeekslandschap.nl.

Dit jaar hopen zij met een unieke proef 
mee te kunnen doen. Het betreft een 
proef waarbij gebruik wordt gemaakt van 
een speciaal soort graan (tarwe): Meerja-
rig graan. Dit betreft een graansoort die 
niet ieder jaar opnieuw gezaaid hoeft te 

worden, maar net als gras gewoon weer 
opnieuw uitschiet na de winter. Het voor-
deel is dat de akkerranden of graanhoeken 
niet elk jaar opnieuw ingezaaid hoeven te 
worden. Dit bespaart kosten voor inzaaien 
en voor zaad. Deze graanranden kan men 
aanleggen in combinatie met een bloe-
menrand.
Daarnaast wil Laarbeeks Landschep alle 
burgers en bedrijven van Laarbeek de mo-
gelijkheid geven om zelf een bloemen- en 
graanrand in te zaaien in hun eigen tuin of 
rondom hun bedrijf. Prachtig om te zien in 
de zomer en ideaal als voedingsbron voor 
vogels in de winter. Daarnaast kan men er 
natuurlijk zelf een mooi bloemboeket uit 
plukken. Een mengsel van bloemen- en 
graanzaden voor maximaal 100 m2 kan 
gratis worden opgehaald na aanmelding.

Bent u ook geïnteresseerd in het inzaaien 
van een akkerrand of een overhoek of in 
een mengsel van zaden voor in uw tuin 
neem dan contact op met contactpersoon: 
Marcel van der Heijden via emailadres: 
marcel.vanderheijden@hotmail.com 

Aanmelden kan tot 15 maart 2014.

Helmond - In een totaal uitverkocht Film-
huis Helmond vond afgelopen maandag 
de eerste voorvertoning plaats van de 
spraakmakende en taboe doorbrekende 
documentaire UITGEBLOE(i)D?. Een film 
waarin filmmaakster Ingeborg Beugel 
bijzonder open en eerlijk haar heftige 
periode van de overgang beschrijft. 

In de documentaire laat Beugel haar 
emoties de vrije loop, schuwt niet om 
over seks, mannen en privéleven te pra-
ten tijdens de tweede puberteit in haar 
leven. Het ruim honderdkoppige publiek 
reageerde bijzonder enthousiast op deze 
openhartige film. 

Na afloop beantwoordde het deskundi-
genforum − dat bestond uit filmmaakster 

Ingeborg Beugel, gynaecologe Barbara 
Havenith en psychodynamisch thera-
peute Marijke Brouwers − de meest uit-
eenlopende vragen van de aanwezige 
vrouwen en mannen. De documentaire 
UITGEBLOE(i)D wordt deze week nog 
op diverse locaties vertoond. Maandag 
3 maart wordt deze om 21.30 uur uitge-
zonden op Nederland 2 bij de NCRV, Doc 
2. Zie ook www.intoflow.nl. 

Een akkerrand in de Karstraat in Beek en Donk 

Voorbespreking commissies/raad
Laarbeek - Iedereen zal het komende 
weekend in carnavalssfeer zijn en de 
werkgroep wenst iedereen uiteraard een 
paar gezellige dagen toe.

Een aantal van ons zal zeker ook in d’n 
olie zijn, maar direct na de dagen komt 
de politiek weer om de hoek kijken.
Belangrijk zijn de verkiezingen waarbij u 
als kiezer de verschillende partijen kunt 
beoordelen op het behaalde resultaat.  
Blijf niet aan de kant staan, ga stemmen, 
zorg ervoor dat u met recht de komende 
4 jaar kunt mee praten. De werkgroep 
staat voor u klaar zoals de afgelopen vier 
jaar. Ook bij de commissie vergaderingen 

in de week van 10 maart zullen we weer 
uw stem laten horen.

De Werkgroep bespreekt deze vergade-
ringen voor op donderdag 6 maart in het 
ontmoetingscentrum van Beek en Donk, 
vanaf 20.15 uur staat de koffie klaar. De 
agenda’s zijn nog niet precies bekend, 
maar u kunt deze in De MooiLaarbeek-
Krant vinden.

Wilt u meepraten? Kom naar de voorbe-
spreking en laat ook daar uw stem horen.

Bent u niet in de gelegenheid om naar 
die bijeenkomst te gaan maar wilt u toch 

aan geven hoe u er over denkt dan kunt 
u contact opnemen met  Ben Swinkels, 
fractievoorzitter De Werkgroep: via tel 
0499-422017 of via de mail info@de-
werkgroep.nl .
Op onze website www.dewerkgroep.nl 
kunt u bij ‘onze mensen’ zien welk raads-
lid in welke commissie zit. Dan kunt u dat 
raadslid direct benaderen.

We hopen dat iedereen in Laarbeek een 
mooie en gezellige Carnaval beleeft.

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl
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Jeroen Leenders
CDA

“Het burgerinitiatief wordt alleen maar 
belangrijker. We praten allemaal met 
chique woorden zoals burgerparticipa-
tie. Dat moeten we dan ook waarma-
ken. Op dit moment worden er weinig 
burgerinitiatieven ingediend. Ik denk 
omdat mensen het goed hebben in 
Laarbeek. Door verschillende transi-
ties, zoals de jeugdzorg, komt er in de 
toekomst meer verantwoordelijkheid 
bij de burger te liggen. Ik verwacht dat 
er dan meer burgerinitiatieven komen. 
Belangrijk is dat er echt serieus met alle 
initiatieven wordt omgegaan.”

Arian de Groot
PNL 

“Voor PNL is het heel belangrijk om 
burgerinitiatieven te ondersteunen, 
waar het kan. Mensen moeten van het 
idee af ‘de gemeente regelt het wel’. 
Het gaat om de samenwerking tussen 
de gemeente en de inwoners. Burge-
rinitiatieven zijn vaak goede ideeën 
en het kan veel makkelijker uitge-
voerd worden dan sommigen denken. 
Mochten de inwoners het toch lastig 
vinden, dan zijn ze ook altijd welkom 
bij de voorbesprekingen van PNL. Wij 
staan daar zeer voor open en denken 
graag met hen mee.”

Bert Klessens
ABL 

“Het burgerinitiatief is heel belangrijk 
voor ABL. Wij zullen dat ook altijd on-
dersteunen. Dit zijn initiatieven die recht-
streeks uit de samenleving komen en dus 
leven bij de inwoners. Door onbekend-
heid wordt er nog niet veel gebruik van 
gemaakt. Daarnaast ‘wie doet het?’. 
Mensen sluiten makkelijk aan bij initi-
atiefnemers, maar zelf iets voor andere 
mensen realiseren wordt minder gedaan. 
Ik denk dat het aantal burgerinitiatieven 
wel wat toeneemt de aankomende vier 
jaar. Mensen kunnen voortaan makkelijk 
op internet opzoeken hoe het werkt.”

Rick van Bree
De Werkgroep

“Een burgerinitiatief is een mogelijkheid 
om je idee aan te kaarten bij de raad. Ik 
denk echter dat er nog veel meer paden 
te bewandelen zijn, die sneller resultaat 
brengen. Laagdrempelige organisaties, 
zoals de Dorpsraden, kunnen vaak ook 
helpen. Mochten mensen iets nieuws 
op willen zetten of nergens gehoor krij-
gen, dan is het burgerinitiatief een op-
lossing. Zij kunnen natuurlijk ook bij de 
voorbesprekingen van De Werkgroep 
terecht en als de ideeën overkomen 
met die van onze partij, zullen wij hun 
plannen zeker ondersteunen.”

Greet Buter
Fractievoorzitter PvdA

“Wij van de PvdA vinden het, op 
welke manier dan ook, belangrijk 
dat mensen gehoord worden. Het is 
daarom goed dat het burgerinitiatief 
er is. De inwoners kunnen er zo voor 
zorgen dat er zaken op de agenda 
komen die de politiek nog niet weet. 
Het initiatief is bedoeld om mensen 
bij de politiek te betrekken. Ik denk 
niet dat het op die manier werkt. 
Daar is het een te ingewikkeld in-
strument voor. De informele weg, 
bij elkaar langsgaan bijvoorbeeld, 
werkt dan beter.”

Redacteur: Iris Savenije

Hoe belangrijk is het burgerinitiatief voor politieke partijen in Laarbeek?

Burgerinitief bij Laarbekenaren: onbekend maakt onbemind
Laarbeek – Het merendeel van de Laar-
bekenaren heeft geen vertrouwen in, 
geen tijd voor of geen kennis van het 
burgerinitiatief. Dit blijkt uit een en-
quête van TipMooiLaarbeek.nl. 82% 
van de respondenten heeft nooit iets 
gedaan met dit fenomeen en 65% 
weet niet wat het burgerinitiatief in-
houdt. Tijd voor wat opheldering. 

Waarom is het 
burgerinitiatief niet populair?
René van Heijnsbergen is raadsgriffier 
bij de gemeente Laarbeek. Voor infor-
matie over het burgerinitiatief kunnen 
Laarbekenaren bij René terecht. Vol-
gens de griffier is het burgerinitiatief 
om meerdere redenen niet populair 
in de gemeente: “Mensen moeten er 

veel voor doen om hun initiatief op de 
agenda van de raad te krijgen, daar-
naast is het voor veel mensen een on-
bekend begrip, ondanks de voorlichtin-
gen. Misschien hebben inwoners ook 
geen vertrouwen in het burgerinitiatief, 
maar nu gis ik.”

Gissen of niet, René heeft volgens de 
toelichting op de enquête van TipMooi-
Laarbeek.nl gelijk. De voornaamste re-
denen waarom mensen afzien van het 
indienen van een initiatief is omdat zij 
onbekend zouden zijn met de mogelijk-
heden in de gemeente, geen vertrou-
wen hebben in het effect ervan of geen 
tijd hebben om het vele werk dat in een 
burgerinitiatief gaat zitten, daadwerke-
lijk uit te voeren. Een meer positief veel 
voorkomend argument is het feit dat 
mensen nooit de behoefte hadden om 
iets te veranderen in Laarbeek. 

Wat is een burgerinitiatief?
Kort door de bocht is een burgeriniti-
atief het voorstel van een kiesgerech-
tigd persoon, die een gemeenschap-
pelijk ‘probleem’ op de agenda van de 
gemeenteraad wil plaatsen, zodat de 
raadsleden hierover gaan praten. Er zit-
ten vele voorwaarden verbonden aan 

een geldig burgerinitiatief. Zo moet het 
door tenminste 25 andere kiesgerech-
tigde personen gesteund worden. Zij 
moeten op een lijst met naam, adres, 
geboortedatum en handtekening ko-
men te staan. Deze lijst moet samen 
met een duidelijke omschrijving van 
het initiatief aangeleverd worden bij de 
voorzitter van de gemeenteraad, bur-

gemeester Hans Ubachs. Verder mag 
het initiatief niet gaan over een on-
derwerp van persoonlijke aard of over 
een onderwerp waarover de raad bin-
nen een tijdsperiode van een jaar al een 
besluit heeft genomen. Ook moet het 
initiatief over iets gaan waar de raad 
bevoegdheid voor heeft, anders kun-
nen zij er niets mee.

Heb jij zelf ooit overwogen om via een 
burgerinitiatief iets onder de aandacht te brengen?

Weet niet   04%06%   Weet niet

Ja   12%29%  Ja

Nee   82%65%   Nee

Weet jij hoe de gemeente Laarbeek denkt 
over het burgerinitiatief binnen de gemeente?

Het wijzigen van de naam van wooncomplex 
‘Rembrandtplein’ behoorde ook tot een burgerinitiatief

Het maken van een Social Sofa kan als 
burgerinitiatief worden ingediend 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Onderwerp deze week: Burgerinitiatieven 
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Ik zoek een baan!
Naam: Eddy van Deursen 
Mijn naam is Eddy van Deursen, 
ik ben 22 jaar en op zoek naar 
een baan. Ik ben net geslaagd 
voor niveau 3 allround vakman 
gww. Ik heb daardoor al de nodige 
ervaring opgebouwd om aan de 
slag te gaan. Mijn interesses liggen 
meer in het rioolwerk  dan in het 
straatwerk-gedeelte.
Zoekt u nog een gemotiveerde 
jonge man die zijn diploma’s heeft 
behaald? Dan ben ik de degene die 
u zoekt! 

Stuur een e-mail naar: 
hans57wc@live.nl of bel me op: 
06-54397564 of 0492-463219.

Graag hoor ik een positief bericht! 
Alvast bedankt!
Gr. Eddy van Deursen

Veel mensen zijn naarstig op zoek naar werk. De redactie van De 
MooiLaarbeekKrant wil werkloze Laarbekenaren de kans geven om 
zich gratis te presenteren via dit medium. Bent u werkloos en wilt u een 
oproep plaatsen in De MooiLaarbeekKrant? Stuur dan een mail naar 
redactie@mooilaarbeek.nl, voorzien van twee bijlages, bestaande uit 
een duidelijke (pas)foto en een tekstbestand (maximaal 100 woorden). 
Vermeld uw contactgegevens in de tekst, zodat eventuele geïnteresseerde 
bedrijven contact met u op kunnen nemen.

Laarbeek - Contactgroep Laarbeek 
heeft op donderdag 6 maart een 
opstartavond. Deze avond is voor 
mannen en vrouwen die hun levens-
patroon van hard werken en leveren 
van prestaties plotsklaps hebben zien 
instorten. 

Vaak veroorzaakt door werk gerela-
teerde klachten, overgaand in relati-
onele spanningen in het gezin en (in)
directe omgeving. Mensen die (tijde-
lijk) uit balans of oververmoeid zijn 
en/of de ongemakken van een burn-

out (nog steeds) ondervinden. Ook 
gezinsleden/familie/vrienden van die 
mensen, die direct te maken hebben 
met deze ongemakken, zijn welkom. 
Door een grote verscheidenheid aan 
klachten is het risico groot dat deze 
mensen vast lopen in hun sociale en 
maatschappelijke omgeving. De avond 
biedt informatie over de opzet, moge-
lijkheden, de effecten op herstel en de 
intense kracht van elkaar ondersteu-
nen. Ook zal de korte film ‘Zelfhulp 
werkt’ worden vertoond. 

Door deelname aan een contactgroep 
kun je met elkaar in gesprek gaan over 
de kwaliteit van het leven, ervaren 
klachten, tips en trucs, of andere be-
perkte mogelijkheden. Het draagt bij 
aan het herwinnen van het gevoel van 
eigenwaarde en het er mogen zijn als 
mens. De opstartavond is in het Ont-
moetingscentrum, Otterweg 29, Beek 
en Donk. Aanvang 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. Voor vragen: 
contactgroeplaarbeek@gmail.com.

Lezerspodium

Protestactie tegen de Ruit op 
carnavalszaterdag: fi jn stofzuigen
Op zaterdag 1 maart zal er in Aarle-
Rixtel en Helmond worden geprotes-
teerd tegen de aanleg van de Ver-
keersruit om Eindhoven. De PvdA 
afdelingen van Laarbeek en Helmond 
organiseren een protestactie om in 
aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen samen met de omwonen-
den nogmaals te laten blijken tegen-
stander van de verbreding van de 
N279 en aanleg van een nieuwe weg 
langs het Wilhelminakanaal te zijn. 
 
Omdat het carnavalszaterdag is, zal 
er op ludieke wijze worden gepro-
testeerd. Met stofzuigers en kruimel-
dieven zullen omwonenden fijnstof 
zuigen om vast te oefenen voor als 
de Ruit is aangelegd. Als de plannen 
van provincie en gemeenten worden 
doorgezet zal de luchtkwaliteit in 
Aarle-Rixtel en de Helmondse wijken 
Brouwhuis, Rijpelberg, Dierdonk en 
Helmond-Noord namelijk flink ver-
slechteren door het vele extra verkeer 
dat van de nieuwe wegen gebruik 
zal gaan maken. Helaas is deze ver-
slechtering van de luchtkwaliteit niet 
met een kruimeldief of stofzuiger te 
verhelpen, maar het signaal dat wordt 
afgegeven kan niet duidelijker zijn. De 
Ruit moet er niet komen!

De PvdA in Helmond en Laarbeek 
zijn al jaren fel tegenstander de ver-
breding van de N279 en aanleg van 

een nieuwe weg langs het Wilhel-
minakanaal. De N279 wordt een 
doorgaande weg tussen de A2 (Den 
Bosch) en A67 (richting Venlo) en de 
A270 (Helmondweg) blijft even druk 
als nu het geval is. Bovendien zorgen 
de plannen voor geluidsoverlast en 
een verslechtering van de luchtkwa-
liteit in Aarle-Rixtel, Brouwhuis, Rij-
pelberg, Helmond-Noord & Dierdonk 
en gaat er langs het Wilhelminakanaal 
veel natuur verloren. De Ruit biedt de 
regio dus geen voordelen, brengt veel 
overlast, terwijl de plannen ook nog 
bijna een miljard aan gemeenschaps-
geld kosten. De PvdA begrijpt de zor-
gen van veel omwonenden over de 
aanleg van de Ruit.

De fijnstofzuigactie vindt om 10.00 
uur in winkelcentrum Brouwhuis en 
om 11.30 uur bij de kiosk op de Kou-
wenberg in Aarle-Rixtel plaats. Men-
sen die mee willen protesteren wordt 
gevraagd om een kruimeldief of stof-
zuiger mee te nemen. Naast de PvdA 
afdelingen zullen ook het Dorpsplat-
form Aarle-Rixtel en omwonenden uit 
Helmond aanwezig zijn. 

Stijn Smeulders in samenwerking met 
PvdA Laarbeek
laarbeek.pvda.nl

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

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

auto 
onderdelen

Slagwerkmasterclass met Murk Jiskoot

Winnaars weekendtickets WiSH Outdoor!
De MooiLaarbeekKrant feliciteert de twee winnaars van de weekendtickets van WiSH Outdoor!

Zij krijgen hierover allebei persoonlijk bericht van de krant.

Opstartavond Contactgroep Laarbeek

Tienerwerk ‘De Boemerang’ houdt rommelmarkt

Kom dansen in de Waterpoort

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek

Lieshout - Slagwerkgroep harmonie 
St. Caecilia houdt zondag 6 april haar 
derde masterclass met niemand minder 
dan percussionist Murk Jiskoot. Grote 
namen in de slagwerkwereld Mike 
Schäperclaus en Roël Calister gingen 
hem al voor. 

Slagwerkers uit de hele regio zijn wel-
kom op deze masterclass ‘Rhythms of 
Caecilia’ in het Dorpshuis in Lieshout. 
Murk Jiskoot is bekend als percussionist 
bij het Metropole Orkest, Residentie 
Orkest, Slagwerkgroep Den Haag en 
als artistiek leider van Animadutchi, een 
groep toegespitst op de Afrikaanse slag-
werkcultuur. Jiskoot studeerde klassiek 

slagwerk aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag. Voor zijn examen 
in 1988 ontving hij de Nicolaï-prijs van 
het conservatorium. 

De masterclass wordt opgesplitst in 
twee gedeelten. In het eerste deel speelt 
en vertelt Jiskoot vooral zelf. Na de pau-
ze ligt de nadruk op samen muziek ma-
ken, dan worden de eerder uitgelegde 
technieken spelenderwijs toegepast.
Aanmelden
De interactieve masterclass in het 
Dorpshuis in Lieshout start 6 april 
om 11.00 uur en duurt tot 14.30 
uur. Voor elke slagwerker, jong en 
oud, zal dit opnieuw een geweldige 

ervaring zijn. Aanmelden kan tot 3 
april via rhythmsofcaecilia@gmail.com. 
Vermeld contactgegevens en bij welke 
vereniging men speelt. Deelname kost 
€10.00, voor meer informatie kijk op 
www.harmonielieshout.nl 

Beek en Donk - Iedereen die graag de 
schuur, zolder of garage wil opruimen, 
heeft de mogelijkheid om de overtol-
lige spullen te verkopen op een rom-
melmarkt, die gehouden wordt door 
Tienerwerk ‘De Boemerang’.

De rommelmarkt wordt gehouden 

op 6 april tussen 10.00 en 14.00 uur 
bij Café/Zaal van de Burgt in Beek en 
Donk. De vorige rommelmarkt op 6 
oktober 2013 bracht al veel publiek. 
De verwachting is dat het nu nog 
drukker zal worden. De opbrengst van 
de rommelmarkt komt wederom ten 
goede aan de tieners van 10 t/m 15 

jaar uit Beek en Donk.

Een tafel kunt u voor €10,00 huren. 
Voor meer informatie of het huren 
van een tafel, kunt u contact opnemen 
via tel. 06-28775326 of via e-mail: 
info@boemerangbeekendonk.nl. Zie 
ook www.boemerangbeekendonk.nl.

Beek en Donk - In de ontmoetings-
ruimte van de Waterpoort worden 
vanaf 11 maart dansmiddagen geor-
ganiseerd. Onder leiding van de er-
varen Disk Jockey Antoon van Bussel 
zullen er verschillende gezelschaps-
dansen voorbij gaan komen. 

Te denken valt aan de Wals, Sirtaki, 
Cumbia, Tango tot aan een Swing. Ie-
dereen is welkom, u heeft geen part-
ner nodig. De middagen zijn goed 
voor lijf en leden en houden je jong! 

Vanaf 11 maart om de 14 dagen 
van 14.00 tot 16.00 uur. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij ViER-
BINDEN, Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of 
06-45203227. Zegt het voort, 
op naar de Waterpoort!

Laarbeek - De leden van PvdA Laar-
beek komen op donderdag 6 maart 
bijeen om de commissievergaderin-
gen van maart voor te bereiden. U 
bent van harte welkom om uw stand-
punten met ons te delen.

De volledige agenda’s van de commis-
sievergaderingen kunt u vinden op de 
website van de gemeente Laarbeek 
onder de link bestuur en vervolgens 
raadscommissies. Laat uw mening ho-
ren en praat mee over de belangrijkste 
onderwerpen in de gemeente.

Het overleg wordt gehouden op 6 
maart om 19.00 uur in Multifunctio-
neel Centrum De Dreef. Voor meer 
informatie kunt u kijken op 
www.laarbeek.pvda.nl.

Roël Calister in actie tijdens een 
eerdere editie van Rhythms of Caecilia

Zij krijgen hierover allebei persoonlijk bericht van de krant.

Slagwerkmasterclass met Murk Jiskoot

Zij krijgen hierover allebei persoonlijk bericht van de krant.Zij krijgen hierover allebei persoonlijk bericht van de krant.

Deze winnende foto is ingezonden door: Lindsey Kanters

Deze winnende foto is ingezonden door: Moniek van de Vossenberg

Slagerij Brouwers neemt afscheid van Yvet
Komend weekend neemt Slagerij 
Brouwers na 9 jaar afscheid van 
weekendassistent Yvet Meulen-
steen. Vanaf haar 15e is ze ieder 
weekend actief geweest in de 
winkel.

In 2013 is Yvet afgestudeerd aan 
de Universiteit van Tilburg, waarna 
ze op zoek ging naar een baan. 
Enkele weken geleden kreeg ze bij 
Omroep Brabant groen licht om 
daar te gaan werken in het vak 
waarin ze is afgestudeerd.

Slagerij Brouwers en al haar mede-
werkers wens Yvet veel succes toe!

Advertorial



Donderdag 27 februari 2014 11
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Giulia Hens

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

bij Intertoys Beek en Donk.

Meld uw kind aan via info@mooilaarbeek.nl 
of kom langs op Heuvelplein 3 in Beek en Donk

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Het is mogelijk om een gratis zoekertje te 
plaatsen in De MooiLaarbeekKrant en op 
de nieuwswebsite van Laarbeek: www.
mooilaarbeek.nl. Als particulier zijnde kunt 
u een zoekertje eenvoudig aanmelden door 
een mail te sturen naar: info@mooilaarbeek.
nl. Voorwaarden: het zoekertje bestaat uit 
maximaal 20 woorden en er staan maximaal 
2 zoekertjes per e-mailadres/telefoonnr. in 
de krant. Een zoekertje blijft max. 2 weken 
staan in de krant en op internet.

BEL DE SPECIALIST

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

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 zolderoprui-
mingen, etc.  Tel: 06-13208306

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

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

Gezocht: ponyruiters, wie heeft er inter-
esse om onze pony’s te rijden? ervaring 
vereist, voor meer info, tel. 0492-461617.

Gezocht garage / stalling. Tussen de 40 a 
50 m3 voor mijn oldtimer in te zetten en 
evt te hobbyen. Prijs nader overeen te ko-
men. 06-81935118

Jongeman 16-18 jaar die op zaterdagen of ande-
re dagen wil bijverdienen met werkzaamheden in 
en om ons huis, Aarle-Rixtel. 0492-383144

TE HUUR
Te huur: praktijkruimte. Eigen ingang met wachtru-
imte en toilet. Mooi gelegen in buitengebied Mari-
ahout aan bosrand. Meer info: 06-10924008

TE KOOP
Archiefkast Ahrend grijs/zwart H1,95 x B1,20 
x D0,45. In goede staat. €75,00. Vergader-
tafel (lichte eiken kleur) 1,00 bij 2,00 in hoog-
te verstelbaar. €50,00. Tel: 06-18390484

Bureau H0,72 x B1,20 x D0,80. €25,00. 
Tafel/Bureau breedte teruglopend van 1,60 
naar 0,80. D0,70 en H0,75. €20,00. 
Tel: 06-18390484 

Eiken wandmeubel in goede staat. Afmetin-
gen (cm) breed 283, diep 55, hoog 196. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 0492-463838

Secretaire in goede staat. Uitschuifbaar 
schrijfblad, lade , twee deuren, rolluik met 
slot. Prijs n.o.t.k. Tel. 0492-463838

Paardrijlaarzen maat 38 en 39 p.p. voor 
€10,00. Halsters €5,00. Witte/beige/bruine 
paardrijbroek maat 40 €15,00  Passen mag! 
0492-797839 

Sparta ion elektrische fi ets 2007. 9100 km.7 
versnellingen. Elk jaar onderhoudsbeurt ge-
had €850,00. Tel: 0492 461881

Elektrische fi ets. Merk: Flyer. +/- 6 jaar oud, 
met 8 versnellingen. Info tel: 06-30077914

Kinderfi etsstoeltjes: 3 stuks, één van Club 
en twee van Bobike. In goede staat en 
compleet. Vragen? Tel: 06-10309221.

Leren tweezitsbank en 3 leren fauteuils. 
€100,00. Ook los te koop. Tel. 06-52478072

Donker eiken salontafel met 1 schuifl ade 
aan twee kanten te openen. Afmeting 
HxLxB. 46x100x100 cm. Tel. 06-52478072

Mooie Bobike fi etsstoel voor met scherm en 
bevestigingsblok. €27,50 Tel. 06-30936291

Bobike fi etsstoel achter met alle bevestigin-
gen erbij. In uitstekende staat. €30,00. 
Tel: 06-41764989 

Gratis af te halen: zwarte (oefen)piano. Ook 
geschikt als meubelstuk. Tel. 0492-462798

4 Winterbanden met velg. 165/70 r14 81t. 
Prijs: €100,00. Tel: 06-51273760

Party CD’s Modern, licht klassiek en klass-
iek. 75 albums (3 CD’s per album). 20 CD’s 
(1 CD). Prijs n.o.t.k. Tel. 06-12328512

Te koop een tweezitsbank met eiken en een 
eiken salon tafel met glasplaat. Tegen elk 
aannemelijk bod. wil-bul@hotmail.com 

VERLOREN
 

Sleutelbos (5 sleutels incl. autosleutel Toyo-
ta) verloren in januari. Wil de vinder a.u.b. 
contact opnemen via 06-41764989

Verloren op woensdag 20 febr. een zilveren 
halssieraad. Omgeving P. van Thielplein/ 
Koppelstraat. Eerlijke vinder krijgt passende 
beloning. Tel. 0492-462979

Op 7 Februari (Beek en Donk-Mariahout) 
2 sleutels met kaartje eraan (fi etsenstall-
ing Helmond). Wil de vinder a.u.b. contact 
opnemen via 06-57901849

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

In Blanes hier is van alles te doen. 
Er was (eens) een goede voetbal-
club 3e divisie. Die speelde zelfs 
tegen Barcelona. Ze wonnen ervan 
met 3-1, maar ze hebben zoals 
veel clubs, ook in Holland zijn tol 
duur betaald. Je kan ze niet meer 
vinden op teletekst na vele degra-
daties. Ik ga nog wel eens kijken, 
maar dan naar de jeugd, zover 
gaat het goed met de club, tot de 
senioren. Ook genoot ik van het 
Rolhockey, Blanes speelde op lan-
delijk niveau met 4 spelers in het 
nationaal team. Ze speelde zelfs 
EuropaCup, maar ook helemaal 
weggezakt en de sponsor failliet. 
Ik heb een paar jaar een seizoens-
kaart gehad. 

Ook wandel ik veel langs het 
strand en vooral in de winter is het 
fijn om daar te lopen. Ik woon er 

maar 300 meter vandaan. In Hol-
land fietste ik veel, maar dat gaat 
hier niet, fietspaden zijn er hier 
bijna niet. Het is te gevaarlijk om 
over de, en langs de, autowegen 
te fietsen. Ook ga ik nog altijd 
kijken naar de vis afslag. Zo rond 
17.30 uur komen de schepen bin-
nen en dan naar de veiling. Dat is 
mooi om te zien. 

Het reizen naar andere plaatsen 
met de bus of met de trein, dat is 
hier wel om te doen. Het is nu wat 
duurder geworden, maar ik heb 
een pasje, dat ik met de Kerst laat 
activeren en kan dan voor onge-
veer 25 euro een heel jaar reizen 
hier met de bus. Ook krijg ik re-
gelmatig gasten: mijn familie en 
vrienden. Ik heb er speciaal mijn 
tweepersoons slaapkamer voor 
ingericht. Ik ga zelf ieder jaar in 
mei op vakantie voor zes weken. 
In mei de 25ste ben ik jarig en dat 
vier ik nog altijd in Beek en Donk. 
Dat is ook maar één keer per jaar. 
Voor de rest van het jaar ben ik 
hier. 

Ik woon nu alweer ruim 11 jaar 
hier en heb het goed naar mijn 
zin. Via internet kan ik skypen met 
mijn broers (2) en zus, maar ik heb 
nog een broer meer en ook een 
zus, zonder internet. Die bel ik op 
via mijn overgeschakelde telefoon 
naar mijn provider. Iedere maand 
500 min voor 5 euro. Ik luister ook 
veel, en vooral zondagmiddag, 
Radio Kontakt voor de sportuit-
zendingen. Allemaal clubs uit de 
regio, maar ik luister meer voor de 

verrichtingen van VV Mariahout 
en de Flamingo’s (korfbal). Dat 
komt omdat ik daar 15 jaar heb 
gewerkt als onderhoud en nog een 
tijd terreinmeester ben geweest. 
Door een miscommunicatie is dat 
op een trieste wijze beëindigd, 
maar daar wil ik verder niets over 
kwijt. Ben wel een echte fan ge-
worden en in 2014 (juni), krijg ik 
een kleine huldiging voor mijn 25 
jaar lidmaatschap. Ik zou nog wel 
een paar uur door willen schrijven, 
dat is ook één van mijn hobby’s, 
maar ik weet niet hoeveel ruimte 
MooiLaarbeek heeft. 

Ik lees de krant iedere week op 
mijn laptop en zo blijf ik goed op de 
hoogte van mijn geboorteplaats. 
Nou allemaal de groetjes, vooral 
aan mijn post- en slaapadressen in 
Beek en Donk en diegenen die mij 
kennen, en dat zijn er nogal wat, 
en ook aan die me niet kennen. Ik 
maak geen verschil. 

Vele groetjes uit Blanes,
(An)Toon(io)

spanje

Luch
tpost

WaNaW bedankt prins Patrick en prinses Nicole voor 

het onvergetelijke vervoer voor ‘WaNaW on Toer’!

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Veghelsedijk 3     Mariahout     0413 - 20 93 36   
www.autoschadevissers.nl

• Geen eigen risico 
 

 

• Gratis leenauto

• Innovatief schadeherstel
 

• Begeleiding alle    
verzekeringsmaatschappijen

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

Sieraden
Galerie
Workshops

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl
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CARNAVAL 2014
Donderdag 27 februari 2014kkkraantt

CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014
Programma Carnabeats bekend

Rob Scheepers en Berry Knapen bij ASV’33

Lieshout - Op zaterdag 1 maart en 
maandag 3 maart vindt er in de grote 
zaal in het Dorpshuis te Lieshout voor de 
vijfde keer ‘Carnabeats’ plaats, het car-
navalsfeest voor jongeren. Voor zaterdag 
is het maximum van 600 carnavalsvier-
ders bereikt en zijn er geen kaarten meer 
te verkrijgen. Voor maandagavond zijn 
nog kaarten te koop bij de voorverkoop-
adressen.

De grote zaal wordt speciaal voor dit fes-
tival verbouwd tot een echte disco, zodat 
de jeugd zich verbaast van licht, geluid en 
andere effecten en het ook impact heeft. 
Het festival is bedoeld voor de leeftijd-
groep die overal buiten valt. De jeugd 
dient zich verplicht te legitimeren met 
een schoolpas of identiteitskaart welke bij 
de ingang moet worden getoond. 

Er wordt alcoholvrijbier in diverse smaken 
en populaire frisdrank geschonken, geen 
alcohol. Toch is legitimatie verplicht om 
er zeker van te zijn dat de juiste doel-
groep ook wordt toegelaten, men krijgt 
een duidelijk herkenbaar polsbandje. Er 
wordt toegezien door het ‘sfeerbeheerte-
am’ wat uit ca. 30 vrijwilligers bestaat per 

Carnabeatsavond. Men laat alleen jeugd 
binnen vanaf het voortgezet onderwijs 
waarbij een leeftijd van 13 jaar als eer-
ste opkomt. Er zijn echter ook 12-jarigen 
die al op het voortgezet onderwijs zitten, 
deze zijn op vertoon van hun schoolpas 
van het voorgezet onderwijs van harte 
welkom. 

Heeft men een entreekaartje gekocht van 
Carnabeats dan is hierbij inbegrepen een 
gratis consumptiemunt en kan men gratis 
de jas bij de garderobe afgeven. De Car-
nabeats ingang ligt aan het Kerkhofpad, 
daar dienen de fietsen te worden ge-
plaatst. Door verkeersregelaars worden 
voor auto’s bij de kiosk tijdens de spits-
periode ‘Kiss en Drive’ plaatsen gemaakt. 
Andere ingangen geven geen toegang 
tot Carnabeats. 

Het definitieve programma
Zaterdag  1 maart ‘The original styles’ 
Optredens van DJ WayOut, DJ Tru-
sic, DJ Bastian en de Party Jockey Tim 
eind(bazen)show. 

Maandag 3 maart ‘The harder styles’ 
Hiervoor komt DJ WayOut nogmaals, DJ 

MY$TER!A en Neils Whiz en wordt afge-
sloten door Party Jockey Tim. 

Speciaal carnavalsnummer
Party Jockey Tim heeft voor Carnabeats 
een special carnavalsnummer gemaakt 
met een leuke videoclip. Deze is op You-
Tube te bekijken via: ‘Party Jockey Tim – 
Confetti in je onderbroek’.

Carnabeats is financieel mogelijk ge-
maakt door o.a. ViERBINDEN, Rabobank 
Peel Noord, Rotary Gemert Beek en Donk 
Lieshout, Gemeente Laarbeek en DIO 
Drogist Mark

Er zijn nog toegangskaarten in de 
voorverkoop verkrijgbaar voor maan-
dag. Kijk voor het programma en 
andere wetenswaardigheden op 
www.carnabeats.nl 

Party Jockey Tim

Vastenoavundbal in de Couwenbergh

Wie hi de: langste?!?

Aarle-Rixtel - Carnavalsdinsdag 4 
maart wordt er in de Couwenbergh 
een gezellig ‘Vastenoavundbal’ ge-
houden, zoals dat vroeger ook gebrui-
kelijk was. Vastenavond werd toen 
letterlijk genomen, de dinsdagavond 
vóór Aswoensdag.  

Op deze avond wordt er passende 
(carnavals)muziek ten gehore ge-
bracht met verrassende optredens. 
Uiteraard kan er worden gedanst! Het 
Vastenoavundbal  begint om 20.00 
uur. Aansluitend wordt er op de Kou-
wenberg door folkloregroep Dikkemik 
de Vastenoavund afgesloten met het 

verbranden van de gans en het nut-
tigen van neijenherring. 

Het vastenoavundbal is voor iedereen 
gratis toegankelijk.

Aarle-Rixtel - Kan Carnaval niet lang 
genoeg duren? Wil je alles van begin 
tot eind meemaken en kan de agen-
da tijdens de Carnaval niet vol, druk 
en lang genoeg zijn? Dan moet u 
carnavalsdinsdag 4 maart om 11.00 
uur bij Café van Bracht in Aarle-Rix-
tel zijn!

Heeft men de langste adem; denkt 
men bij een toiletbezoek: “ik heb de 
langste”; heeft men bij het zoeken 
naar de Carnavalsspullen op zolder 
zo’n lange feestneus gevonden; Ben 
jij misschien groter dan 2 meter; of 
heeft men de langste serpentines-
lingers? Kortom: Heb jij wellicht ‘iets 
langs’ in het bezit? Blijf dan niet in 

bed liggen, maar sta op en neem 
‘dat ding’ mee op dinsdagmorgen 
naar van Bracht! Daar start om 11.11 
uur het MEGA-spektakel: Wie hi de: 
langste?!? Een geweldig festijn om 
de laatste dag van Carnaval een ge-
zellige start te geven. En natuurlijk 
dingt iedereen mee naar die grote 
‘preizen’ die te vergeven zijn!

Spontaan georganiseerd door de 
Goez ‘Lang’ Band en met medewer-
king van Nummerke 1, 2 en 3, Gan-
zendonckse Hofkapel, Ad Chatrer, 
dikke Leo en de Theo ‘de King’ re-
vival band. 4 maart, 11.00 uur, Café 
van Bracht. Einde: Zo lang we het 
volhouden.

3 GANGEN KEUZE MAANDMENU € 20.50
                       

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

Aarle-Rixtel - In de kantine van ASV’33 
wordt op 28 februari de carnaval weer 
ingeluid met een gezellige avond, met 
als thema ‘Ut zit wel snor!!!’. ASV is er 
in geslaagd om twee absolute topklet-
sers naar Aarle-Rixtel te halen, name-
lijk Berry Knapen en Rob Scheepers. 
Laatstgenoemde won onlangs voor de 
vierde keer de Zilveren Narrenkap als 
beste kletser bij de Keiebijters in Hel-
mond. 

Om 20.15 uur gaat de kantine open en 
vanaf 20.45 uur begint het programma, 
met het ‘begraven’ van prins Daan (Da-
niels). Vervolgens zal de nieuwe prins 
van ASV bekend worden gemaakt. Hier 
volgen acht van de elf hints: 1. Kreeg 
carnaval met de paplepel ingegoten! 2. 
Houdt van een feestje! 3. Fanatiek ASV-
er! 4. Van veel markten thuis! 5. Onder-
nemend! 6. Verdedigt de belangen van 

ASV! 7. Is dol op de derde helft! 8. Let 
op de kleintjes! 

Voor de best verklede ASV-ers zijn er 
leuke prijzen te winnen. Ook Jan-Wil-
lem d’n Uurste, prins carnaval van Gan-
zegat, zal met een deel van zijn gevolg 
aanwezig zijn. De livemuziek wordt 
verzorgd door DJ Ronald Lentjes (Dis-
cotheek ‘The ultimate dream’). Toegang 
tot de carnavalsavond is vanaf 18 jaar.
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4 Dagen Jeugdcarnaval in Ganzegat

Aarle-Rixtel – komende zaterdag barst het carnaval 
weer in alle hevigheid los. Ook dit jaar organiseren De 
Gele Kielen het inmiddels bekende jeugdcarnaval. Dit 
feest, speciaal voor de jeugd van 9 tot 15 jaar wordt 
gehouden in de Ganzezaal aan de Jan van Rixtelstraat. 

Wederom is de gymzaal omgetoverd tot een eigen 
jeugdresidentie met discotheek en een fantastische 
lichtinstallatie. Zaterdag, zondag, maandag en dinsdag 
tussen 19.00 en 22.30 uur zijn alle kinderen van harte 
welkom om er samen met jeugdprins Fabian, jeugd-
prinses Iris en kleinvorst Jesse weer een mooi feest van 
te maken. De toegang is natuurlijk weer gratis.

Het programma in de Ganzezaal:
Zaterdagavond: Aanvang groot openingsbal met 

receptie voor de kinderen in de zaal. 
Zondagavond: Gekostumeerd bal met leuke prijzen 
voor de mooist verklede kinderen. 
Maandagmiddag: Vanaf 14.00 uur Kindermiddag 
m.m.v. Dunne Deur. Voor alle leeftijden, maar spe-
ciaal voor de kleintjes.
Maandagavond: Black-Light-Schmink-Disco.
Dinsdagmiddag: Vanaf 14.00 uur Kindermiddag 
m.m.v. clown Edwino. Voor alle leeftijden, maar 
speciaal voor de kleintjes.
Dinsdagavond: Slotcarnavalsbal waarbij we af-
scheid nemen van Carnaval 2014.

De Gele Kielen zijn ook te vinden op Facebook: 
www.facebook.com/gele.kielen of kijk voor meer 
informatie op internet www.ganzegat.nl.

Jeugdcarnaval in de Ganzezaal

Carnaval in Ganzegat
Aarle-Rixtel - In de tent achter Café/Zaal de 
Vrienden vindt op zaterdag 1 maart vanaf 
14.00 uur de sleuteloverdracht plaats. Burge-
meester Ubachs zal de sleutels aan de 4 car-
navalsprinsen van Laarbeek overhandigen en 
natuurlijk ook aan de jeugdprinsen en jeugd-
prinsessen. Er zijn optredens van de hofkapel-
len, de Ganzegatse dansmariekes en van de 
winnaar van het Laarbeeks liedjesfestival. 

Omstreekst 16.15 uur gaat de stichting or-
ganisatie carnaval Ganzegat het carnaval in 
Ganzegat openen. Opperganzetrekster Maria 
Hagelaar zal de kurk uit het Ganzetrio trekken, 
waarna de carnaval officieel geopend is.   

Optocht, straatversiering en gevelversiering
Iedereen kan zich nog inschrijven voor de grote 
Ganzegatse optocht, de straatversiering en de 
gevelversiering. Inschrijfformulieren kunt u vin-
den op www.ganzegat.nl. Tevens staat daar het 
reglement voor de optocht, welke ook te vin-
den is in carnavalskrant de Ganzegatter.

Gekostumeerd bal
Op carnavalszaterdag vindt in de tent achter 
Café de Vrienden het traditionele gekostu-
meerd bal plaats. Er zijn leuke prijzen te win-
nen. Kom dus naar de tent, trek je mooiste kos-
tuum aan en meld je aan bij de jury.

Carnavalsmaandag
Zoals eerder aangekondigd is er op car-
navalsmaandag een ‘oud’ programma
in een nieuw jasje. Om 11.11 uur wordt er 
begonnen met een lekker ei-ontbijt met een 
broodje van bakkerij van Brug en een eitje van 
eierhandel Verbruggen. Aansluitend is er een 
amusementsprogramma met Ad Chatrer, Ivo 
van Rossum, Dik Vur Mekaar en Boel-Nolle.

Na dit amusementsgedeelte wordt er om 14.00 
uur gestart met het dweilen. Maar liefst 10 

orkesten hebben zich aangemeld om in Gan-
zegat te komen dweilen, te weten; Ganzegats 
hofkapel, Heintje Davids collectief, Hoopvol, ’t 
Inventieleke, de Hurkers, VTOP, de Durbloasers, 
Lickebaerden , Brandeleros en Fist. Het dweil-
programma vindt plaats bij de Vrienden en van 
Bracht en wordt mogelijk gemaakt door CV Eie-
ren, Café/Zaal de Vrienden, Café van Bracht en 
de stichting organisatie carnaval Ganzegat.
Op dezelfde maandag wordt het carnavalsschil-
derij verloot, gemaakt door Rianne Verschuren. 
De loterij vindt plaats omstreeks 17.00 uur in 
de tent achter Café de Vrienden. Zorg dat het 
door u gekochte lot aanwezig is in de tent.

Feest in de tent
De organisatie is hoopvol gestemd inzake de 
nieuwe locatie voor haar carnavalsactiviteiten, 
de tent achter Café/Zaal de Vrienden. Een aan-
tal prachtige dagen staat ons te wachten met 
op zaterdag de band JEWELSTE, op zondag de 
band BAG ON WHEELS, lekker los op z’n duits 
op maandagavond en dinsdag de knallende 
afsluiter met FEESTDJ RUUD. De organisatie 
hoopt u allen te mogen begroeten.

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs
vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs
vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen



Donderdag 27 februari 201414 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098
Dorpsstraat 13, Lieshout      T. 0499-422976
Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098

Worstebroykes (worstebroodjes met spek)
6 stuks voor € 6,-

Boerenrozijnen
Van € 4,65 voor € 2,95

Limburgse vlaaien
Kruimel, abrikozen, kersen, appel, rijste & pruimen

per stuk € 5,50

Vrijdag 28 Februari & Zaterdag 1 maart
Geldig van 28 februari t/m 6 maart

Bintjes aardappels
3 kilo 0.99

Gesneden Savooye kool
400 gram 0.99

Hollandse Komkommer
2 stuks 0.99

Heerlijke pruimen
500 gram 0.99

Pitloze witte druiven
500 gram 1.69

Dagelijks vers gebrande noten 
Carnaval ma. en di. geopend van 9:00  tot 13:00 uur

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

De crisis in Nederland heeft forse 
sporen achter gelaten. Faillisse-
menten vliegen ons om de oren. 
Om als ondernemer te kunnen 
overleven is het van cruciaal be-
lang om uw debiteuren scherp in 
de gaten te houden. Een goed, 
gemakkelijk en overzichtelijk sys-
teem van debiteurenbeheer is 
daarbij onmisbaar. 

Bij wanbetalers kunnen wij u be-
hulpzaam zijn bij het sturen van 
een aanmaning of een scherpe 
sommatiebrief: dit kan al voldoen-
de zijn om de debiteur tot betaling 
te dwingen.
 
Als een aanmaning of somma-
tiebrief niet werkt kunnen wij u 
helpen bij het opstarten van een 
incassoprocedure. Natuurlijk zul-
len wij samen met u zorgvuldig 
kijken naar de mogelijkheden om 
de aan u verschuldigde facturen 
te (kunnen) incasseren. Een check 
van een eventueel faillissement of 
schuldsanering van de debiteur 
hoort daar standaard bij. 

Altijd zal een goede kosten – ba-
ten analyse worden gemaakt 
voordat besloten wordt om daad-
werkelijk een incassotraject in 
gang te zetten. Ook uw wens of 
u met de desbetreffende debiteur 
in de nabije toekomst al dan niet 
zaken wilt (blijven) doen, zal door 
ons worden meegenomen bij de 
aanpak van de incassozaak. 

Nieuwsgierig geworden naar onze 
aanpak? Maak eens een afspraak 
via onze gratis spreekuren!

• acupunctuur
• therapeutische     
  massage
• lichttherapie

www.massagepraktijk-jose-van-den-eijnden.nl

Heieindseweg 8, Mariahout 
06 - 13831488   0499 - 421214

Incasso: goed debiteurenbeheer 
van essentieel belang!

Lezerspodium

PNL is trots: het gaat goed met 
Laarbeek!

Ook afgelopen weekend was weer 
een belevenis om mee te maken hoe 
Laarbeek bloeit en bruist. Deze keer 
was Lieshout aan de beurt! Vier jaar 
geleden, bij de vorige verkiezingen, 
hebben wij ons sterk gemaakt voor 
de clustering én nieuwbouw van 
voorzieningen en scholen. PNL heeft 
ook de wethouder geleverd die dit als 
bouwpastoor onder zijn hoede kreeg: 
onze lijsttrekker Hans Vereijken. 

Dat dit goed geslaagd is blijkt, want 
na cluster Donk en Beek is afgelopen 
zaterdag het voorzieningencomplex in 
Lieshout geopend. Midden in het hart 
van Lieshout is zaterdag 22 februari in 
een overvol en nieuw Dorpshuis het 
voorzieningencluster geopend. Ieder-
een was aanwezig o.a. omwonenden, 
maar ook de senioren die de voor-
malige woningen op de Grotenhof 
hebben bewoond, gebruikers van de 
gebouwen en veel belangstellenden. 
Bijzonder was het dat Harmonie Sint 
Caecilia, tevens grootste gebruiker, 
een muzikale hulde kwam brengen. 
PNL heeft bij de vorige verkiezingen 
in haar programma beloofd zich in te 
zetten dat Lieshout een nieuwe grote 
zaal zou krijgen. Deze belofte is inge-
lost!

Ook in Lieshout zijn nu veel voorzie-
ningen onder één dak gebracht. De 
grootste daarvan is Kindcentrum De 
Sprankel, bestaande uit basisschool 
de Fontein en Spring Kinderopvang. 
Daarnaast is er het fors vernieuwde en 
uitgebreide Dorpshuis met een prach-
tige grote zaal. Vele verenigingen 
hebben hier onderdak, waaronder de 
Harmonie, de KBO, De Heemkunde, 
De Toneelvereniging en nog heel veel 
anderen.

Ook de bibliotheek heeft een schit-
terende nieuwe plek gekregen in het 
Dorpshuis, waardoor deze nu goed en 
laagdrempelig bereikbaar is. 

PNL is er trots op dat zoveel partijen 
gezamenlijk een schitterend nieuw 
onderkomen hebben gekregen. Com-
pliment ook aan Vierbinden die voor 

een groot gedeelte de exploitatie 
succesvol regelt!  Het vernieuwde 
Dorpshuis is een echte ontmoetings-
plek voor iedereen. Zaterdagmiddag 
bezochten Lieshoutenaren massaal de 
gebouwen om een kijkje te nemen.

Totaal is er bijna €6 miljoen geïnves-
teerd in de Lieshoutse gemeenschap 
en PNL vindt dit goed besteed! Een 
fenomenaal bedrag, maar het is het 
dubbel en dwars waard. Overigens 
is het gebouw binnen budget gerea-
liseerd.

PNL is er trots op dat we dit als ge-
meente in deze tijd toch kunnen 
doen. Dat kunnen niet veel gemeente 
zeggen....
PNL is trots op dit gebouw, geweldig 
voor Lieshout en heel Laarbeek. Ge-
bruikers veel succes! 

LIESHOUT PROFICIAT !

Nu nog de nieuwe scholen in Aarle-
Rixtel realiseren. Over enkele maan-
den start de bouw.

www.pnllaarbeek.nl 

Wethouder Hans Vereijken (PNL) en Johan 
van der Heijden (voorzitter ViERBINDEN) 
ontvingen uit handen van Joanita Segboer 
(voorzitter Dorpsraad) twee schaatsen 
voor de nieuwe ijsbaan bij de school.

Spreekuur op Zonnetij voor 
vragen over zorg en welzijn

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

Bezoek de bibliotheek tijdens de 
Boekenweek

Aarle-Rixtel - Zorgorganisatie Savant 
Zorg gaat haar wijkverpleegkundigen 
nadrukkelijker in de wijk positioneren, 
zodat ze letterlijk dichter bij de klanten 
zijn. Waardoor een nog betere service 
geboden wordt. Sinds kort vindt er op 
Zonnetij iedere donderdagochtend een 
spreekuur plaats voor vragen over zorg 
en welzijn.

De wijkverpleegkundige van Savant 
Zorg voor Laarbeek, Dorine van Rijt, 
sluit aan bij het reeds bestaande spreek-
uur. Een spreekuur met de dorpsonder-

steuner van Aarle-Rixtel, Berrie van de 
Waardenburg, en de vrijwilligers van het 
dorpsservicepunt. Inwoners van Aarle-
Rixtel kunnen bij wijkverpleegkundige 
Dorine van Rijt terecht met al hun vra-
gen op het gebied van zorg en welzijn. 

Het reeds bestaande spreekuur vindt 
plaats van maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 12.00 uur in de ontmoe-
tingsruimte van woonpark Zonnetij in 
Aarle-Rixtel op de Heindertweg 87. Do-
rine is iedere donderdagochtend aanwe-
zig van 10.00 tot 12.00 uur.

Laarbeek - ViERBINDEN organiseert 
iedere vierde donderdag van de maand 
het Mantelzorgcafé. Een ontspannen-
de of informatieve activiteit voor man-
telzorgers. Deze activiteit zorgt ervoor 
dat mantelzorgers er ‘even uit’ kunnen 
en dat zij contact kunnen leggen met 
andere mantelzorgers. 

Mantelzorgcafé
ViERBINDEN organiseert de activiteit, 
bereidt deze voor en nodigt de mantel-
zorgers uit via een persoonlijke uitno-
diging en een bericht in De MooiLaar-
beekKrant. Voor het Mantelzorgcafé is 
ViERBINDEN op zoek naar gastheer/
vrouw die meedenkt over de invulling 
van de activiteiten en  die de mantelzor-
gers en de eventuele sprekers ontvangt 
en welkom heet. Wanneer er tijdens de 
activiteit gesprekken plaatsvinden, kan 
de gastheer/vrouw deze leiden wan-
neer daar behoefte aan is.

Werkgroep kindermarkt
Voor Werkgroep Kindermarkt is ViER-
BINDEN op zoek naar vrijwilligers die 
meehelpen met het voorbereiden en 
organiseren van de Kindermarkt tijdens 
Koningsdag. Denk daarbij aan het toe-
wijzen van kramen aan kinderen, het 
begeleiden van de kinderen tijdens de 
markt, enz.

Meidenwerk Lieshout
Voor Meidenwerk Lieshout komt 
ViERBINDEN graag in contact met 
een vrouw, voor het verzinnen, voor-

bereiden en begeleiden van ontspan-
nende activiteiten voor een groep van 
maximaal 15 meiden tussen 10 en 15 
jaar: de meidenavond. De activiteiten 
zijn wisselend: creatief (zoals sieraden 
maken), informatief (zoals conflicthan-
tering), sportief (zoals dansen of een 
spel) of puur ontspannend (zoals een 
film kijken). De deelnemers kunnen 
zelf ook aangeven wat ze graag willen 
doen. De meidenavond vindt eens in de 
twee weken plaats op woensdagavond 
tussen 19.00 en 20.30 uur in de jon-
gerenruimte van het Dorpshuis in Lies-
hout. Momenteel bestaat de groep uit 
9 meiden van ongeveer 11-12 jaar.

Computervrijwilliger ‘de Bleek’
Een computervrijwilliger wordt gezocht 
voor ORO woonvoorziening ‘de Bleek’. 
Iemand die een cliënt kan begeleiden 
tijdens het gebruik van haar computer, 
en verschillende computerprogramma’s 
kan uitleggen, zoals Outlook e.d.

Meer informatie
Voor meer informatie over vrijwilli-
gersvacatures kunt u contact opnemen 
met Suzan de Koning van ViERBIN-
DEN Vrijwilligerswerk Laarbeek, Ot-
terweg 27, 5741 BC Beek en Donk. 
Tel. 0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl   

De vacatures zijn ook te bekijken op 
de website: www.vierbinden.nl of te 
vinden in de vacaturemappen van de 
dorpsservicepunten.

Laarbeek - Het thema van de Boe-
kenweek 2014 is Reizen, ondertussen 
ergens anders. Bent u een lezer, een 
schrijver of een reiziger? Of alle drie? 
Tijdens de Boekenweek van 8 t/m 16 
maart staan lezen, schrijven en rei-
zen centraal bij Bibliotheek De Lage 
Beemden. 

De bibliotheek heeft niet alleen een in-
spirerende reiscollectie, ze daagt u ook 
uit om mee te doen aan een schrijf-
wedstrijd. Voor bibliotheekleden ligt 
het gratis Boekenweekmagazine klaar, 
met volop leesinspiratie (op = op). 

De bibliotheek biedt een schat aan 
reisverhalen; van wereldliteratuur tot 
aan reisgidsen. Voor vakantiegangers, 
globetrotters en zakelijke zwervers is 
die collectie een bron van inspiratie. 
 
Schrijfwedstrijd 
Iedereen kan meedoen aan de schrijf-
wedstrijd. De opdracht luidt: schrijf in 
maximaal 1.000 woorden uw verhaal 
over een bijzondere plek op de wereld 
en win een reis naar Marokko, met 
schrijver Abdelkader Benali. Verhalen 
insturen kan tot en met 31 maart via 
www.boekenweek.nl/schrijfwedstrijd
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Welten’s Bazar: het warenhuis van Aarle-Rixtel
Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel – Het karakteristieke pand van 
‘Welten’s Bazar’, gevestigd aan de Dorpsstraat 
in Aarle-Rixtel, dateert van 1861. Vanaf die tijd 
tot heden runt de familie Welten hier een winkel 
met een zeer breed assortiment gebruiksartike-
len. ‘Welten’s Bazar’ is momenteel iedere zater-
dagmiddag geopend.

Borrelglaasjes in alle maten en vormen, serviezen 
van retro tot bloemetjesmotief, koperen kandela-
ren en meer dan honderd vazen al dan niet be-
schilderd. Dit is slechts een kleine greep uit het 
zeer divers eerste- en tweedehands assortiment 
waarmee de schappen van ‘Welten’s Bazar’ zijn 
volgestouwd. Uitbater Toon Welten (42): “We 
hebben hier spullen staan vanaf de jaren ’50 tot 
heden.” In het midden van de zaak staan enkele 
tafels, waarop allerlei koopwaar staat uitgestald. 
Ook de eikenhouten toonbank staat vol met 
snuisterijen. Om al deze artikelen van dichtbij te 
kunnen aanschouwen, is er voor de bezoekers 
een smal looppaadje vrijgemaakt.

“We staan vanaf 1930 als warenhuis ingeschre-
ven bij de Kamer van Koophandel”, aldus Toon. 
Onder deze noemer mocht er in de bazar een 
heel breed assortiment aan artikelen verkocht 
worden, van zaden en hengelsportartikelen tot 
ijs en parfum. Toon: “Toen mijn oma stierf, rond 
1960, heeft mijn vader (Frans) de winkel over-
genomen.”

Eind jaren ’80 breidde Frans Welten de bazar uit. 
Zoon Toon: “Ons pa begon achter in de loods 
met tweedehands spul, de ‘Dumpshop’.” Deze 
koopwaar werd op allerlei manieren verzameld: 
“Ons pa kocht inboedels op en producten bij 

K.P.J. vlooienmarkten.” Soms belden er ook 
mensen op om te zeggen dat ze een doos met 
spullen bij hen aan de deur hadden gezet. Vanaf 
de jaren ’90 werden nieuwe en tweedehands 
spullen gemixed verkocht vanuit de winkel.

De klandizie bestond voornamelijk uit verzame-
laars en mensen die een kapot artikel hadden. 
Toon: “Zo ben ik de techniek ingerold. Ons pa 
kon nog goed garantie geven op gebruikt wit-
goed.” Na zijn studie MTS Electro, startte Toon 
zijn bedrijf voor installatie en reparatie van elek-
tronische apparaten ‘Weltec’ (Welten techniek). 
Na het overlijden van zijn vader in 2008, voegde 
hij ‘Weltec’ samen met ‘Welten’s Bazar’. “Tot aan 
de laatste dagen van zijn ziekbed was ons pa ac-
tief in de winkel. Ik kon er daarna geen afstand 
van doen.”

Met het overnemen van de winkel wilde Toon 
ook graag zijn ‘steentje bijdragen’ aan Aarle-Rix-
tel. “Vroeger had je hier veel markante figuren 
zoals Janske en Driekaatje en Isidoor. Aarle was 
hierdoor Aarle. Met het behoud van ‘Welten’s 
Bazar’ probeer ik de Aarlese sfeer een beetje te 
behouden.”

Naast zijn doordeweekse werkzaamheden vanuit 
woonplaats Eindhoven, is Toon nu iedere zater-
dagmiddag tussen 12.00 en 16.00 te vinden in 
de Aarlese bazar. Klanten kunnen er terecht voor 
het bestaande assortiment (dat in de toekomst 
uitgebreid wordt met nieuwe producten, ook de 
openingstijden worden ruimer). Vóór de winkel 
kunnen zij neuzen tussen tweedehands boeken 
en LP’s van kennis Ron. 

Ook mensen met defecte huishoudelijke appa-
raten kunnen terecht in ‘Welten’s Bazar’. Toon 

start daar een ‘Repaircafé’. “Met een beetje ge-
luk worden de spullen ter plekke gerepareerd. 
Grote apparaten kun je aanmelden, die worden 
voor een schappelijke prijs op locatie gemaakt.” 
De sociaal bewogen Toon biedt klanten met dit 
initiatief de mogelijkheid om kosten te besparen: 
“Door onderhoud en reparatie hoeven mensen 
minder snel nieuwe apparaten aan te schaffen.”

Toon is sowieso groot voorstander van duurzaam 
ondernemen: “Ik ben tegen verkwisting. In een 

reguliere bouwmarkt kun je alleen een zakje 
schroeven kopen, ook al heb je er maar drie no-
dig. Bij mij kun je ze los kopen. Op deze manier 
komt er minder afval en overschot in omloop.”

De duurzaam ondernemer is blij dat hij ‘Welten’s 
Bazar’ van zijn vader heeft overgenomen: “Als je 
iets doet wat je leuk vindt en hierdoor ook an-
deren vooruit helpt, dan heb je optimaal rende-
ment. Bovendien ben ik zo iedere week bij ons 
moeder.”

Uitbater Toon Welten voor zijn winkel ‘Welten’s Bazar’

Arian de Groot
Korenmijt 19 B
Beek en Donk

0492 - 36 80 39

Mariahout stevig verankerd met Lambert 
Sanders op de Werkgroep-kieslijst 

Mariahout - Als iemand zich THUIS voelt in een 
van de Laarbeekse dorpskernen, dan is dat Lam-
bert Sanders. Deze in Mariahout gewortelde, 
oprechte en uit oorspronkelijk hout gesneden 
persoonlijkheid, is sinds jaar en dag een blikvan-
ger in het Buurthuis aldaar. Samen met Helma 
en Marcel zorgt Lambert dagelijks voor het ho-
reca- en facilitaire gebeuren van deze prachtige 
gemeenschapsvoorziening. 

Met drieën maken ze zich nu op voor de aanko-
mende vier dagen carnaval. Lambert bereidt zich 
tevens voor op de aankomende gemeenteraads-
verkiezingen met een 11e plaats op De Werk-
groep Kieslijst. Een mooi getal en grappig toeval 
zo met de carnaval voor de boeg.

Politieke Partij De Werkgroep heeft bijgedragen 
-samen met de andere partijen- tot realisatie van 
het Buurthuis in Mariahout, maar ook met de 
verbouwingen van Het Dorpshuis in Lieshout, De 
Dreef in Aarle-Rixtel en het Ontmoetingscentrum 
in Beek & Donk. Drie hiervan zijn onder beheer 
van welzijnsorganisatie De ViERBINDEN, waar-
door er bedrijfsmatig onderlinge samenhang is 
tussen de afzonderlijke locaties maar nabijheid, 
beschikbaarheid en identiteit in de eigen dorps-
kernen behouden blijven. Ook wordt verbinding 
gelegd met de vele vrijwilligers die maken dat we 

in Laarbeek in alle kernen bloeiende gemeen-
schapshuizen hebben. Deze maken dat inwoners 
elkaar in deze kloppende harten van Laarbeek 
kunnen ontmoeten en samenwerken! De Werk-
groep vindt dit een vorm van faciliteren om als 
gemeenschap samen op te kunnen trekken en 
pleit ook de komende jaren voor het in stand 
houden van dergelijke voorzieningen. 

Lambert is in het Buurthuis van Mariahout een 
vertrouwd gezicht. Een horecaman in hart en nie-
ren, maar ook een welzijns- opbouw- en maat-
schappelijk werker ineen. Ieder kan zijn lach en 
traan bij Lambert kwijt. Ook verwelkomt hij met 
zijn collega’s de Mariahoutse verenigingen waar-
onder Yamas, de biljartclub en/of carnavalsclub 
De Heikneuters. Lambert: “Het beheren van een 
dergelijk gebouw als het Buurthuis vraagt dat je 
een manusje van alles bent. Tot het indraaien van 
een lamp en het verzorgen van een buurtbijeen-
komst. Ik draai nergens mijn hand voor om. Ieder-
een moet zich hier in het Buurthuis THUIS voelen. 
Dat ‘THUIS in Laarbeek gevoel’ spreekt me ook 
zo aan bij De Werkgroep. Daarom wil ik graag bij 
deze partij op de kieslijst. Daarom krijgen ze mijn 
stem. Die van u toch ook?! Stem 19 maart op, 
lijst 2, Joan Briels! Met De Werkgroep, THUIS in 
Laarbeek! Alvast proost… op de carnaval”, roept 
hij enthousiast tijdens het tappen van een pilsje.

Lambert Sanders voelt zich THUIS achter 
de tap in het Mariahoutse Buurthuis
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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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Werkzaamheden Oranjelaan en Kanaaldijk
• Geen aanvragen reisdocumenten op 6 en 7 maart
• Onderzoek naar bijverdiensten tijdens bijstandsuitkering
• Hulp nodig bij uw belastingaangifte?
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app Yazula.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan het beslissing ne-
mende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet tenminste bevatten: de naam 
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de gronden van het bezwaar. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast 
mogelijk om een schriftelijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een 
voorlopige voorziening 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 - De gemeente Laarbeek biedt negen nieuwe, aantrekkelijke zelfbouwkavels aan. Het gaat 
om percelen aan de Middenakkerdreef, één van de brede lanen in woningbouwplan De Beekse Akkers. 
Deze 23,5 meter brede lanen hebben aan weerszijden van de weg een royale groenstrook met bomen. 

Vrijstaande en halfvrijstaande woningen
Er zijn vijf percelen voor vrijstaande woningen (perceeloppervlakte 456 m2) en vier percelen voor 
halfvrijstaande woningen (perceeloppervlakte 328 m2). Voor deze percelen geldt de reguliere grond-
prijs voor vrije sectorwoningen van € 260,- per m2 (excl. btw). In de achterliggende woonbuurten is 
een bepaalde architectuurstijl voorgeschreven, maar aan de lanen bestaan juist ruime mogelijkheden 
voor de bouw van uw ‘droomwoning’; van traditioneel tot uiterst modern. 
De voorschriften zijn samengevat in een zogenaamd kavelpaspoort. Op de website www.debeekseak-
kers.nl zijn de locatie, het uitwerkingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de bovengenoemde kavelpas-
poorten in te zien. Ga naar ‘Te koop’ en vervolgens ‘Kavels te koop’.

Gunstige ligging
Een bijkomend voordeel van de ligging van deze kavels is de korte afstand van de woning tot de ont-
sluitingsweg op de Lieshoutseweg. U bent dus snel in Nuenen en Eindhoven. Voor forenzen is dit dan 
ook een ideale woonplek.

Interesse?
Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met de heer B. van Liempd van de gemeente Laar-
beek. Het telefoonnummer van de gemeente is 0492 469 700. Er is geen sprake van een loting. Wie 
het eerst komt, wie het eerst maalt.

LAARBEEK – Wij vragen u om het oud papier dat u buiten zet voor inzameling goed te bundelen. 
Te vaak merken we dat het losse papier de straten opwaait. Dit geeft veel overlast. Pak het in of 
bundel het goed, zodat het niet los waait.

LAARBEEK - Tijdens de carnavalsdagen, op maandag 3 en op dinsdag 4 maart 2014, is het ge-
meentehuis Laarbeek gesloten. Op maandagochtend 3 maart is de balie van Burgerzaken tus-
sen 9.00 en 10.00 uur wel geopend, maar alléén voor de aangifte van geboorte of overlijden.

6 en 7 maart geen aanvragen reisdocumenten
Op donderdag 6 en vrijdag 7 maart 2014 is het ook niet mogelijk om een aanvraag voor een 
paspoort of identiteitskaart in te dienen. Dit is omdat het Rijk aanpassingen moet maken om 
over te gaan naar een langere geldigheidsduur van deze documenten.

Extra maandagavonden open
In aanloop naar de meivakantie zijn de loketten van burgerzaken twee maandagavonden extra 
geopend. Dit is het geval op maandag 7 en op maandag 14 april. U kunt via www.laarbeek.nl 
zelf u afspraak inplannen.

LAARBEEK – Op zaterdag 1 maart 2014 worden de sleutels van Laarbeek weer overgedragen tij-
dens de sleuteloverdracht in Laarbeek. Burgemeester Ubachs geeft ze voor vier dagen in bruik-
leen aan de carnavalsprinsen van Ganzegat, Ganzendonck, Heidurp en Raopersgat. Deze overhan-
diging zal dit jaar gepresenteerd worden bij Café De Vrienden aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel.

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

Wij zien u graag op zaterdag 1 maart 2014 bij De Vrienden in Aarle-Rixtel.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 28 februari komen Tonny Meulensteen (CDA) en Jos Gruijters (De Werkgroep) 
aan het woord.
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Nieuwe zelfbouwkavels Middenakkerdreef DBA

Bundel uw oud papier!

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Sleuteloverdracht carnaval

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten een ontheffing te verlenen voor het verruimen 
van de openingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening van de gemeente Laarbeek (APV) aan Eethuis Saray, Dorpsstraat 4 in Aarle-Rixtel. Dit 
besluit is verzonden op 13 februari 2014. De verlenging geldt op:
• Zondagochtend 2 maart 2014 van 2.00 tot 3.00 uur;
• Maandagochtend 3 maart 2014 van 1.00 tot 2.00 uur;
• Dinsdagochtend 4 maart 2014 van 1.00 tot 2.00 uur;
• Woensdagochtend 5 maart 2014 van 1.00 tot 2.00 uur;
• Donderdagochtend 6 maart 2014 van 1.00 tot 2.00 uur.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de ge-
meente Laarbeek: t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op 
de gemeentenieuwspagina’s. 

Ontheffing sluitingsuren

De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen aan mevrouw P.J. Bus-
semakers, op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het uitba-
ten van IJssalon Nooit Gedacht, Heuvelplein 99 in Beek en Donk (verzonden 17 februari 2014).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de ge-
meente Laarbeek: t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op 
de gemeentenieuwspagina’s. 

Exploitatievergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de vergunning te wijzigen op 
grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende 
drank voor Bavaria Brouwerijcafé, Heuvel 5 in Lieshout (verzonden 17 februari 2014).

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

Drank- en Horecawet

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern       Ingediend d.d. Werkomschrijving
De Hei 53 Mariahout        03-01-2014 oprichten varkensstal
Merelstraat 6 Aarle-Rixtel     27-01-2014 plaatsen dakkapel
Mariastraat 48-50 Mariahout        29-01-2014 gewijzigd veranderen woning/winkel
Papenhoef 21 Lieshout        31-01-2014 veranderen bedrijfsgebouw
Polbeemd 7 Beek en Donk 04-02-2014 gewijzigd bouwen bedrijfsgebouw
Opstal 8 Aarle-Rixtel     08-02-2014 bouwen loods
Lieshoutseweg 39 Aarle-Rixtel     08-02-2014 vervangen berging
Burg. Mostermanslaan 35 Lieshout        10-02-2014 kappen twee bomen
Haverkamp 16 Beek en Donk 10-02-2014 vergroten woning
Revershof 6 Lieshout        12-02-2014 plaatsen dakkapel
 
Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern         Ingediend d.d. Werkomschrijving
Kannelustweg 13  Aarle-Rixtel      3-02-2014        lopen aanbouw en serre
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie Kern          Werkomschrijving      Activiteit        Verzonden
Bosscheweg 20 Aarle-Rixtel       brandveilig gebr.           gebr.vergunning   12-02-2014
           bijeenkomstfunctie
Grotenhof 2a Lieshout         brandveilig gebr.         gebr.vergunning   12-02-2014
           bijeenkomstfunctie
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaar-
schrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is ver-
zonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u 
aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogen-
bosch. Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de in-
diener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de 
gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan 
te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale te-
lefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

Aanvragen omgevingsvergunning
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MooiLaarbeekkrant

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek biedt vier zelfbouwkavels aan met interessante kortingen van 25 procent op de reguliere grondprijs. Het 
gaat om zelfbouwpercelen aan de Jan van Amstelstraat in De Beekse Akkers (Beek en Donk). De reguliere grondprijs bedraagt € 260,- per m2 
(excl. btw). De percelen worden nu aangeboden voor €195,- per m2 (excl. btw). De oppervlakte van de percelen ligt tussen de 310 en 383 m2. 

Delftse school-architectuur
Voor de woningen is Delftse School-architectuur voorgeschreven. Deze ambachtelijke, voorname stijl is in de directe omgeving van de Jan van 
Amstelstraat te bekijken. De percelen zijn op verschillende manieren te bebouwen. Een mogelijk alternatief voor de traditionele plattegrond 
is een woning waarbij de (afgeschermde) vóórtuin in plaats van de achtertuin als het overheersende erf fungeert. Op de website www.debeek-
seakkers.nl zijn hiervoor verfrissende impressies in te zien. Ook vindt u op deze website de locatie, de bestemmingsplankaart, het beeldkwali-
teitsplan en de kavelpaspoorten, met daarop alle gegevens van de kavels inclusief de alternatieve impressies. Ga op de website naar ‘Te koop’ 
en vervolgens ‘Kavels te koop’.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt
Bij deze zelfbouwkavels is geen sprake van een loting. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen 
met de heer Van Liempd van de gemeente Laarbeek. Het telefoonnummer van de gemeente is 0492 469 700.

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:25 van de APV een vergunning verleend aan Café Thuis, Heuvelplein 6 te Beek en Donk voor het 
plaatsen en exploiteren van een mobiel café op eigen terrein aan Heuvelplein 6 te Beek en Donk op 1, 2 en 3 maart 2014 (carnaval) met een 
eindtijd op alle genoemde dagen van 0.00 uur (verzonden 14 februari 2014).

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 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 (De pastorie, Heindertweg 1 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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Waarom stemt u? 

Uw stem telt!Dit is een publicatie van de gemeente Laarbeek

Het is belangrijk om vanuit alle ver-
schillende hoeken uit onze samenle-
ving onze stemmen te laten horen. 
Iedereen heeft daarin zijn eigen stem, 
zijn eigen recht om die stem te laten 
horen. U mag stemmen, u kunt stem-
men dus ga ook stemmen! In tegen-
stelling tot zoveel plekken op de we-
reld, heeft u hier het recht om ergens 
voor te kiezen. 

Bij deze gemeenteraadsverkiezingen 
gelden er natuurlijk heel andere be-
langen dan landelijk of überhaupt in 
een ander land. Voor u is het wellicht 
belangrijk dat de voorzieningen in uw 
kern op orde zijn, dat er genoeg win-
kels open blijven in het dorp of dat u 
in de regio kunt werken. U wilt graag 
een goed verenigingsleven, goede 
huisvesting van scholen of u vind het 
belangrijk dat iedereen in onze sa-
menleving mee kan doen. 

Wat u belangrijk vindt in uw leven, 
zal bepalend zijn voor welke partij en 
voor wie u kiest. Wij zeggen u ook 
zeker niet op wíe u moet gaan stem-
men. Dat kunt u immers alleen zelf 
bepalen! Maar we hopen toch van 
harte dat u sowieso gaat stemmen. 

Elke stem telt!
Vaak horen we dat het toch niet uit-
maakt dat u gaat stemmen maar daar 
zijn we het oprecht mee oneens. Die 
ene stem maakt wel degelijk het ver-
schil! Want al die ‘ene stemmen’ bij 
elkaar opgeteld bepalen hoe de ge-
meenteraad van Laarbeek er voor de 
komende vier jaar uit gaat zien. Het 
mooie is dat iedere stem evenveel 
waard is. De stem van iemand die voor 
het eerst stemt, is net zoveel waard als 
de ervaren kiezer van 88. De stem van 
de ondernemer is net zoveel waard als 
die van zijn werknemer. De stem van 
de burgemeester is net zoveel waard 
als die van zijn buurman. Uw stem 
maakt wel degelijk het verschil. 

Waar stemt u nou precies voor?
Op woensdag 19 maart mag u naar 
de stembus en zullen er in de Laar-
beekse gemeenteraad 19 raadsleden 
gekozen worden. De verschillende 
partijen waarop gestemd is voor de 
gemeenteraad, gaan daarna aan de 
slag om een coalitie te vormen. De 
coalitie geeft aan wie zij graag als 
wethouders zien. De wethouders 
worden daarna benoemd door de ge-
meenteraad. De gemeenteraad, coali-
tie en oppositie samen, is het hoogste 
bestuurlijk orgaan in Laarbeek. Het 
college van burgemeester en wethou-
ders vormt het dagelijks bestuur van 
de gemeente.

Nederland is ons kikkerlandje en 
Laarbeek onze waterpoort van de 
Peel. Mee eens of oneens is eigen-
lijk niet zo belangrijk. Is het Piet van 
Thielplein nu eigenlijk het Centrum 
van Laarbeek of toch niet? Het beeld 
wat je er zelf bij hebt met de daarbij 
behorende waarde en overtuigingen 
zorgen ervoor wat jij daarvan vindt. 

Door jouw stem uit te brengen op 
diegene die jouw waarden en over-
tuigingen kan waarmaken heb je 
de mogelijkheid om er iets mee te 
doen. Stemmen is dus belangrijk!!

Hoe ziet jouw Laarbeek eruit?

Arjan van Vugt

Elke stem maakt het verschil! Uw stem ook!

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

Aantrekkelijke korting zelfbouwkavels DBA

Evenementenvergunning
Binnenkort een Groepsdiner of Feestje,

Denk ook eens aan Het Veerhuis.

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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Gemeenteraadsverkiezingen

2014
Wim van Dijk de nummer  3 van PNL,  lijst 1

CDA Laarbeek: Voor een Bloeiend Laarbeek Joan Briels, lijsttrekker van De Werkgroep: 

ABL houdt het natuur- en landschapsbeleid 
scherp in het oogAlweer acht jaar geleden heeft u mij,  Aarle-

Rixtelnaar, in de gemeenteraad gekozen. Er 
is in al die jaren veel veranderd. Aarle-Rixtel 
staat weer duidelijk op de kaart: nieuwe huis-
vesting voor de Scouting en de handboog, 
duidelijkheid over de huisvesting van OJA, 
project starterswoningen, ook andere woning-
bouw is gerealiseerd en nieuwe bedrijven aan 
de Helmondseweg/Kanaaldijk. 

Wat de recreatie betreft gaat het goed met 
mooie uitloopgebieden op De Heikant en Croy 
en de passantenhaven. Maar als raadslid ben 
ik er niet alleen voor Aarle-Rixtel, maar voor 
heel Laarbeek. 

Ondanks de crisis gaat het in Laarbeek goed. 
Alle kernen hebben multifunctionele gemeen-
schapshuizen, veel scholen zijn  nieuw, gemo-
derniseerd of staan -bijna- in de steigers. Op 
Bemmer 4, de entree van Brainport, kan het 
bedrijfsleven uitbreiden, wat voor  extra werk-
gelegenheid kan zorgen. Ook moeten we de 
mooie natuur en cultuur die Laarbeek heeft, 
koesteren en beschermen. Dit alles hebben we 
te danken aan een  goed en gedegen beleid 
in het verleden waarvoor wij ons ook in de 
komende periode graag voor in willen blijven 
zetten. 

Door een veranderende overheid komen er 
steeds meer taken bij de gemeente terecht. 
Van groot belang is dat we hier goed op inspe-
len, zodat de inwoners er zo weinig mogelijk 
nadelen van hebben. Een goede inpassing van 
o.a. WMO en Jeugdzorg is van groot belang. 
Ook moeten we zorgen voor een goed  wo-
ningbouwprogramma: duurzaam bouwen en 
bouwen naar behoefte in alle dorpen. Het ver-
enigingsleven is een van de belangrijkste pij-
lers voor de  leefbaarheid in de dorpen, Deze 
verenigingen, en de vele vrijwilligers, moeten 

we als gemeente goed faciliteren en ook de 
burgerinitiatieven positief benaderen.

Ik heb samen met PNL  de laatste jaren veel 
tijd gestoken in het afvalbeleid. De intrede van 
plastic apart, en slimmer ophalen van huisvuil  
bespaart u geld. Ook op deze manier proberen 
wij de lasten voor de inwoners zo laag moge-
lijk te houden. 

Ondanks dat ik een half jaar aan de zijlijn heb 
gestaan, heb ik u als inwoner, als kiezer, niet 
uit het oog verloren, maar uw belangen steeds 
bij PNL ingebracht en besproken. PNL en heel 
veel inwoners van Laarbeek zijn mij blijven 
steunen in dat half jaar, Dit heeft mij doen be-
sluiten om door te gaan, zodat Ik uw belangen 
kan blijven vertolken in de raad. U als kiezer 
bepaalt dat. Dus als u wilt dat Ik uw belangen 
blijf vertolken stem dan PNL lijst 1 Wim van 
Dijk nummer 3. 

Ook voor een (kern)gezond beleid in de toe-
komst.   

Wim van Dijk, PNL

Ik ben Marcel van der Heijden en woonach-
tig in Beek en Donk. Sinds 4 jaar ben ik voor 
het CDA Laarbeek commissielid Ruimtelijke 
ontwikkeling. Daarnaast ben ik onder andere 
coördinator van het project Bloemrijke akker-
randen van Laarbeeks Landschap en hobby-
matig imker.

Natuur en een goede leefomgeving liggen 
mij na aan het hart en zijn noodzakelijk voor 
een goed en gezond leven. Echter we leven 
ook in een tijd waarin  investeringen hierin 
sterk afhangen van de mate waarin onze 
economie draait. 
Mijn overtuiging is dat zonder een goed 
draaiende economie het behoud van natuur 
en een gezonde leefomgeving voor burgers 
steeds moeilijker wordt. Het is daarom van 
belang dat we de economie in Laarbeek zo 
goed mogelijk laten ontwikkelen, zodat er 
financiële ruimte komt bij bedrijven, burgers 
en de gemeente om maatregelen te treffen 
om natuur en een gezonde leefomgeving te 
versterken.

Realiteit is dat veel plannen stagneren of niet 
doorgaan. Het ontwikkelen van bedrijven en 
van woningbouwlocaties  gaat steeds moei-
lijker. Ontwikkelingen die wél noodzakelijk 
zijn voor behoud van werkgelegenheid én 
financiële ruimte om natuur, een gezonde 
leefomgeving én ons voorzieningenniveau 
op peil te houden. Om te voorkomen dat 
deze ontwikkelingen stagneren moeten 
gemeentelijk beleid en gemeentelijke (be-
stemmings)plannen duidelijk, eenvoudig en 
overzichtelijk zijn voor bedrijven en burgers, 
zodat voor hen helder is wat de mogelijk-
heden zijn en de juiste ontwikkelingen niet 
worden vertraagd. 

Van belang is het dat er niet alleen naar de 
regels wordt gekeken maar vooral gedacht 
wordt in de geest van de wet- en regelge-
ving. Creativiteit is hierbij gewenst. Zo kun-
nen we een situatie creëren waarin de aanleg 
van een weg, woonwijk of industrieterrein 
samen gaat met natuurontwikkeling en een 
gezonde leefomgeving. 

Als u het verkiezingsprogramma van het 
CDA leest, zult u zien dat deze gedachte 
hierin terugkomt. Het CDA staat voor een 
duurzame en zo milieuvriendelijk mogelijke 
ontwikkeling van woningbouw, bedrijfster-
reinen en het buitengebied, waarbij natuur-
ontwikkeling en een gezonde leefomgeving 
niet uit het oog worden verloren. 

Stem daarom CDA Laarbeek:
Voor een Bloeiend Laarbeek

Marcel van der Heijden, CDA  Lijst 4, nr. 3

“De verkiezingen komen nu toch echt snel 
dichterbij! En ja, eerlijk is eerlijk… dat is altijd 
weer spannend. Nog zoveel dingen te doen, 
nog zoveel uitdagingen in het verschiet. Zo ko-
men er een fors aantal taken op ons af. Deze 
gaan gepaard met kortingen en dat maakt het 
niet eenvoudiger. Het zou niet eerlijk van mij 
zijn daar om heen te draaien. En dan heb ik het 
met name over de langdurige zorg, het verze-
kerde recht en de betaalbaarheid daarvan”.

Aan het woord is Joan Briels, de lijsttrekker van 
Politieke Partij De Werkgroep, op dit moment 
wethouder Maatschappelijke Ontwikkeling in 
Laarbeek. Joan vervolgt “Om dit in stand te 
houden is het belangrijk dat we datgene wat 
we zelf kunnen, zelf blijven doen. Aangevuld 
met hulp van familie, buren en vrienden. Daar 
waar de hulpvraag te complex wordt komt de 
professionele hulpverlener om de hoek kijken. 
Continu erop gericht dat mensen zoveel- en 
zo lang mogelijk daarin hun zelfstandigheid 
kunnen behouden. Zolang mogelijk THUIS, als 
mogelijk... Daarin liggen zeker kansen. Waar ik 
vooral op in wil zetten is het terugdringen van 
de regelzucht en controledrift vanuit de lande-
lijke overheid. Op dat vlak zijn we in Nederland 
echt doorgeschoten. Die regels, pffff… vaak 
te veel om op te noemen! Het doen stoppen 
hiervan is mijn grootste uitdaging. Dat vraagt 
om vertrouwen in de burger, de verzorgende, 
de zorgaanbieder maar ook in de gemeente-
lijke overheid. Kwaliteit van zorg zit ‘m in de 
mensen, niet in regels. Dat geldt ook voor het 
onderwijs, welzijn en andere diensten. 

Krachtig zijn ons rijke verenigingsleven en de 
vele vrijwilligers die in Laarbeek actief zijn. Ik 
bezoek veelvuldig tussendoor verenigingen, 
instellingen, bedrijven en organisaties. Ik zie 
dan dat vrijwilligers een belangrijke aanvul-

ling zijn op professionele krachten. Het is niet 
mijn bedoeling daarmee het idee te wekken 
dat dit ter vervanging van werkgelegenheid 
moet gaan. Wel dienen maatschappelijke ver-
antwoorde -ook ondernemende- initiatieven 
die vanuit de samenleving opkomen onder-
steund te worden. Zowel in financieel opzicht 
alsook het bieden van ruimte. Bijvoorbeeld 
onze dorpshuizen en ontmoetingscentra. Dat 
zijn faciliteiten die maken dat mensen uit onze 
dorpen elkaar kunnen ontmoeten. Zich daar 
THUIS kunnen voelen, in hun dorp, in Laar-
beek als geheel. 

Nogmaals, verkiezingen blijven spannend. 
Maar gelukkig voel ik me gesteund door tal 
van kandidaten uit de diverse dorpen op onze 
kieslijst. Samen met de mensen van De Werk-
groep ga ik er voor! THUIS in Laarbeek is ons 
motto! Onze lijst waarop u die prachtige na-
men vindt heeft nummer 2, altijd gemakke-
lijk… om te onthouden voor in uw stemhokje 
op 19 maart a.s. Maar eerst nog een hele fijne 
carnaval toegewenst!”

Joan Briels, De Werkgroep

De afgelopen 4 jaren is er mede door de grote 
inzet van Algemeen Belang Laarbeek (ABL) be-
hoorlijk veel gebeurd op het gebied van natuur- 
en landschapsbeleid. In een tijd waar budgetten 
voor natuurprojecten onder druk staan, wil ABL 
er zorg voor dragen dat de burgers van Laar-
beek ook in de toekomst kunnen blijven genie-
ten van de mooie natuur en landschappen die 
onze gemeente rijk is. 

We zijn er als partij overtuigd dat natuur waar 
bijvoorbeeld mensen kunnen recreëren en ont-
spannen een positieve uitwerking heeft op ons 
welzijn. Er is echter veel werk aan de winkel. 
ABL is met name heel bezorgd over de achter-
uitgang van de biodiversiteit in het land- en 
tuinbouwgebied van Laarbeek. Met de boere-
landvogels gaat het slecht, net als met insecten 
als bijen en vlinders. Er zijn te weinig kruiden, 
bloemen en struweel. Daardoor is er een ge-
brek aan voedsel en broedmogelijkheden. ABL 
wil, in samenwerking met organisaties als het 
IVN en het Laarbeeks Landschap, een belangrij-
ke bijdrage leveren door zich in te zetten om de 
natuurwaarde van de openbare ruimte verder 
te verbeteren. Eerste stappen zijn gemaakt door 
het aanleggen van patrijsvelden en het aanpas-
sen van het maaibeleid, maar extra inspanning 
blijft noodzakelijk. 

ABL is daarom zeer tevreden met de aanleg van 
nieuwe natuur, zoals de ecologische verbin-
dingszone bij de Goorloop en het nieuwe plan 
bij de Voorbeemd dat in het eerste half jaar van 
2014 ontwikkelt zal worden. Er wordt nieuwe 
natuur aangelegd om het behoud en herstel 
van de biodiversiteit te bevorderen. Kleinscha-
lige landschapselementen worden gekoesterd 
en de toegankelijkheid en natuurwaarde van 
de openbare zandwegen worden verbeterd. Bij 

dit alles worden de natuur- en belangenorga-
nisaties steeds meer betrokken en worden de 
inwoners uitgebreid geïnformeerd. Dit is een 
goede eerste stap. We zullen als gemeente ook 
creatief moeten blijven zijn om gelden zoals 
subsidies binnen te halen. Zo is de Stika rege-
ling (Subsidieregeling Groen Blauw Stimule-
ringskader) een uitstekende regeling gebleken 
waarbij de gelden zijn ingezet op thema’s waar 
het volgens de uitkomsten van de natuurmoni-
toring 2011 niet goed mee gaat. 

Concreet kan het bovenstaande samengevat 
worden in de volgende speerpunten:
• Bescherm en verbeter de biodiversiteit op 

het platteland.
• Help het uitgeklede landschap weer aan te 

kleden.
• Milieuschade door nieuwbouwplannen 

dient zoveel mogelijk gecompenseerd te 
worden. 

• Offer natuur en landschap niet op aan 
commerciële korte termijn belangen.

• Zorg voor een goede balans tussen ecolo-
gie en economie.

Jordy Brouwers, ABL

we als gemeente goed faciliteren en ook de dit alles worden de natuur- en belangenorga-
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Toneelvereniging Mariahout brengt familievoorstelling Robin Hood 
Mariahout - De volwassenengroep 
van toneelvereniging Mariahout wil 
dit jaar met de familievoorstelling 
Robin Hood een breder publiek trek-
ken. De voorstelling is spectaculair, 
spannend en bedoeld voor het hele 
gezin. 

Michelle van Daalhoff schreef een 
nieuwe versie van het alom bekende 
verhaal over de man die steelt van de 
rijken en opkomt voor de armen. Ro-
bin Hood en zijn vriend Tuck verschui-

len zich in de bossen van Nottingham. 
Nu Jan de troon van de afwezige ko-
ning Richard bezet, is Hood niet langer 
welkom aan het hof. Jonkvrouw Elisa-
beth van Cornwall en haar onzekere 
zoon George nemen hun intrek in het 
kasteel. Tot grote verbazing en veront-
waardiging van prinses Marian. Aan-
gespoord door de valse Elisabeth en 
gesteund door zijn handlangers buit 
Jan het arme volk uit. Hood vindt uit 
wat er op het kasteel gaande is. Woest 
gaat hij samen met zijn volgelingen de 

strijd aan met de edelen aan het hof. 
Natuurlijk ook om zijn geliefde Marian 
te redden uit de handen van die ver-
schrikkelijke overheerser. Begin sep-
tember te zien in het openluchttheater

De jongerengroep van toneelvereni-
ging Mariahout heeft zich gestort op 
een gemoderniseerde versie van het 
sprookje de Nieuwe Kleren van de 
Keizer. Het leven van de keizer van 
Kwalaloempië draait slechts om één 
ding: zijn uiterlijk. De hele inhoud van 

de schatkist gaat op aan schoonheids-
behandelingen en de prachtigste kos-
tuums. Er is geen geld voor een leger 
en het volk verpietert. Terwijl de inwo-
ners van Kwalaloempië alsmaar kwa-
der worden en de ministers plannen 
smeden om het tij te keren heeft de 
gemeenste keizerin van Azië, keizerin 
Mitsubishi, haar oog laten vallen op 
het land. Zij maakt zich op voor een 
invasie. Te zien in de eerste drie we-
ken van de zomervakantie in diverse 
theaters.

Jeugdgroep Toneel Mariahout

Volwassen Toneelgroep Mariahout

OBS Het Klokhuis, Lespunt Lies-
hout, is na een paar jaar al een be-
grip in Lieshout. Op verzoek van 
ouders hebben we deze openbare 
school opgericht. Een school die 
past bij hun wensen en ze zijn te-
vreden met hun keuze.
We zijn ons als openbare school 
zeer bewust dat we in samenwer-
king met ouders en kinderen tot 
het beste resultaat komen. Ou-
ders zien wij dan ook als partners. 
We communiceren open en eerlijk 
in het belang van de ontwikkeling 
van het kind en de ontwikkeling 
van de school. We luisteren echt 
naar wat ouders en kinderen be-
zighoudt en zoeken samen naar 
oplossingen.

We doen dit op een laagdrem-
pelige manier. Zo hebben ouders 
iedere dag de mogelijkheid om 
voor schooltijd met hun kind naar 
binnen te lopen. Dan is er tijd om 
even een praatje met de juf te ma-
ken, te kijken naar het werk van de 
kinderen of gewoon even rond te 
kijken. Het geeft ouders en school 
ook iedere dag de mogelijkheid 
om aan te geven als er behoefte is 
aan een nader gesprek. Dan kun-
nen we mogelijke problemen voor 
zijn of snel aanpakken.
Kenmerkend zijn onze ouderver-
telavonden aan het begin van het 
schooljaar. Leerkrachten vragen 
de ouders dan over hun kind te 
vertellen, wat hun verwachtingen 
zijn en wat hen opvalt. Deze in-
formatie gebruikt de leerkracht bij 
het afstemmen op de onderwijs-
behoeften van het kind. 

We waarderen het enorm als ou-
ders aanwezig zijn bij onze koffie-
uurtjes. Tijdens die bijeenkomsten 
gaan ouders met elkaar en met de 
directeur in gesprek over alles wat 
hen bezighoudt met betrekking 
tot OBS Het Klokhuis. Erg waar-
devol voor school en ouders.

We zijn trots op alle actieve ou-
ders in de ouderraad, medezeg-
genschapsraad en bij allerlei acti-
viteiten in en rond school. Hieruit 
is te zien en te voelen dat we sa-
men die school maken, ieder met 
de eigen kwaliteiten en verant-
woordelijkheden.

Wilt u meer van onze school we-
ten, dan kunt u kijken op onze 
website of Facebookpagina of een 
afspraak maken met de directeur. 
Een tip: vraag eens aan de huidige 
ouders en kinderen wat ze van 
onze school vinden. En wie weet 
komt u ze tijdens de carnavalsop-
tocht in Lieshout al tegen!

Het team van OBS Het Klokhuis, 
Lespunt Lieshout

De Zeepkist 

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

Drie op een rij: de Heikikker

Door de zachte winter en de huid-
ige relatief hoge temperaturen is de 
natuur een beetje van slag en loopt 

alles een paar weken voor. Zo ook 
het fenomeen van de blauwe heikik-
ker. Deze heikikker komt normaal zo 
rond half maart uit zijn winterslaap 
en trekt meestal na een regenbui en 
bij een temperatuur van rond de tien 
graden naar zijn voortplantingswa-
ter.
Het bijzondere van deze kikker is dat 
het normaal bruine mannetje dan 

zijn baltskleur aanneemt en blauw 
wordt.
Deze metamorfose duurt maar en-
kele dagen tot een week, dus wil 
je het waarnemen of fotograferen 
moet je er op tijd bij zijn.
De Heikikkers maken in deze periode 
een borrelend geluid dat nog het 
meest lijkt op een onder het water 
gehouden lege fl es. Enkele plekken 

in de buurt waar de Heikikker 
voorkomt, is het Kamerven in Ger-
wen en de Peel. De Heikikker houdt 
van open plekken met kleine water-
partijen, zoals vennen en poelen.
Sinds enkele jaren wordt de Heikik-
ker ook waargenomen bij het Torre-
ven in Mariahout. Zo kan men ook 
in ons Mooie Laarbeek van deze re-
delijk zeldzame kikker genieten!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie: 
Torreven, Mariahout

NATUURLIJK  Mooi Laarbeek

Roefeldag en Zeskamp komen met 
oplossing voor datum 
Laarbeek - De Roefeldag en de Zes-
kamp zijn voor veel Laarbeekse kinde-
ren twee hoogtepunten in het jaar. In 
2014 zou het echter zo zijn dat beide 
evenementen in precies hetzelfde 
weekend zouden vallen. Dat konden 
beide organisaties natuurlijk niet la-
ten gebeuren. 

Daarom hebben zij gezamenlijk naar 
een oplossing gezocht. Want beide 
organisaties vinden dat de Laarbeek-
se kinderen moeten kunnen deelne-
men aan zowel de Roefeldag als de 
Zeskamp. Dat het in de drukke juni 
maand niet gemakkelijk zou worden 
om dit voor elkaar te krijgen was met-
een duidelijk. Juni is dé maand van de 
Laarbeekse evenementen wat beide 
organisaties voor een lastig parket 
zette.
 
Uiteindelijk is besloten om de Roefel-
dag Laarbeek in Beek en Donk en Ma-
riahout te verzetten naar 21 juni 2014. 

De Zeskamp zal niet verschoven wor-
den en zal nog steeds plaatsvinden op 
14 en 15 juni 2014. De Roefeldag in 
Aarle-Rixtel en Lieshout blijft gewoon 
op 14 juni staan. Op deze manier 
hoeven er geen keuzes te worden ge-
maakt en kan iedereen gewoon mee-
doen aan beide evenementen. Wij ho-
pen daarom dat iedereen dit jaar weer 
deelneemt aan zowel de Roefeldag als 
de Zeskamp! 

Voor vragen betreffende de Roefeldag 
kunt u contact op nemen met L. van 
der Aa, Eikenlaan 27, tel 0492-462413.
De Zeskamp Beek en Donk wordt ge-
organiseerd door KPJ Beek en donk. 
Voor meer informatie over de Zeskamp 
kunt u mailen naar inschrijvingenzes-
kamp@hotmail.com of uiteraard via 
facebook of twitter. 

Beide organisaties bedanken u voor het 
begrip en wensen u veel plezier tijdens 
deze evenementen.

Klussers gezocht bij 
zorgboerderijen in Laarbeek
Laarbeek - Op 21 en 22 maart 2014 
steken vele maatschappelijk betrok-
ken Nederlanders de handen uit de 
mouwen tijdens NLdoet, de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland, geor-
ganiseerd door het Oranje Fonds. 

Heeft men zin om samen met collega’s, 
vrienden of teamgenoten bij een orga-
nisatie aan de slag te gaan? Doe dan 
mee met NLdoet! In Laarbeek zullen dit 
jaar in totaal 33 klussen geklaard gaan 
worden. Dit kan alleen niet zonder de 
hulp van extra klussers. Voor de vol-
gende klussen worden nog helpende 
handen gezocht.

Zorghoeve de Malbergh
Zorghoeve de Malbergh is weer open! 
Zij willen op zaterdag 22 maart van 
10.00 tot 16.00 uur hun reeds gebouw-
de kippenhok buiten in elkaar zetten en 
er een dak op maken. De zijkanten van 
het hok moeten naar buiten en in elkaar 
gezet worden, daarna moet er een dak 

op gemaakt worden. Zij zoeken hier-
voor nog 10 extra klussers.

Zorgboerderij Grootenhout
Bij Zorgboerderij Grootenhout willen 
ze op zaterdag 22 maart van 09.00 tot 
17.00 uur in samenwerking met Jeu de 
Boulesbaan Mariahout starten met het 
aanleggen van een jeu de boulesbaan. 
Een nieuwe baan waarop mensen met 
dementie een balletje kunnen gooien. 
Ook moeten er nog wat andere werk-
zaamheden gedaan worden, zoals het 
planten van Wilgen en het planten van 
voorjaarsgoed. Ga jij hen helpen? Ook 
zijn zij nog op zoek naar zwart en geel 
zand en oude klinkers. 

Aanmelden voor bovenstaande of een 
van de 31 andere leuke klussen kan via 
www.nldoet.nl. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij ViERBINDEN Vrijwil-
ligerswerk. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag bereikbaar via 0492-328807 
of vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 
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Deze week is het de beurt aan Duncan 
Weijers, ofwel ‘De Groenstylist’. Jaren-
lang heeft deze 43- jarige Eindhovenaar 
een goed lopende bloemen- en planten-
zaak gehad aan de Kouwenberg in Aar-
le-Rixtel. Sinds 2010 is zijn exclusieve 
winkel gevestigd aan de Heistraat in het 
centrum van Son en Breugel.

Begin jaren ’90 zocht Duncan een sta-
geplaats voor zijn studie aan de Middel-
bare Tuinbouwschool te Venlo. Via zijn 
moeder, die les gaf in bloemsierkunst en 
aanverwante vakken, raakte hij bekend 

met het werk van 
de Aarlese bloe-
mist Ton Lem-
mens. Duncan: 
“Ik heb Ton ge-
vraagd of ik sta-
ge bij hem kon 
komen lopen. Ik 
wist dat hij een 

echte bloemsierkunstenaar was die goed 
bekend stond in het hele land.” De da-
gelijkse reis met het openbaar vervoer 
van Eindhoven-Noord naar Aarle-Rixtel 
was daarom voor de jonge stagiaire 
geen enkel probleem: “Ik heb echt heel 
veel van Ton geleerd.”

Tijdens zijn diensttijd - hij was van de laat-
ste lichting - ging Duncan een keer op 
bezoek bij Ton Lemmens. “Ik hoorde toen 
van Ton dat hij wilde stoppen en ik had 
plannen om voor mezelf te beginnen. De 
zaak was snel beklonken.” In 1997 nam 
Duncan de bloemisterij van Ton Lemmens, 
gevestigd aan de Kouwenberg, over.

Duncan schilderde de hele winkel. “Ik wil-
de graag een eigen stijl aanbrengen. Wel 
heb ik de toonbank van Ton overgeno-
men.” Op 12 maart 1997 opende de jonge 
bloemist zijn bloemen- en plantenzaak ‘De 
Groenstylist’. Sommige klanten moesten in 
het begin wel wennen aan het jonge ui-
terlijk van de 27-jarige nieuwe eigenaar: 

“Er kwamen wel eens klanten die vroegen: 
is de baas er ook? Ik liep dan even naar 
achter, kwam dan weer terug en zei: goe-
demiddag. Meestal kreeg ik dan lachende 
reacties.”

De nieuwe zaak liep meteen goed. 
Duncan: “Ton had een grote vaste klan-
tenkring. Daar zijn er veel van gebleven.” 
‘De Groenstylist’ richtte zich ook op een 
nieuwe doelgroep: “Ik merkte dat door de 
opkomst van woonprogramma’s en woon-
bladen, interieur steeds belangrijker werd 
bij klanten. Daar speelden wij op in met 
onze interieurbeplanting. We plaatsten 
grote plantenbakken en hydrocultuur bij 
bedrijven en particulieren. Ik had hierdoor 
klanten in de hele regio.”

“Ik vond het Kouwenbergplein heel leuk”, 
aldus Duncan. Wel vond hij het jammer dat 
daar in de loop der tijd steeds meer winkels 
wegvielen. “Ik begon de gezelligheid en 
de levendigheid van het plein te missen.” 
Lang liep hij rond met de vraag: “Als ik een 

andere locatie tegenkom, wat doe ik dan? 
Ik heb nu een goede winkel in een gezellig 
dorp en dan ga je weer opnieuw beginnen. 
Dat is een grote stap.”

Tijdens een bijeenkomst van de bloemis-
tenstudieclub in 2008 hoorde Duncan dat 
de eigenaren van bloemenatelier ‘Hanne-
ke’ uit Son wilden emigreren naar Frank-
rijk. “Ik dacht, dit zou wel eens iets voor 
mij kunnen zijn. Deze winkel had hetzelfde 
klantensegment als ik. Bovendien had 
ik hier meer ruimte en lag Son een stuk 
dichter bij mijn huis in Eindhoven-Noord.” 
Toen bleek dat Hanneke haar klanten 
graag overdroeg aan een geschikte en 
kundige opvolger, was de overname snel 
geregeld. Duncan: “Ik vond het wel erg 
dat ik tot een paar maanden voor mijn ver-
huizing naar Son niks tegen mijn klanten 
mocht zeggen. Dit was op verzoek van 
Hanneke.”

Na een snelle verbouwing, waardoor de 
winkel van Hanneke een strakke industri-

ele ‘look’ kreeg, verhuisde ‘De Groensty-
list’ op 30 april 2010 naar het centrum van 
Son. Zijn moeder José en de toonbank van 
Ton Lemmens verhuisden mee. 

De zaken gaan voorspoedig. Duncan: “Ik 
kon dankzij een goede voorbereiding alle 
vaste bedrijfsklanten van Hanneke overne-
men.” Ook weten vele particuliere klanten 
zijn exclusieve zaak te vinden. Daar zitten 
met enige regelmaat oude bekenden bij. 
Duncan: “Superleuk dat de Aarlese men-
sen, vooral bij speciale gelegenheden, mij 
nog altijd weten te vinden.”

Voor meer informatie zie 
www.groenstylist.nl.

ABL blikt terug om te leren 
voor de toekomst

Nu de verkiezings(s)t(r)ijd volop is 
losgebarsten en met name naar de 
toekomst wordt gekeken, is het ook 
interessant om ook eens stil te staan 
bij wat er is gerealiseerd. In deze co-
lumn wordt teruggeblikt op de com-
missie Beheer Openbare Ruimte.  In 
deze commissie is veel werk verzet, 
de ambtenaren verdienen hiervoor 
zeker een pluim. Ook door de inzet 
van Algemeen Belang Laarbeek (ABL) 
zijn de nodige successen bewerkstel-
ligd:

• Aanpassing maaibeleid zodat stru-
weelvorming de kans krijgt ten be-
hoeve van de vogelstand. 
• Hondenpoepbeleid op de politieke 
agenda.
• Verdere ontwikkeling van het ge-
bied rondom de Goorloop (onderdeel 
van Ecologische Verbindingszone).
• Bespreekbaar maken gevaarlijke 
verkeerssituaties.
• Aanleg patrijsvelden.

Al deze successen hebben ons (ABL) 
ervan doen overtuigen dat we op de 
ingeslagen weg door willen en ook 
moeten gaan. Zo willen we de samen-
werking met belangenorganisaties 
zoals het IVN, Laarbeeks Landschap 
en de dorpsraden verder ontwikkelen 
om samen het beste voor Laarbeek 
qua natuur- en landschapsbeleid, ver-
keerszaken en duurzaamheid te  be-
werkstelligen. Wij zijn er klaar voor!

Jordy Brouwers
Algemeen Belang Laarbeek 

WWW.ABLLAARBEEK.NL

SAMEN EEN STERK LAARBEEK
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Project ‘Boer, Bier, Water’ werkt aan duurzaam Lieshout

Snackpoint Le Patat haalt Rob Geus weer naar Laarbeek

Redacteur: Iris Savenije

Lieshout – Vijftig betrokkenen waren 
20 februari aanwezig in het Bavaria 
Brouwerij Café in Lieshout voor de al-
gemene bijeenkomst Boer, Bier, Water. 
Een project, waarin ZLTO Laarbeek (or-
ganisatie voor boeren en tuinders) en 
Bavaria samenwerken aan een duurza-
me leefomgeving in Laarbeek.
 
Uniek project
Van varkenshouder tot melkveehouder, 
van ijsbergslateler tot aardappelteler en 
van bloemenkweker tot boomkweker. 
Uniek aan het project is dat er zoveel 
verschillende deelnemers  gezamenlijk 

werken naar duurzamere oplossingen. 
Deze duurzame oplossingsrichtingen 
zijn zowel van teelttechnische aard als 
op het gebied van nieuwe technologi-
sche ontwikkelingen.  

Deelprojecten
Tijdens de bijeenkomst werd er terug-
gekeken naar de afgelopen twee jaar. 
ZLTO en Bavaria hebben met hulp van 
gemeente Laarbeek, Waterschap Aa 
en Maas, CLM (adviesbureau op het 
gebied van landbouw, voedsel, natuur 
en milieu) en verschillende agrariërs in 
Laarbeek gewerkt aan duurzame deel-
projecten. Zo zijn zij de afgelopen twee 
jaar druk geweest met de verdeling van 

het restwater van Bavaria, gewasbe-
scherming,  chemievrij terreinonderhoud 
bij Bavaria en het beter gebruiken van 
de bodem. 

Swinckels’ bier
Een ander initiatief vanuit Boer, Bier, 
Water is het maken van Swinckels’ bier 
door eigen Laarbeekse gerst. Bij elf boe-
ren is in april 2013 in totaal 20 tot 25 
hectare gerst gezaaid met het idee om 
dit te gebruiken voor Swinckels bier. 
Dit is redelijk gelukt, vertelt bestuurs-
lid ZLTO Paul Sneijers: “Een gedeelte 
is brouwwaardig bevonden en gebruikt 
voor het brouwen. Het gedeelte van de 
oogst wat niet brouwwaardig is, is naar 

de veevoerindustrie gegaan.”

Streven
Het aankomende jaar zetten de organi-
saties zich opnieuw in voor het verbete-
ren en uitdiepen van de deelprojecten. 
‘Kennisoverdracht’ is volgens Paul hier-
bij het sleutelwoord. Veldproeven en 
nieuwe technieken worden toegepast. 
Verder kan hij vertellen dat er aanko-
mend jaar 35 hectare Laarbeekse gerst 
gezaaid wordt.

Een duidelijk filmpje over bovenstaand 
project is te vinden op: www.youtube.
com/watch?v=zouH7NpW5eA

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Afgelopen dinsdag zag je het 
winkelende publiek in de Dorpsstraat in 
Aarle-Rixtel denken: Is hij dat nou echt? En 
dat kon kloppen, want ‘s lands meeste be-
kende keurmeester Rob Geus was opnieuw 
in Laarbeek voor een inspectiebezoek aan 
Snackpoint Le Patat.

Eind mei 2013 werden de eigenaren Suus, 
Bart en Jolanda al eens verrast met een be-
zoek van Rob Geus, meest bekend van zijn 
programma ‘De Smaakpolitie’ op SBS6. Dit 
resulteerde tot een welverdiende oorkonde. 
Toch bleven veel gasten van Le Patat vragen 
waar die sticker dan was. Telkens moest er 
uitgelegd worden dat het bezoek een eigen 
initiatief van Rob Geus was en niet gerela-
teerd aan het bekende televisieprogramma.

Via de formule Snackpoint kreeg het drietal de 
mogelijkheid om Rob Geus opnieuw uit te no-
digen voor een inspectiebezoek. Dit keer zou-
den ze wel in aanmerking kunnen komen voor 
het nieuwe keurmerk ‘Rob vindt het hier Top!’.  
Dit jaar in de vorm van, jawel, een sticker.

“Ook voor dit bezoek maakte ik me geen zor-
gen”, aldus Suus. “Ons beleid voor hygiëne 
en veiligheid is een kloppend hart binnen ons 
bedrijf en het hele team weet hoe hier mee om 
te gaan. En een op- of aanmerking van Rob is 
alleen maar een goede opsteker om juist die 
punten te verbeteren.”

En dat Le Patat het allemaal goed op orde 
heeft bleek wel, want onder belangstelling 
van diverse aanwezigen ontvingen zij vol 
trots die felbegeerde sticker met de bekende 
woorden van Rob Geus: “Kijk, hier word ik 
nou vrolijk van!”

De eigenaren van Le Patat met in het midden Rob Geus 

Lezerspodium

De ruit en de verkiezingen
Als er één zaak grote gevolgen zal heb-
ben voor ons welzijn, onze gezond-
heid en leefomgeving, dan is het wel 
de vierbaans auto(snel)weg dwars door 
Laarbeek langs het Wilhelminakanaal, 
op een steenworp afstand van 3 grote 
woonwijken.

Toch belangrijk genoeg zou je zo zeggen, 
om als politieke partij daarover een helder 
standpunt in te nemen en het als thema 
in de komende verkiezingen en onder-
handelingen naar voren te brengen.

De kiezers hebben er recht op om dit van 
te voren te weten.
Het is toch geen onbenulligheid als van 
alle inwoners van Lieshout, Aarle-Rixtel  
en Beek
de levensomstandigheden door deze 
weg verslechteren en als voor meer dan 
de helft ervan zelfs sprake is van een 
sterk negatieve invloed op hun welzijn.
Alle plannen voor een acceptabele in-

passing van de weg (we willen hem niet 
horen en niet zien) zijn door de plannen-
makers van tafel geveegd.
Bij dit plan gaat nagenoeg alles mis.
* Geld en politieke wil ontbreken voor 
een fatsoenlijke aanleg, er rest slechts een 
weg op maaiveldniveau, met een maxi-
mum aan hinder en aan verminking van 
landschap en natuur.
* Het blijft voor de plannenmakers een 
groot probleem om een probleem te vin-
den dat door deze weg wordt opgelost.
* Alle belangrijke bestaande oost west 
verbindingswegen  in het Middengebied  
worden afgewaardeerd om daardoor via 
verkeersmodellen aan te kunnen tonen 
dat er voldoende regionaal verkeer van 
de nieuwe weg gebruik zal gaan maken. 
Dat is natuurlijk te gek voor woorden, het 
resultaat is dan ook bedroevend, het blijft 
op alle wegen even druk.
* Alle toevoerwegen naar de nieuwe weg 
worden drukker evenals het verkeer in de 
kom van Aarle Rixtel en Mariahout

* Afwaarderen van de belangrijkste we-
gen binnen de regio betekent verslechte-
ring van de bereikbaarheid, de economie 
en de werkgelegenheid. 
* De dagelijkse reistijden van meer dan 
100.000 werknemers binnen de regio 
worden langer.
* Het is onverteerbaar als prachtige na-
tuur en recreatiegebied opgeofferd wordt
 voor een weg die door velen terecht als 
een prestigeobject wordt beschouwd.
* Het vrachtverkeer tussen Duitsland en 
Rotterdam boekt enkele minuten tijd-
winst, het hoort echter op de A67 en de 
A2 thuis
* Een handvol mensen uit de regio is op 
de nieuwe verbindingsweg 4 minuten 
eerder ten noorden van Eindhoven, dit 
voordeel speelt echter op het hele gebeu-
ren geen enkele rol.
* De bereikbaarheid van Laarbeek gaat er 
flink op achteruit door afwaardering van 
de hoofdverbinding met het centrum van 
Eindhoven (deN615).

* Laarbeek wordt minder aantrekkelijk als 
woongemeente, er zullen inwoners uit de 
bedreigde woonwijken voorgoed Laar-
beek gaan verlaten.
* Het bereikbaarheidsakkoord waar som-
mige zich nog aan vastklampen is dood 
en begraven nu zelfs de plannenmakers 
dit akkoord niet meer wensen te respec-
teren.

De politieke partijen in Nuenen en Son en 
Breugel wijzen in grote meerderheid de 
weg af 
Waar blijven de partijen van Laarbeek???

Het platform NOC, waarin een groot 
aantal maatschappelijke organisaties ver-
enigd zijn o.a. de B.M.F., Dorpsplatform 
Aarle Rixtel, Niksweg en Stichting Mid-
dengebied, vertrouwt erop, dat ook de 
politieke partijen in Laarbeek dit voor-
beeld snel zullen volgen.

Jean Daniels
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CARNAVALSPROGRAMMA

CARNAVALSVRIJDAG28 
FEB.

1
MRT.

2
MRT.

3
MRT.

4
MRT.

CARNAVALSZATERDAG

CARNAVALSZONDAG

CARNAVALSMAANDAG

CARNAVALSDINSDAG

Carnavalsdansen 
Georganiseerd door dansvereniging jong en oud. 
Van polonaise tot foxtrot.

19.00 - 22.00 uur

De Elluf tinten grijs discoshow
Met Duo Dubieus en DJ’s Fout & Vinyl 
dit belooft weer een geweldige feestavond.

Aanvang: 20.11 uur

‘n Kleurig after optocht fistje
Met feest DJ’s Robin en Remco

Aanvang 14.11 uur

Oranje Mondig
De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse 
middag vol leut en gezelligheid. Diverse Ganzendonckse 
optredens en als afsluiter: Zangeres Thilly 

New weef bij Deef
Lekker dubbeltjes zoeken met de Beweging.
Bij ons heeft zwart een streepje voor!!!!

Aanvang 14.11 uur

Aanvang 20.11 uur

Spectaculaire kindermiddag
Georganiseerd door C.V. de Torenkraaien. Speciale kinderbar

Café van de Burgt | Heuvelplein 21 | Beek en Donk
wwww.cafevandeburgt.nl

Aanvang 14.11 uur

VRIJDAG 28 - 2
aanvang 21.00 uur: aanvang 21.00 uur:

KINDERMATINEE

ZATERDAG 1 - 3

ZONDAG 2 - 3

RAINBOW 
IN THE
SKY PARTY

MENTAL THEO
& Party DJ Bart 

Met veel
spektakel!

met Party DJ Bart

MAANDAG 3 - 3

ZONDAG 2 - 3

DINSDAG 4 - 3

VRIJDAG 7 - 3



In het 
knollenland

BLOED ZWEET 

en TRANEN

Knallende afsluiting van de carnaval

VVK 8 EURO

DEUR 10 EURO

GRATIS TOEGANG

GRATIS TOEGANG

GRATIS TOEGANG

ENTREE 20 EURO

VERKRIJGBAAR VANAF 28-02

café zaal

aanvang 14.00 uur:zaal + café

aanvang 21.00 uur:café 

aanvang 21.00 uur:café

aanvang 21.00 uur:café

aanvang 14.00 uur na de optocht:café

aanvang 20.30 uurcafé

aanvang 21.00 uur:zaal

aanvang 21.00 uur:zaal

ALLE KLEUREN VAN 
DE REGENBOOG
Van K3 tot carnaval!

CASA ROSA

KNALLEN

Zingende Slager

in het roze

groen groen
groen groen

Echte Nederlandse en Duitse schlagers.
Live in het café!

de




MEER INFO & AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN OP WWW.HERBERGHETHUUKSKE.NL & 

CARNAVAL 2014 IN
“ ’t Kleurbuukske ”

Weiβ und Heiss

1 - 3

aanvang 21.00 uur:

KINDERMATINEE
GRATIS TOEGANG

 und Heiss
zaal

WeiALLE KLEUREN VAN 
DE REGENBOOG

en TRANEN

Knallende afsluiting van de carnaval

ZONDAG

BLOED ZWEET 

Knallende afsluiting van de carnaval

VRIJDAG



In het 
knollenland

café

Zingende Slager
Echte Nederlandse en Duitse schlagers.
Live in het café!

RAINBOW 
IN THE
SKY PARTY

Van K3 tot carnaval!

Smet op het Brons van De Neij Prinsen Garde 

Carnaval met de Teugelders

Carnavalsopening CV De Heikneuters

Verlichte dansvloer met Jeugd & Tienercarnaval

Lieshout - De Neij Prinsen Garde heeft tij-
dens het jaarlijks terugkerende liedjesfes-
tival de derde prijs in de wacht weten te 
slepen. In een overvolle zaal  brachten ze 
tussen een keur van getalenteerde arties-
ten hun nummer ten gehore. De jury me-
moreerde aan het uiterst hoge niveau met 
name van de nummers 1,2 en 3. 

Direct na het bekendmaken van de uitslag 
ging het gerucht rond dat De Neij Prinsen 
Garde enkele Bruurs uit Roapersgat had-
den laten invliegen om hun CD in te zin-

gen.  D’n Sik van De Neij Prinsen Garde 
ontkent dit ten stelligste en verwees De 
MooiLaarbeekKrant door naar Jos Somers 
van JMS productions, Volkel waar het 
nummer op CD is gezet. Dit na het uit-
spreken van de inmiddels bekende woor-
den ‘geen commentaar en wij waren de 
nummer 1 van Ganzendonck’. Jos Somers 
heeft inmiddels de woorden van d’n Sik 
positief bevestigd ondersteund door een 
begeleidende foto die tijdens de opnames 
gemaakt is. 

Nu gaan de geruchten dat De Neij Prinsen 
Garde tijdens de Oranje mondig bij Café/
Zaal van de Burgt het nummer live ten ge-
hore zal brengen.

Beek en Donk – Carnaval in Ganzendonck 
is onmiskenbaar verbonden met de ac-
tieve Teugelders van Ganzendonck. Ko-
mend weekend staat dan ook in het teken 
van feesten, beleven én winnen. ‘Gan-
zendonck Draait Door!’ op zondagavond 
in muziekcentrum het Anker, ‘Luuk’s Bon-
tenaovend’ op zaterdag, ’kWITutBètter!’ 
op dinsdagavond en de boerenbruiloft op 
dinsdag zijn slechts enkele hoogtepunten. 

Zaterdagavond maakt Prins Luuk XLII 
(Stephan van Schijndel) er met zijn Thea 
en het Gekleed gevolg een bonte kermis 
van. Bij de Tapperij komt partyzanger Roy 
Dekkers menig feestnummer zingen, en 
zal Prins Luuk XLII geen enkel verzoek 
voor een polonaise afslaan. Voor degene 
die zich willen aanpassen aan het thema: 

bonte kleuren zijn van harte welkom.
Na de Ganzendonckse optocht zal de ge-
weldige feestband ‘Wir sind Spitze!’ er op 
zondagavond één groot feest van maken. 
Vanaf 20.00 uur, net voordat de band be-
gint te spelen, en tijdens een pauze van de 
band vindt de prijsuitreiking plaats van de 
volwassenen optocht (uitreiking jeugdop-
tocht 18.30 uur in de Jeugdresidentie het 
Ontmoetingscentrum). De rest van de 
avond is de band aan het woord in mu-
ziekcentrum het Anker en zal het grootste 
carnavalsfeest van het jaar worden gehou-
den. De toegang is écht helemaal GRATIS.

Maandagavond staat in het teken van 
‘kWITutBètter!’. Je kunt er op een ludieke 
manier consumptiebonnen winnen en de 
maffe zangeressen, de (ook landelijk) zeer 

succesvolle Dorini’s, komen de Tapperij op 
z’n kop zetten. De themakleur is wit, maar 
alle andere kleuren zijn ook welkom.

Het boerenpaar, gevormd door Paul 
Meulensteen en Karin Biemans, wordt op 
carnavalsdinsdagmiddag in de on-echt 
verbonden. Vanaf 12.11 uur vindt deze lu-
dieke boerenbruiloft plaats bij de Tapperij.

De Prinsengarde (ex-prinsen van Gan-
zendonck) zal tijdens één van de evene-
menten het beeldje ‘Onze Luuk’ uitreiken, 
een waarderingsprijs voor mensen die zich 
buiten de carnavalsstichting om inzetten 
voor het Ganzendonckse carnaval.

Alle verdere informatie en het volledige 
programma vind je op teugelders.nl.

Mariahout – Komende zaterdag zal 
het carnaval geopend worden met 
de heilige mis om 12.30 uur, gevolgd 
door de sleuteloverdracht. 12:30 de 
heilige mis en vervolgens de sleutel-
overdracht.

CV De Heikneuters opent dit jaar het 
carnaval met een ‘magic goochel-
show’, verzorgt door Magic Steve. 
Een goochelshow voor jong en oud, 
maar speciaal voor de jeugd van 0 
-12 jaar heeft deze goochelaar een 
kindershow ontwikkeld. Het optreden 
vindt plaats in het buurthuis van Ma-
riahout om 19.00 uur tot ongeveer 
20.00 uur.
 
Aansluitend zullen de diverse hoog-
heden en hun gevolg de carnaval 
openen met een muziekspel waar ook 
de bezoekers in de zaal actief bij wor-
den betrokken. Kom op 1 maart van 
19:00-22:00 uur naar het buurthuis 
in Mariahout voor een ‘magic’ ope-
ning van carnaval 2014! Daarna kunt 
u allen naar Café/Zaal De Pelgrim 
samen met de fantastische muziek-
groep blaaskapel Bres Bend BOB. Een 
groep bestaande uit zestien personen 
die verschillende soorten herkenbare 
populaire pop-, soul- en rockmuziek 
spelen, waarvan vele arrangemen-
ten in eigen beheer zijn geschreven. 
Zij beschikken over een uniek, eigen 

geluid wat door het publiek enorm 
gewaardeerd wordt. 

Op zondag  start in Lieshout om 13.00 
uur de optocht met de ontbinding 
hiervan in Mariahout, waar om 19.00 
uur de prijsuitreiking plaatsvindt bij De 
Pelgrim. Daarna is het bal met de DJ.

Maandagochtend is het ontbijten met 
de prins waar een overvol programma 
is, met o.a. de bekendmaking van de 
kneuter van het jaar 2014. In de avond 
is er bij De Pelgrim een ‘foute avond’, 
wat inmiddels een begrip is geworden 
in het Heidurp. Hier zal men menig 
mensen uitgedost zien rondlopen als 
het maar fout is. 

Op dinsdag is het de middag van 
de Hoge raad en de jeugdcommissie 
waar we een schot voor de boeg gaan 
houden en voorin het café een uitge-
breid programma hebben voor de kin-
deren. Deze middag begint om 13.00 
uur. Dinsdagavond, de afsluitende 
avond van het carnavals seizoen, star-
ten we om 19.30 uur bij de Oranje-
bar, waarna we om 22.00 uur vertrek-
ken richting De Pelgrim, om het feest 
compleet te maken tot 24.00 uur. Ie-
dereen is uitgenodigd om gezellig op 
één of meerdere van deze activiteiten 
te komen, om daar gezellig met ons 
prinsenpaar het glas te heffen.

Beek en Donk – De Ganzendonckse 
jeugd zal zich dit jaar tijdens het Gan-
zendonckse Jeugd & Tienercarnaval kun-
nen uitleven op een kleurrijk verlichte 
dansvloer. Het grote zaal in het Ontmoe-
tingscentrum wordt dit jaar dan ook om-
getoverd tot een waar feestparadijs. Hier 

zal de jeugd zich op een veilige manier, 
zonder dat er alcohol wordt geschonken, 
iedere avond kunnen uitleven.

Met het thema ‘Ganzendonck zie kleur-
re!’ in het achterhoofd heeft de jeugd-
commissie van de Teugelders gezocht 

naar een passende aankleding van de 
eigen jeugdresidentie het Ontmoe-
tingscentrum. Daarbij zijn kosten noch 
moeite gespaard en is gekozen om vier 
dagen lang een verlichte dansvloer te 
gebruiken. Ook licht en geluid zijn van 
professionele kwaliteit, zodat het feest 

bij voorbaat eigenlijk al niet meer fout 
kan.

Omdat de meeste kinderen het toch 
het leukst vinden om carnaval in eigen 
dorp te vieren, wat ook voor de ouders 
een geruststellende gedachte is, kan de 

jeugd er ook dit jaar elke avond tussen 
19.00 en 22.00 uur terecht. Zondag-
avond begint men al om 18.30 uur. Dan 
vindt namelijk de prijsuitreiking van de 
jeugdoptocht plaats. Nieuw dit jaar is de 
mogelijkheid om gebruik te maken van 
een zogenaamde ‘braskaart’.



Donderdag 27 februari 2014 23
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

CARNAVAL 2014
Donderdag 27 februari 2014 kkkraantt

CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014

Z
A
T
E
R
D
A
G

Z
O
N
D
A
G

D
IN

S
D
A
G

M
A
A
N
D
A
G

LUUK’S BONTENAVOND!

met zanger roy dekkers
bekend van radio, tv en party drive-inn shows

DJ ARJAN IN HET CAFE

KINDERMATINEE
NA D’N OPTOCHT

KINDERMATINEE MET DJ ARJAN 
EN BAlLONNENCLOWN BIBA

‘KWIT UT BETTER!
MET DE Fantastische DORINI’S

BOERENBRUILOFT

Ganzendonck ZAG KLEURRE!
NOG EEN KEER FEEST EN DAN AFSCHEID NEMEN!

Sparta’25 klaar voor de carnaval
Beek en Donk - In het carnavalsweek-
end vinden op sportpark ’t Heereind 
geen voetbalwedstrijden plaats. Toch 
zal het er een drukte van jewelste 
zijn. Al decennia vieren de groenwit-
ten het carnaval op hun eigen wijze. 

Bekendmaking prins
Op vrijdagavond start carnaval met 
de bekendmaking van Prins Carna-
val van de Spartanen. Om elf over elf 
in de avond wordt de nieuwe Prins 
bekendgemaakt. Alle hints welke de 
Prins onthullen zijn inmiddels bekend.
1. Hij/zij is de trotse stichter van 

een gebouw.
2. Hij/zij zal een goede heerser zijn.
3. Hij/zij heeft wel heel letterlijk een 

beschuitje gegeten met zijn/haar 
partner

4. Hij/zij is geen tricolores maar een 
groenwitter?

5. 2014 wordt een heel bijzonder 
jaar. Prins Carnaval van Sparta’25 
en nog een bijzonder jubileum.

Vrijdag
Op vrijdagavond start het specta-
culaire programma om 20.00 uur 
DJ’s Robin en Remco nemen het 
muzikale gedeelte voor hun reke-
ning. Om 22.00 uur neemt thuis-
kletser Mar-Tien de gebeurtenissen 
van het afgelopen jaar op sport-
park ’t Heereind onder de loep. 

Zaterdag
Traditioneel is de zaterdag volledig 
gereserveerd voor de jeugd van de 
Beek en Donkse vereniging. Op 
carnavalszaterdag nemen de E en 
F jeugd vanaf 09:00 uur deel aan 
het verkleed carnavalstoernooi in 
D’n Ekker. De Spartaantjes sluiten 
aan om 10.30 uur. Na afloop van 
het toernooi, omstreeks 12.30 uur 
gaat men in optocht te voet naar 
het clubgebouw van Sparta’25. 
Hier vindt de prijsuitreiking plaats, 
waarna aansluitend een gezellig 
carnavalsfeest losbarst. Ook zijn er 
dan diverse spellen te doen en zijn 

de DJ’s weer aanwezig in de kan-
tine. 

Maandag
Het klapstuk van Carnaval 2014 
vindt plaats op maandag 1 maart. 
Om 11.11 uur wordt de nieuwbak-
ken Prins vereerd met een huisbe-
zoek van de Raad van Elf en het 
boerenpaar. Boer Mark en boerin 
Susie worden daar voorbereid op 
hun onechte huwelijk. Om 13.00u 
komen zij aan in het clubgebouw, 
waarbij om 14.00 uur Dun Opkik-
ker wordt uitgereikt. Het onechte 
huwelijk waarbij men wordt voor-
gegaan door Pastor in ’t Engels en 
begint om 15.00 uur. De petazzie is 
dit jaar van een iets andere smaak. 
Daar moet je bij zijn. De maandag-
middag wordt afgesloten met de 
receptie van het boerenpaar en een 
geweldig carnavalsfeest. Dj Ronald 
staat dan garant voor een specta-
culaire middag.

Mist Simple Minds Kwiz tijdens Nieuw Weef bij Deef
Beek en Donk - Het bij voorbaat 
grote succes van het evenement 
Nieuw Weef bij Deef op carna-
valsmaandagavond krijgt een pri-
meur. Met medewerking van Tiesje 
Magic, niet te verwarren met de 
Vlaamse New Wave legende TC 
Matic, zal het swingfeest in Café 
Zaal Dancing Van de Burgt een ei-
gen Kwizut variant krijgen.  

Met de organisatie van de Mist 
Simple Minds Kwiz hoopt Bewe-
ging van Op d’n Tocht het intel-

lectuele deel van carnavalvierend 
Ganzendonck te prikkelen. Volgens 
Het Gezicht van de Beweging zal 
er in Europa’s Nieuw Weef Hotspot 
Van de Burgt niet alleen naar dub-
beltjes gezocht worden. “Het swin-
gen zal worden afgewisseld met 
een zoektocht naar de Mist Simple 
Mind van de avond. We willen aan 
tonen dat het hoge niveau van de 
Kwizut editie 2013 voor Nieuw 
Weef liefhebbers een eitje is”, al-
dus het overmoedige Gezicht.  De 
winnaars van de afgelopen Kwizut 

editie ‘Alles Goewd?’ hebben al 
aangegeven, bij monde van haar 
woordvoerder Erik van Haperen, 
voltallig aanwezig te zullen zijn bij 
de Mist Simple Minds Kwiz. 

Beweging Op d’n Tocht met 
Stip op nummer 1
Al jaren lang initieert Beweging Op 
d’n Tocht bizarre activiteiten en 
optredens binnen  en buiten Gan-
zendonck. Vanzelfsprekend met 
wisselend succes, maar de golfbe-
weging van sensatie dat door het 

land heen trekt na de aankondiging 
van het evenement Nieuw Weef 
bij Deef bewijst het topniveau van 
de Beweging. Het feit dat de le-
den van de Beweging niet alleen 
deel uit maken van het winnende 
Kwizut team Alles Goewd? en in 
de top van de hitlijst staan van de 
carnavalshit van 2014 op 3FM, 
bewijst dat Ganzendonck toppers 
in haar midden heeft. Met recht 
kan daarom in de huidige lopende,  
straatbeeld bepalende lokale ver-
kiezingstrijd, gesteld worden dat er 

maar één echte Beweging met stip 
op nummer 1 staat.  

Nieuw Weef bij Deef begint op 
carnavalsmaandag om 20.10 uur. 
Kledingadvies: somber zwart. Via 
de facebookpagina van Beweging 
Op d’n Tocht en www.opdntocht.
nl zijn de actuele ontwikkelingen 
rondom dit nieuwe topevenement 
te volgen.
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MooiBoerdonk

De laatste aandachtspunten voordat carnaval losbarst

Concert in Boerdonkse kerk

KVO Boerdonk stemt voor fusie 
met ‘Vrouwen van Nu’

Fiets je fi t met WTC Boerdonk

SOBC klaar voor de carnaval

Boerdonk - De Zandhazen zijn er 
helemaal klaar voor om er sa-
men met het Hazenrijk een 
geweldig carnavalsfeest 
van te gaan maken. SOBC 
heeft haar programma 
weer goed in elkaar zit-
ten en er is dus weer volop 
vertier voor jong en oud. Het 
programma staat beschreven in 
De Zandhazenkrant maar evengoed 
zijn er nog enkele zaken die we graag 
extra onder de aandacht brengen.

Ziekenbezoek
Als u wegens gezondheidsbeperkingen 
niet kunt deelnemen aan het carnaval 
en een bezoek van Prins Joan den 1e op 
prijs stelt, laat dat dan weten aan Henry 
Penninx tel 0492-462143.   

Het Boerdonkenaardje
Ook dit jaar wordt weer een verdien-
stelijke Boerdonkenaar onderscheiden 
met het Boerdonkenaardje. Dit zal ge-

beuren op zaterdagavond aan het 
begin van het programma. Het 

programma start om 20.00 
uur dus kom op tijd om de 
bekendmaking mee te ma-
ken. Hij of zij verdient onze 
aandacht en waardering.

Catering
Zoals u gewend bent zal iedere 

dag de frietwagen in Boerdonk zijn. 
Let u zelf even op de openingstijden.

De optocht
De optocht op zaterdag start ook dit 
jaar weer om 15.00 uur. We verzame-
len vanaf 14.30 uur bij Leekzicht.

Berenhol en Ter Aa
Voor de kinderen van groep 2 t/m 7 
is het carnaval in het Berenhol van 
zondag t/m dinsdag van 18.00 uur 
tot 21.00 uur. Voor de kinderen vanaf 
groep 7 is er carnaval in Ter Aa op za-
terdag, zondag en dinsdag van 19.00 

uur tot 22.30 uur. U moet zelf voor 
vervoer zorgen.

Zandhaasverbranding
Dinsdagavond rond  19.30 uur zal de 
Zandhaas traditioneel verbrand worden 
op het Weike. U bent daar van harte 
voor uitgenodigd.

Potgrondactie
Zaterdagvoormiddag 8 maart vindt 
weer de potgrondactie plaats. Net als 
voorgaande jaren kost een zak van 30 
liter van de beste potgrond €2,50 en 5 
zakken voor €10,00. We leveren net-
jes thuis af. Als u niet thuis bent kunt u 
bij onze leden de bestelling doorgeven. 
Er wordt dan voor gezorgd dat de pot-
grond netjes bij u wordt afgeleverd.

We gaan er met prins Joan den 1e, 
jeugdprins Joep, jeugdprinses Pleun, 
adjudant Maik en hofdame Dewi voor-
op weer een geweldige carnaval van 
maken. Alaaf!

Boerdonk - Als je denkt dat je te dik 
bent kun je natuurlijk gaan Sumowor-
stelen. Het dik zijn heeft ook voorde-
len, want als je deze sport beoefend 
‘moet’ je zelfs echt meer gaan eten om 
in ‘vorm’ te komen.
 
Ben je te dik en wil je deze overtollige 
kilo’s kwijt, dan heeft WTC Boerdonk 
een beter alternatief. Ga bij WTC Boer-
donk mee fietsen. Natuurlijk, in het be-
gin zal je wat moeten zuchten om het 
tempo bij te houden. Maar als Cor van 
den Tillaar zijn peptalk houdt en -de 
altijd lachende- Adrie Biemans voor je 
rijdt, dan kun je de hele wereld aan. 
Dan stellen die 2200 km tussen maart 
en oktober bijna niets meer voor.

Na enkele weken vliegen de kilo’s eraf. 
Voor dat fietsen hebben we ieder jaar 
een uitgekiend programma klaarlig-
gen, wat door de routecommissie (zijn 
al gevraagd voor de Tour de France 
2015) uitgedokterd is. Dit is een groep 
mensen met gruwelijk veel fietserva-

ring en die willen ze graag delen met 
wat andere fietsers. Verder is zo dat 
we Toontje van de Rijt als volgwagen-
chauffeur hebben kunnen bemach-
tigen voor de zondagochtenden. Hij 
is het neusje van de zalm van al onze 
volgwagenchauffeurs. Je wordt door 
hem totaal verzorgd als je bij hem in 
de bus terecht zou komen. Van doping 
heeft Toontje nog nooit gehoord, maar 
hij heeft van alles in de bus om je weer 
vooruit te helpen. 

Onze kilometervreter van 2013, Ad 
Verstraaten, komt zelfs op zondagoch-
tend uit Beek en Donk hier in Boering 
fietsen. Zo’n aantrekkingskracht heeft 
de club uit dit kleine durpke. Eigenlijk is 
dat heel logisch want je kunt er je ver-
haal kwijt aan specialisten uit diverse 
sectoren. Voor agrarische zaken kun 
je bij Harrie Jaspers en Tonnie Meu-
lensteen terecht, boekhouding (wit of 
….) Nico Biemans en Cor van de Til-
laar, IJzerwerk onze onverslijtbare Wim 
van den Berg, vrachtwagenspecialisten 

Tonnie Toonders en Hans Huijbers. Ge-
meentezaken onze boa Hans van L. 
Voor alles wat er daarna nog overblijft 
kun je bij Pieter van der Aa terecht. Zo 
zie je maar dat aan alles is gedacht. 

Naast het zondags fietsen doet WTC 
Boerdonk op de woensdagavonden 
nog een trainingsrondje. Hier doe je 
net die extra conditie op, mocht je een 
keer zondagochtend hebben overge-
slagen.

Verder organiseren we elk seizoen, 
in het eerste weekend van septem-
ber een fietsweekend, omdat we 
wel eens echt verder van huis willen 
fietsen in ons mooie Nederland.  Ei-
genlijk vooral om ook eens mee te 
maken hoe het slapen in een tent of 
scoutinggebouw is met Cor van den 
Tillaar en Antoon Donkers. Als je dit 
gelezen hebt en je wilt nog wat meer 
over dit fietsclubje weten, ga dan naar 
www.wtcboerdonk.nl of bel met Theo 
Vilier. Tel. 0492-46304.

Boerdonk - Carnaval 2014 staat op het 
punt om los te barsten. SOBC is er he-
lemaal klaar voor. Op vrijdag is er de 
jaarlijkse Après ski party, op zaterdag 
de uitreiking van het Boerdonkenaard-
je. Op maandag het foute uur van Q-
Music, gevolgd door de boerenbruiloft 
op Dinsdag.

Après ski party
Er zijn nog kaarten verkrijg-
baar aan de deur voor het 
feest van het jaar. De leeftijd 
is van 12 tot 18. Vanaf 23.00 
uur wordt, voor de jeugd van 
18 jaar, alcohol geschonken. 
Zorg wel dat je een ID bij je hebt, 
dan krijg je een bandje na goedkeuring. 
Dit feest mag je zeker niet missen!

Boerdonkenaardje
Iedereen wil op zaterdag natuurlijk 

weten aan wie het Boerdonkenaardje 
wordt uitgereikt. Na de uitreiking vinden 
er verschillende fantastische groepsop-
tredens plaats, getuige de repetities.

DJ Kicken en Q-Music foute uur
De bekende DJ Kicken zal op maandag-

avond het dak van Den Hazenpot 
eraf laten knallen. Deze top DJ 

wil je niet missen. Daarnaast 
is het ook tijd voor het foute 
uur van Q-Music.

Boerenbruiloft
Bruidegom Remko en bruid-

je Ingrid zijn helemaal klaar 
om in de onecht verbonden te 

worden. Er zijn nog enkele kaarten 
verkrijgbaar in Den Hazenpot voor de 
boerenbruiloft op dinsdag.

De laatste aandachtspunten voordat carnaval losbarst
Boerdonk - De Zandhazen zijn er 
helemaal klaar voor om er sa-
men met het Hazenrijk een 
geweldig carnavalsfeest 
van te gaan maken. SOBC 
heeft haar programma 
weer goed in elkaar zit-
ten en er is dus weer volop 
vertier voor jong en oud. Het 
programma staat beschreven in 
De Zandhazenkrant maar evengoed 

beuren op zaterdagavond aan het 
begin van het programma. Het 

programma start om 20.00 
uur dus kom op tijd om de 
bekendmaking mee te ma-
ken. Hij of zij verdient onze 
aandacht en waardering.

Catering
Zoals u gewend bent zal iedere 

dag de frietwagen in Boerdonk zijn. 

Boerdonk - In de Boerdonkse kerk geeft 
het ensemble ‘I Fortunelli’ voor het derde 
achtereenvolgende jaar een concert. Het 
concert wordt gehouden op zaterdag 8 
maart om 20.00 uur. 

‘My heart is a holy place’
Het is een programma van overwegend re-
ligieuze muziek met bekende en minder be-
kende pareltjes uit de Engelse koormuziek. 
‘I Fortunelli’ bestaat uit 8 zangers en staat 
onder leiding van Francien Meuwissen. 

U bent van harte uitgenodigd om naar het 
ensemble te komen luisteren. De entree is 
gratis, een vrije gift welkom. Na afloop van 

het concert wordt u een kop koffie of thee 
aangeboden.

Boerdonk - Zoals reeds eerder be-
kend is gemaakt, houdt de  KVO 
per 1 januari 2015 op te bestaan. 
Tijdens de algemene ledenverga-
dering van de KVO in november 
2013 in Tilburg heeft de meerder-
heid van alle KVO besturen toe-
stemming gegeven om een fusie 
met ‘Vrouwen van Nu’ verder uit te 
werken.

Door te fuseren met Vrouwen van 
Nu blijven leden van de KVO, lid 
van een vrouwenorganisatie. Een 
grote organisatie waardoor de stem 
van de vrouw niet verloren gaat. 
Verder past Vrouwen van Nu bij de 
KVO omdat zij dezelfde geschiede-
nis kennen als vrouwenvereniging 
en dezelfde missie en toekomstvi-
sie hebben. De geschiedenis van de 
KVO gaat niet verloren maar gaat 
verder bij Vrouwen van Nu. Vrou-
wen van Nu werkt  aan maatschap-

pelijke en actuele thema’s zoals 
het onlangs aangekondigde thema 
Foodbattle. 

Op donderdag 13 februari werd een 
extra ledenvergadering gehouden 
voor de leden van KVO Boerdonk. 
Tijdens deze vergadering konden de 
leden stemmen of zij verder wilden 
gaan als Vrouwen van Nu. Op deze 
vergadering waren 62 leden aan-
wezig. Met een ruime meerderheid 
werd gestemd voor fusie met de 
Vrouwen van Nu.
 
Het huidige bestuur is blij met deze 
uitkomst en  hoopt dat ze nog lang 
ontspannende en inspirerende acti-
viteiten mag organiseren voor haar 
leden, na 2015 waarschijnlijk onder 
de vlag van de Vrouwen van Nu. 
Tot januari 2015 wordt verder ge-
werkt om de fusie te kunnen rea-
liseren.

Music, gevolgd door de boerenbruiloft 

Er zijn nog kaarten verkrijg-
baar aan de deur voor het 
feest van het jaar. De leeftijd 
is van 12 tot 18. Vanaf 23.00 
uur wordt, voor de jeugd van 
18 jaar, alcohol geschonken. 
Zorg wel dat je een ID bij je hebt, 
dan krijg je een bandje na goedkeuring. 

De bekende DJ Kicken zal op maandag-
avond het dak van Den Hazenpot 

eraf laten knallen. Deze top DJ 
wil je niet missen. Daarnaast 
is het ook tijd voor het foute 
uur van Q-Music.

Boerenbruiloft
Bruidegom Remko en bruid-

je Ingrid zijn helemaal klaar 
om in de onecht verbonden te 

worden. Er zijn nog enkele kaarten 

4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  € 22.50
                       

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

COMFORTABEL EN VEILIG WONEN

www.ven-hollanders.nl Kapelstraat 19 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

Zo mooi kan extra comfort zijn
U woont plezierig en wilt nog lang genieten van uw woning. Oók als de jaren 
wat meer gaan tellen. Dat kan, met onze comfort-oplossingen voor uw woning. 
Die maken uw woning namelijk klaar voor een volgende fase in uw leven. Dat 
merkt u aan extra comfort. Maar dat ziet u niet. Want stijl en gemak gaan bij 
ons uitstekend samen. Mooi toch?

 Snel en zonder grote verbouwingen

 Hoge kwaliteit materialen en afwerking

 Deskundig advies op maat

Profiteer van 
het verlaagde 

BTW tarief 21% 6%
op arbeidskosten, vraag naar de voorwaarden.
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Zo’n 26 mondjes malen al smekkend 
en smokkend op hun vitaminerijke 
fruithapje. Dit dagelijkse ritueel wat na 
de rausende pauze plaatsvindt is di-
rect een rustmoment voor het jongste 
grut van de basisschool. Nadat ze hun 
jas, das, handschoenen en ander win-
tergerei uiteindelijk op de daarvoor be-
stemde plek hebben opgeborgen komen 
ze binnengedremmeld. Juf begroet ze 
hartelijk, aait over verscheidene blonde 
bolletjes, troost een tweestaartig meisje 
vanwege een verschrikkelijke valpartij 
nabij grindtegel 5 en nadat ook Jip met 
zijn broek op zijn knieën weer voorzien 
is van een dichte knoop en gulp kan het 
grote banket der appels en peren dan 
eindelijk beginnen.

De hulpjes hebben de verantwoordeli-
jke taak de grote box met bakjes, iets 
te sappige bananen en druipende cello-
faanzakjes te verdelen onder de begerig 
kijkende en wild stoelwippende kleuter-
kinderen. Juf begint: ‘Deze banaan is van 
Sophie. Kiki, breng jij deze banaan naar 
Sophie?’ Juf pakt tactisch de banaan bij 
het uiteinde vast, aangezien ze al had 
geobserveerd dat deze langwerpige en 
licht gebogen Ecuadoriaanse vrucht al 
behoorlijk toegetakeld was door een 
Bert-en-Ernie-druivendoos en een van 
vocht doorspekt plastic zakje met daarin 
een compote van appel en kaneel. Kiki 
daarentegen doet er niet moeilijk over. 
‘Is goed, juf’, en ze neemt het geelbruin, 
kleiachtige goedje tussen haar knuistje 
en huppelt daarmee richting Sophie, die 
haar kijkers doet laten groeien wanneer 
ze haar buit aan ziet komen. ‘Jeuj, lek-
ker!’ Juf denkt er het zijne van en gaat 
door met de fruitbox waar nog een stel 
exotische soorten nog net niet liggen te 
ontbinden in een marinade van allerlei 
soorten vruchtensappen.

‘Smakelijk eten, smakelijk eten. Hap, hap 
hap. Dat zal lekker smaken. Eet maar 
op.’ Melktanden die op het punt staan 
zelfstandig te worden verslinden al, 
voordat de laatste noot van het tafel-
concert gezongen is, volvezels en C vi-
tamines. De propperige poppenhoek, 
de stoere bouwhoek, de kleverige 
computers de themahoek vol met 
woorden die beginnen met de let-
ter g, het lijkt of ze even niet besta-
an. Er maakt zich een bepaalde 
rust meester van deze klas, waarin 
de juf geniet van het kringtafer-
eel wat zich voor haar ontvouwt: 
blinkende lippen druipende van het 

sinaasappelvocht; druifjes die onder het 
gewicht van het meevervoerde vorkje 
meters wegspringen om vervolgens 
parmantig vanaf het heerlijke zandrijke 
linoleum zo het mondje ingepropt te 
worden; roestige bananen waarbij het 
vruchtvlees van alle kanten door de schil 
heen proest, terwijl Pietertje nog steeds 
de banaanhendel niet los kan wrikken; 
gekaneliseerde appeltjes die door Cindy 
lekker doorgeduwd worden om vervol-
gens de boterkleffe handjes heerlijk af 
te vegen aan haar roze Dora-sweatertje.

Jufs blik blijft rusten op Wouter. Wouter 
heeft zijn blauwe smurfentrommeltje, 
bioscoopversie, geopend. De deksel ligt 
keurig naast het trommeltje op de grond. 
In het bakje bevindt zich een stamppotje 
van aardbei met, op het oog lijkende, 
kiwisaus. Aan Wouters mond te zien is 
er al een deel van deze unieke mix naar 
binnen gewerkt. Het plastic vorkje, wat 
als gereedschap diende voor zijn fruit-
moment, ligt nu op zijn schoot. Wouter 
heeft dit tooltje ingeruild voor zijn lenige 
en behendige rechterwijsvinger. Deze 
priemt hij nu stug door in één van zijn 
rijkelijk gevulde neusgaten om daar 
smaakvol een ander type kiwisaus uit te 
halen. Vol overgave probeert hij de kor-
relige en slijmerige dwarsligger in zijn 
neusholte eruit te friemelen totdat juf 
spreekwoordelijke roet in zijn eten gooit. 
‘Wouter, je hebt nog genoeg in je bakje 
zitten. Eet dat eerst maar eens op!’

Mees
Joost

De fruitkring

kleiachtige goedje tussen haar knuistje 
en huppelt daarmee richting Sophie, die 
haar kijkers doet laten groeien wanneer 
ze haar buit aan ziet komen. ‘Jeuj, lek-
ker!’ Juf denkt er het zijne van en gaat 
door met de fruitbox waar nog een stel 
exotische soorten nog net niet liggen te 
ontbinden in een marinade van allerlei 

‘Smakelijk eten, smakelijk eten. Hap, hap 
hap. Dat zal lekker smaken. Eet maar 
op.’ Melktanden die op het punt staan 
zelfstandig te worden verslinden al, 
voordat de laatste noot van het tafel-
concert gezongen is, volvezels en C vi-
tamines. De propperige poppenhoek, 
de stoere bouwhoek, de kleverige 
computers de themahoek vol met 

blinkende lippen druipende van het 

kleiachtige goedje tussen haar knuistje 
en huppelt daarmee richting Sophie, die 
haar kijkers doet laten groeien wanneer 
ze haar buit aan ziet komen. ‘Jeuj, lek-
ker!’ Juf denkt er het zijne van en gaat 
door met de fruitbox waar nog een stel 
exotische soorten nog net niet liggen te 
ontbinden in een marinade van allerlei 

‘Smakelijk eten, smakelijk eten. Hap, hap 
hap. Dat zal lekker smaken. Eet maar 
op.’ Melktanden die op het punt staan 
zelfstandig te worden verslinden al, 
voordat de laatste noot van het tafel-
concert gezongen is, volvezels en C vi-
tamines. De propperige poppenhoek, 

Mees
Joost

Bosmeubilair rondom Mariahout: een uniek initiatief
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Mariahout - Namens ‘Zorg om het 
Dorp’ hebben Ria Lindeman en Ger 
Aarts het initiatief genomen om langs 
wandelpaden in Mariahout bankjes 
te realiseren. Het gaat om een viertal 
wandelingen, die rondom Mariahout 
zijn uitgezet door het IDOP (Integraal 
Dorps Ontwikkelings Programma). 
Omdat de wandelingen meestal wer-
den gemaakt door de wat oudere me-
demens vatte ‘Zorg om het Dorp’ het 
plan op om de routes vooral ook voor 
hen aantrekkelijk te maken. 

Dankzij het uitgebreide ‘netwerk’ van 
Ger kwamen de initiatiefnemers in con-
tact met de heren van de werkgroep 
‘Natuur en Landschap Lieshout Maria-
hout’. 

Amerikaanse eik
De groep ‘Natuur en Landschap Lies-
hout Mariahout’ was bezig met het in 
oude glorie herstellen van één de vennen 
in de omgeving van het al opgeknapte 
Torreven, namelijk het Vossenbergven. 
Op de plaats van het ven groeiden on-
der andere Amerikaanse eiken, die er 
zijn geplant bij de ontginning van het 
heidegebied rondom Mariahout. Om 
deze eiken was het de dames van ‘Zorg 
om het dorp’ te doen. “Zouden jullie 
van al dat mooie hout niet een aantal 

banken kunnen maken?”, was de vraag 
van Ria en Ger. Henk Renders, van ‘Na-
tuur en Landschap Lieshout Mariahout’, 
heeft vijf personen bereid gevonden de 
bankjes te realiseren.
 
Gezondheidsteams
De gezondheidsteams in de gemeente 
Laarbeek promoten ‘bewegen’. De 
meest eenvoudige vorm daarvan is 
wandelen. Na de aanleg van de trim-
baan in het Mariahoutse bos, werd 
dit punt als spil aangewezen voor een 
viertal wandelroutes. Een mooi voor-
beeld is het onlangs geopende ‘Erpse 
Pad’. “De routes waren er, maar we 
liepen er tegenaan, dat de afstanden 
te groot werden voor de oudere men-
sen, die veel van deze paden gebruik 
maakten”, aldus Ria. “We 
wilden echter niet zo maar 
een paar stukken bos-

meubilair, maar we zaten te denken 
aan twintig banken. Gelukkig was dit 
voor de heren geen punt”, lacht Ria.

Integraal netwerk
De wandelpaden verbinden het bos-
gebied rondom het Torreven met het 
verderop gelegen natuurgebied ‘De 
Mosbulten’. Zorgboerderij ‘Grooten-
hout’ ligt ook in dit gebied. Het be-
stuur daarvan heeft het plan opgevat 
om de paden te gebruiken, maar ook 
schoon te houden. Ook de bestaande 
routes profiteren van de rustpunten, 
die door de ‘club van 5’ werden ge-
bouwd. Het gebied rond Mariahout 
wordt door deze bijdrage een waar 
wandelparadijs, dat de 
moeite van het ont-
dekken waard is!

Renee Brinkgreve, Cees Dietvorst, Ria Lindeman, Ger 
Aarts, Leo Bosch en Henk Renders. Voorop zit Jan Bijnen.

Kinderen schenken €431,00 aan WeClimb4you
Beek en Donk - Remco Donkers van 
Kindcentrum de Raagten uit Beek en 
Donk startte op 13 januari een flessenac-
tie, om zo een bijdrage te kunnen leveren 
aan de vreselijke ziekte; kanker. Hiermee 
wilde hij het team WeClimb4you onder-
steunen met het zes keer beklimmen van 
de Alpe d’Huez voor de strijd tegen deze 
nare ziekte.

Afgelopen vrijdag wilden Remco en zijn 
klasgenootjes het team verrassen met het 
opgehaalde bedrag. Voordat het echter 
zover was, werd Remco eerst verrast. 
Onder begeleiding van het team WeClim-
b4you en twee motorrijders van de mare-
chaussee (met sirene), fietste Remco naar 
school. “Dit was kei gaaf” aldus Remco.

De dank van Remco gaat uit naar Super-
markt Plus en EMTÉ waar hij de collecte-
bussen mocht ophangen, maar ook zeker 

naar de mensen die daar hun bijdrage in 
hebben gedaan. Nadat Remco al zijn juf-
fen en klasgenootjes had bedankt voor de 
hulp, was het moment van de overhandi-
ging daar.

Met alle hulp is de actie tot een bedrag 
gekomen van €431,00. Een fantastische 
opbrengst! Dit was dan ook de reactie 
van WeClimb4you, die er even sprake-
loos van waren. WeClimb4you bedankte 
de hele klas voor deze prestatie. Later op 
de dag is dit bedrag zelfs nog afgerond 
naar €450,00. Remco en zijn klasgeno-
ten willen WeClimb4you tenslotte nog 
een boodschappen meegeven: “WeClim-
b4you zet ‘m op, nu nog 6 keer naar de 
TOP!”

Voor mensen die het team van WeClim-
b4you nog extra willen ondersteunen en 
daarmee ook de strijd tegen kanker, kun-
nen vrijwillig doneren via: www.opgeve-
nisgeenoptie.nl/teams/WeClimb4you. Of 
koop een kalender van WeClimb4you via 
alpdhuzes2014@gmail.com.

Voor ons een kleine moeite, 
voor hen een groot gebaar.

Lezerspodium

Geslaagde avond ABL met buurtverenigingen.
Woensdagavond, 19 februari, hield ABL 
voor de 2e keer een bijeenkomst voor 
alle buurtverenigingen van Laarbeek. 
Bestuursleden van Buurtverenigingen uit 
Mariahout, Lieshout en Beek en Donk 
en een afvaardiging vanuit Merenstein 
en de Beekse Akkers waren naar deze 
avond gekomen. De opzet van deze 
avond is samenwerken en informatie en 
ervaringen uitwisselen. 

Als commissie- en raadsleden zijn wij 
veel bezig met allerlei bezuinigingen, 
de veranderingen in de zorg enz. We 
moeten weer meer naar elkaar omkijken 
en de buurtverengingen worden 
vaak genoemd als een belangrijk 
onderdeel hierin. Maar hoe staan de 

buurtverenigingen hier tegenover en 
willen ze deze verantwoordelijke rol 
wel op zich nemen? Weten ze wel wie 
ze kunnen benaderen voor vragen en/
of hulp? Wij van ABL vinden het heel 
belangrijk om van de mensen zelf te 
horen hoe ze hier en tegenover andere 
bezuinigingen staan. Om deze discussie 
aan te gaan hadden we deze keer 
verschillende sprekers uitgenodigd. 
Rene Jansen, de buurtbrigadier van 
Beek en Donk, gaf tekst en uitleg over 
de functie van wijkagent. 

Een presentatie over de functie van de 
buurtsportcoach Ilse van Ham gaf wat 
meer duidelijkheid over wat zij voor 
bijvoorbeeld de buurtverenigingen 

kan betekenen. De dorpsraden gaven 
aan wat hun functie is en dat ook de 
buurtverenigingen met ideeën en vragen 
bij hun terecht kunnen. 

Henrie Bouwmans, dorpsondersteuner 
in Beek en Donk vanuit Vierbinden, kon 
iedereen met zijn verhaal prikkelen tot 
het aangaan van een goede discussie. De 
kracht van een buurt, samen oplossingen 
bedenken voor het beter functioneren 
van een buurt, wat kan de politiek hierin 
betekenen enz. Het was goed om alle 
verhalen van de buurtverenigingen te 
horen. Er werd informatie uitgewisseld 
en op veel vragen kwam een antwoord. 
Maar wanneer ga je naar een politieke 
partij?? Dat was voor veel mensen 

onduidelijk.
Alle raadsleden, 
gekozen door u als 
inwoners van Laarbeek, 
zijn er om u te 
ve r tegenwoord igen . 
Daarvoor gaan we 
allemaal 19 maart 
stemmen. 

Dus zijn er vragen, ideeën, opmerkingen 
of problemen kies dan een of meerdere 
politieke partijen waar u zich thuis voelt 
en leg daar de vraag of opmerking neer. 
Door goed samen te werken komen er 
ook oplossingen!! We kunnen spreken 
van een geslaagde bijeenkomst van 
bijna 2,5 uur waarbij iedereen aangaf 

dat het een nuttige en vooral leerzame 
avond was. 

Op de vraag of we dit volgend jaar 
weer willen organiseren antwoorden wij 
graag ja!! 

Namens Algemeen Belang Laarbeek, 
Monika Slaets

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl

p



Donderdag 27 februari 201426 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

  *  Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

STREEKPRODUCT 2.00
liter 1.33

3 artikelen

W10 - Aanbiedingen gelden van maandag 3 maart t/m zaterdag 8 maart 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Ariel wasmiddel
alle soorten poeder, vloeibaar, 

tabletten of Excel tabs
flacon à 592-1310 ml.

pak 1220 gram
doos 16/30 stuks

3 artikelen naar keuze

17.07-20.97

Boonacker
korrelbrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden
2.09

1.59

2.99

0.99

4.99
kilo 2.50

0.99

2e ARTIKEL
HALVE
PRIJS

25%
KORTING

10.59
liter 1.47

Unox soep
alle smaken

liter familiepak

Roombroodjes
4 stuks
3.99

Markant espressobonen
of gemalen koffie
alle soorten
pak 250/500 gram

Leverkaas
van onze versafdeling
100 gram
1.19

Blue Bastard
energy drink

regular of sugar free
4 blikjes à 250 ml.

1.60/1.84

Zeeuwse 
mosselen super
bak 2 kilo
6.99

Heineken bier*
krat 24 flesjes à 30 cl.
13.99

Jonagold appels
kilo
1.69

Stoney Creek
Australische wijnen*

Chardonnay Semillon,
Shiraz rosé of Shiraz rood

3 flessen à 750 ml.
16.47

4.99

Kipfilet
kilo

7.49

Campina Vifit drink
of Goedemorgen

drinkontbijt
alle soorten

3 pakken à 500 ml.

2.46-2.85

10.00
3 artikelen

Bij aankoop van 2 artikelen 25% korting. 
Bijv: 2 pakken Chinese tomatensoep 
van 5.98 voor 4.49

Bijv: Markant espressobonen dark roasted, 500 gr.
van 6.92 voor 5.19

Markant espressobonenMarkant espressobonenMarkant espressobonenMarkant espressobonenMarkant espressobonenMarkant espressobonenMarkant espressobonenMarkant espressobonen

1.00
4 blikjes

regular of sugar free
4 blikjes à 250 ml.

10.00
liter 0.44

3 flessen

Shiraz rosé of Shiraz rood
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KRANTENBEZORGER

Anne Dekkers uit Beek en Donk
mag een waardebon van €10,- afh alen 

bij TRIA FIETSEN

van de maand

TRIA FIETSEN      Papenhoef 21, Lieshout      www.triafi etsen.nl

zaalvoetbal

voetbal

FC Geerts kan weer winnen
Beek en Donk - Na het teleurstellende 
verlies van de vorige wedstrijd nam 
FC Geerts Autobedrijf sportief revan-
che door FC Avondrood met 3-1 opzij 
te zetten. 

In een wedstrijd met weinig doelpun-
ten nam Geerts na 8 minuten een 
voorsprong, maar vervolgens moest 
het tot de laatste 5 minuten duren al-
vorens een beslissing werd geforceerd. 
De 2-0 door Geerts gooide de wed-
strijd in het slot waardoor de laatste 
minuten om des keizers baard gingen. 
FC Geerts haakt daarmee toch nog 
aan bij de subtoppers in de B-klasse.

Van Kuringe Adviesgroep mazzelt
Sevenmiles.nl/Café Zaal Dave v/d 
Burgt was dichtbij een stunt tegen 
koploper van Kuringe Adviesgroep. 
In een gelijkopgaand duel was Seven-
miles.nl doortastender in de afronding 
en maakte het v. Kuringe flink lastig 
door een 3-1 en 4-2 voorsprong te 
nemen. van Kuringe moest alles uit de 
kast trekken om puntverlies te voorko-
men. In deze fase van de competitie 
zou dat de ploeg erg slecht uitkomen. 
Twee late goals van R. Klomp Bueters 
bogen de achterstand nog om in een 
benauwde, maar niet onverdiende 4-5 

winst. Sevenmiles.nl bleef, zoals al va-
ker dit seizoen, nipt met lege handen 
achter en blijft daarmee op een zo ge-
hate degradatieplaats staan.

De Tapperij wint overtuigend
Achtervolger Café Zaal de Tapperij 
boekte daarentegen een zeer over-
tuigende overwinning op Traxx Party 
en Kartcentrum. De 10-1 winst was 
een juiste afspiegeling van de krachts-
verhoudingen. De Tapperij speelde 
goed, creëert veel kansen en scoort 
ook makkelijk. Met name R. Ros drukt 
met zijn 5 goals zijn stempel op de 
wedstrijd en leidde zijn ploeg naar de 
ruime winst. Traxx kon slechts enkele 
minuten hopen op een stuntje na de 
aansluitingstreffer bij 2-1, maar al snel 
werd die hoop verijdeld toen de doel-
puntenmachine van de Tapperij pas 
echt op gang kwam.

Meulensteen/van Lieshout pakt kop-
positie
Meulensteen/van Lieshout mag zich 
de nieuwe koploper van de B-klasse 
noemen na de 1-3 overwinning op 
Aben & Slag Advocaten. De ploeg 
profiteerde optimaal van wedstrijd die 
het nog tegoed had en nam dankzij de 
winst 2 punten voorsprong op achter-

volger FC v/d Burgt. Meulensteen was 
de betere ploeg en kon regelmatig ge-
vaarlijk worden. De aanval van Aben 
& Slag was deze avond niet op volle 
sterkte waardoor Meulensteen weinig 
te duchten had van de tegenstander. 
Met nog 4 wedstrijden voor de boeg 
komt een kampioenschap nu echt in 
beeld, nu de ploeg het allemaal in ei-
gen hand heeft.

Puur Baden effectief
Den Hurk Vastgoedmanagement be-
leefde weer een ‘net niet’ avond. 
Tegen Puur Baden had de ploeg we-
derom de kansen om minimaal een 
puntje te pakken maar in de slotfase 
liep het toch weer tegen een 2-4 ne-
derlaag aan. Voor Puur Baden blijft 
daardoor het uitzicht op een hoge 
klassering bestaan, nu de 3e plaats op 
de ranglijst in beeld is. Voor Den Hurk 
lijkt het een kwestie van tijd wanneer 
de jonge ploeg de voetbalkwaliteiten 
om weet te zetten in punten. Wat dat 
betreft was de les in effectiviteit van 
Puur Baden leerzaam en gratis, maar 
niet gewenst.

Uitslagen, programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

Wedstrijd duurt paar minuten 
te lang voor Mariahout

De dames van Sparta’25 zoeken versterking

Mariahout - Op een glad veld, waar 
veel spelers moeite hadden om te 
blijven staan, kruiste Mariahout zon-
dag in Lith de degens met NLC’03. 
In een enerverende wedstrijd wist de 
thuisploeg zich in de slotfase naar 
een gelijkspel te knokken, waardoor 
Mariahout niet met drie, maar met 
één punt huiswaarts keerde.

NLC begon sterk aan de wedstrijd 
en voetbalde fel. Vanuit een Lithse 
corner werd de bal weggewerkt voor 
het doel van Mariahout. Tim van den 
Hurk (NLC’03) zag de bal aankomen, 
twijfelde geen moment en schoot 
vanaf ruim 20 meter de bal stijf in de 
kruising 1-0. Mariahout wist hier niet 
mee om te gaan en kon de wedstrijd 
maar moeilijk kantelen. 

In de 15e minuut was het wederom 
NLC dat een goede kans kreeg om de 
voorsprong uit te bouwen. Tim Ruijs 
schoot een vrije bal over het doel van 
Mariahout. NLC drukte de Maria-
nen steeds verder naar achteren en 

keeper Rick van den Heuvel moest 
serieus aan de slag om de ballen uit 
zijn doel te houden. Na 19 minuten 
spelen kwam er voor Erwin Arens na-
men NLC weer een goede kans. Ech-
ter wist Mariahout keeper Van den 
Heuvel de bal nog net weg te werken 
met zijn linkerhand. Vlak voor rust 
kreeg Mariahout een vrije trap. Mar-
tijn van der Linden nam plaats achter 
de bal, en net als vorige week, schoot 
hij de bal keurig over de muur in het 
doel van NLC, waardoor de ploegen 
met een 1-1 stand gingen rusten.

In de tweede helft was het Mariahout 
dat het sterkste uit de startblokken 
wist te komen. Het duel werd wat 
onvriendelijker tussen beide ploegen 
en de 73-jarige scheidsrechter kon 
de duels op afstand moeilijk beoor-
delen. In de  67e minuut raakte Wim 
van den Heuvel de bal verkeerd in de 
verdediging van Mariahout en de bal 
ging richting eigen doel. Erwin Arens 
van NLC reageerde alert, maar Rick 
van den Heuvel bracht redding. In 

de rebound was de kans voor NLC’er 
Tim Ruijs, maar hij schoot de bal 
naast.

In de laatste tien minuten van de 
wedstrijd wilden beide ploegen graag 
de winst binnenhalen. Mariahout zag 
kans om verdiend op voorsprong te 
komen via Martijn van der Linden. 
Wederom gaf een vrije trap hem de 
mogelijkheid om de 1-2 binnen te 
schieten en weer slaagde Van der 
Linden hierin. 1-2. Echter wist de 
formatie uit Lith in de 89e minuut 
alsnog op gelijke hoogte te komen. 
Mariahout kreeg de bal achterin niet 
weggewerkt en daar profiteerde Niek 
van Sonsbeek van. Hierdoor werden 
de punten gedeeld. Mariahout bivak-
keert op de derde plaats, één punt 
achter Boskant, dat ook met een ge-
lijkspel van het veld afstapte.

Donderdag 27 februari 
19.30 VV Mariahout vr1 – RKVV 
Keldonk vr1

Beek en Donk - Al ruim 40 jaar be-
staat de damesafdeling bij Sparta’25. 
Twee jaar geleden is dit nog gevierd 
met alle dames die ooit bij de vereni-
ging hebben gevoetbald. De afge-
lopen jaren heeft de club vaak twee 
dameselftallen gehad en ook de aan-
voer van de meisjes groeide met de 
jaren. 

Helaas heeft er een ommekeer plaats-
gevonden binnen het damesvoetbal 
bij Sparta’25. Na jaren in de 1e en 2e 
klasse meegedraaid te hebben, ziet 
het er op het moment niet rooskleu-
rig uit. De laatste twee jaar hebben de 
dames er al hard aan moeten trekken 
om het damesvoetbal te laten bestaan 
binnen de vereniging en ook voor 
komend seizoen is het weer een hele 
puzzel om één team te vormen. 

Omdat de meisjes ook aardig uitge-
dund lijken te worden, komt er dus 
nauwelijks aanvoer vanuit de junio-
ren. Toch gaan de dames zich dit jaar 
weer hard maken om volgend seizoen 
op het veld te kunnen staan, al zal het 
dan waarschijnlijk één of twee klassen 
lager zijn dan voorheen. Ook de trai-

ner van de dames, A. van de Burgt, 
gaat zich hier voor inzetten. Hij zou 
het jammer vinden om na één jaar be-
geleiding te moeten stoppen als coach 
van de dames. Bij deze dan ook een 
oproep voor alle meisjes en dames die 
graag een keer willen voetballen.

Informatie
Kom een keer vrijblijvend meetrainen 
om te kijken hoe je het vindt en kom 
ons team versterken! Het zou zonde 
zijn als we na ruim 40 jaar moesten 

stoppen. Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met A. vd Burgt: 
06-13885903.

Dames pakken punt
Zondag werd er in Wilbertoord ge-
streden tegen de Willy’s VR1. De 
Sparta dames toonden een enorme 
veerkracht door een 3-1 achterstand 
weg te poetsen en een 3-3 gelijkspel 
uit het vuur te slepen. Voor Sparta’25 
waren Charlotte de Groot (2x) en 
Kaylie van Balkom (1x) trefzeker. 

Het dameselftal van Sparta’25

ASV’33 weer met lege handen
Aarle-Rixtel - Als je in de onderste 
regionen verkeerd zal ook vaak het 
balletje de verkeerde kant oprollen. 
Dit hebben de mannen van Twan 
Wijnen uit bij FC Cranendonck 
(Soerdonk) weer aan den lijve onder-
vonden. 

ASV’33 kwam goed uit de startblok-
ken en de eerste kansen waren dan 
ook voor ASV’33. In de 8e minuut 
had de bal op de stip gemoeten toen 
Nick Hendriks met een forse duw ver 
binnen de lijnen van het strafschop-
gebied tegen de grasmat werd ge-
werkt. Tot ieders verbazing legde de 
scheidsrechter de bal buiten het straf-
schopgebied. De vrije trap die daaruit 
volgde kon de keeper van FC Crane-
donck niet in verlegenheid brengen. 
Enkele minuten later was het voor 
Cranendonck wel raak. Een van de 
weinig goed opgezette aanvallen van 
de Soerendonkenaren trof meteen 
doel. 1-0.

Verder dan een bal tegen de lat van 
het Aarlese doel en een schot van 
Nick Hendriks wat rakelings voor het 
doel van FC Cranedonck voorbijging,  
kwamen beide ploegen in de 1e helft 
niet.

In de 2e helft kon Peter Raaijmakers 
zijn rentree maken na maandenlang 
blessureleed. Hij verving Kai Vervoort 
en speelde een verdienstelijke 2e 
helft. Na een uur spelen kon een ver-
dediger van FC Cranendonck gaan 
douchen. Hij stopte de doorgebroken 

Thomas Neaum van ASV’33 onregle-
mentair af. Hierna beperkten de Soe-
rendonkenaren zich alleen nog maar 
tot het verdedigen van de krappe 
1-0 voorsprong. ASV’33 profiteerde 
te weinig van het veldoverwicht. De 
werklust en de wil om tot een beter 
resultaat te komen had meer de over-
hand dan de doelrijke kansen. Ook 
was de doelman van Cranendonck 
een sta-in-de-weg.

Twaalf minuten voor tijd waren de 
rood-witten het dichts bij een doel-
punt. Een prima genomen vrije trap 
van Rene de Vries werd door de doel-
man met een uiterste krachtsinspan-
ning via de lat uit het doel geranseld. 
Helaas kon Joris van Brug ook de 
kleedkamer opzoeken met 2x geel, 
waardoor het getalsmatig weer in 
evenwicht was. ASV’33 kwam niet 
verder dan wat speldenprikjes en ge-
zien FC Cranendonck in de gehele 
2e helft geen doelpoging meer had 
gehad, bleef het bij een 1-0 stand. 
De Aarle-Rixtelnaren bleven op een 
uitermate slechte grasmat en na een 
niet al te beste wedstrijd wederom 
puntloos achter.
  
Opstelling ASV’33; Rob Renders, 
Sander vd Waarsenburg (82e Luc 
Bankers), Robbert Mol, Dennis Ver-
bakel, Kai Vervoort (46e Peter Raa-
ijmakers), Erwin v Dijk ( 82e Floris 
Boon), Maarten Verbakel, Thomas 
Neaum, Nick Hendriks, Rene de 
Vries, Joris v Brug

BUS HUREN € 75.00 per dag 
incl. 100 Kilometer vrij.

Telefoon: 0492 361111 
E-mail: offerte@vanhelvoorttaxi.nl 

info@vanhelvoorttaxi.nl     -     www.vanhelvoorttaxi.nl
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ASV’33
Uitslagen Jeugd zaterdag 22 februari
ASV’33 A1 – Neerkandia A1 3-4
SSE B1 – ASV’33 B1 2-2
ZSV B3G – ASV’33 B2 1-4
ASV’33 MB1 – MULO MB1 1-2
Blerick C1 – ASV’33 C1 5-2
ASV’33 C2 – Stiphout Vooruit C2 5-1
Rhode C5 – ASV’33 C3 3-0
ASV’33 D1 – WEC D1G 3-1
Ollandia D1G – ASV’33 D2G 5-1
ASV’33 E1G – Deurne E2 10-3
ASV’33 E2G – Sparta’25 E2 3-1
ELI E3 – ASV’33 E3G 5-1
Milheezer Boys E2G – ASV’33 E4 7-0
Stiphout Vooruit F1 – ASV’33 F2 14-1
ASV’33 F3G – MULO F9 5-1
Mariahout F4G – ASV’33 F4 2-8
ASV’33 F5G – Rood Wit’62 F6 5-4

Uitslagen Senioren zondag 23 februari
FC Cranendonck 1 – ASV’33 1 1-0
Bavos 3 – ASV’33 2 2-3
ASV’33 3 – Bavos 4 5-3
ASV’33 4 – Sparta’25 6 5-1
MVC 3 – ASV’33 5 5-1
Bruheze VR1 – ASV’33 VR1 1-2

korfbal

Flamingo’s 
Uitslagen 23 februari 
W1 – Alico 16 – 3 
Be Quick – PupE2  0 – 11 
Altior – PupE1 2 – 2 
De Korfrakkers – PupD1 6 – 2 
Avanti (S) – AspC2 0 – 1 
Tovido – AspC1  2 – 6 
Oranje Wit (L) – AspB1 10 – 1 
JunA1 – Geko 9 – 7 
NDZW MW1 – MW1 7 – 7 
Sen 2 – Avanti (S) 2  8 – 16 
Sen 1 – Prinses Irene 1  8 – 18 

Programma
Zaterdag 8 maart
Sporthal Riethoven
17.00 Euro Girls – AspC2

Woensdag 12 maart
Sporthal Veghel
20.00 R1 – Flash 

volleybal

Bedovo
Uitslagen van afgelopen 
competitieweekend
VVC Best DS 1 - Bedovo DS 1:  4-0
(25-17, 25-23, 25-22, 25-22)
MVC De Hangar MB 1 - Bedovo MB 1: 0-4 
(06-25, 06-25, 20-25, 11-25)
DKJO HS 1 - Bedovo HS 1:  3-1
(25-17, 25-15, 25-19, 19-25)

Uitslagen van de recreanten
Verhofstad & Partners - Oliehandel Maas: 1-2 
(24-25,18-25,25-13)
Zorgmed - Bedovo DR3:  3-0 
(25-23,25-23,25-11)
Vogels Autobedr. - Carmako:  3-0
(25-15,25-12,25-15)
IDEM 1 - Sportshop Laarbeek:  0-3
(00-25,00-25,00-25)

handbal

Bedo
Uitslagen:
E.H.V. – Gemengde D-jeugd  8-9
Acritas – Meisjes B-jeugd  13-4
Saturnus – Jongens B-jeugd  26-30
Niobe – Dames 2  12-16
Olympia ’89 – Dames 1  16-12
Witte Ster – Heren 3  39-19
De Sprint – Heren 2  28-22
HVW – Heren 1  21-25

KPJ
Uitslagen Aspiranten:
KPJ Beek en Donk E1 - DOS ‘80 E1  18-6
KPJ Beek en Donk D2 - M.H.V. ‘81 D2  10-13
KPJ Beek en Donk D1 - H.C.B. ‘92 D2 19-3
KPJ Beek en Donk DB1 - M.H.V. ‘81 DB1 2-25
KPJ Beek en Donk DS1 - M.H.V. ‘81 DS2 7-22

Uitslagen Senioren:
Heren KPJ Beek en Donk  - OJG  21-12

tafeltennis

TTV Een en Twintig
Uitslagen:
Senioren 1 - Flash 1                           7-3
De Zwaantjes 1 - Senioren 2              5-5
Senioren 3 - ATTC’77   4                    10-0
MTTV ‘72  3 - Senioren 4                   2-8
Senioren 5 - Flash 9                           3-7
Senioren 6 - Stiphout 9                       3-7
MTTV ‘72 5 - Senioren 7                    3-7

ATTC’77
Uitslagen:
ATTC’77 1 – Never Despair 5 7-3
ATTC’77 2 – Deurne 2 8-2
ATTC’77 3 – MTTV’72 2 6-4
Een en Twintig 3 – ATTC’77 4 10-0
Budilia 7 – ATTC’77 5 6-4
Unicum 13 – ATTC’77 6 5-5

biljarten

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen dinsdag 25 februari
Guus van de Elsen - Martien Swinkels 0-2
Henk Verhappen - Harrie van Kleef 2-0
Jan Verbakel - Tonny de Louw 2-0
Albert Kluijtmans - Wim Swinkels 0-2
Marinus Steegs - Harrie Poulisse 2-0
Jan van Neerven - Antoon Maas 0-2
Willie Vorstenbosch - Theo van Hoogstraten 2-0
Piet Goossens - Frits Poulisse 2-0
Mari Verbakel - Mari van Gend  0-2
Jan van Hout - Theo van Hoogstraten 2-0
Willie Vorstenbosch - Pieter Rooijackers 0-2
Theo Spierings - Henk Hollanders 0-2
Tonnie Raaijmakers - Manuel Villalon 0-2
Henk Meerwijk - Antoon Wagemans 2-0
Piet van Zeeland - Evert Baring 2-0
Piet Verhagen - Bert van Wanrooij  0-2

bridgen

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 25 februari 
1.Cor en Nelly Verschuren  64,50%
2.Riek Kuijpers/Kitty Coppens  61,00%
3.Diny Biemans/Jos Wouters  61,00%
4.Riet van de Linden/Pieta Slaats  57,50%
5.Helma Goyen/Annie van de Aa  56,88%

De volgende zitting is op dinsdag 11 
maart 2014, aanvang 13.30 uur. Plaats 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk. 

Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 19 februari 
Lijn A
1.Mia en Jan  69,05%
2.José en Jan  57,86%
3.Jan en Herman  57,14% 
4.Helma en Joke  55,06%
5.Wil en Cor  53,93%

Lijn B
1.Ellie en Zus  59,72%
2.Riet en Janny  57,29%
3.Jo en Riet  55,90%
4.Lien en Corry  55,56%
5.Berdy en Christien  54,51%

De volgende zitting is op woensdag 5 
maart, aanvang 19.30 uur. Plaats: Café-
Zaal De Tapperij.

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 25 februari
1-0  Hein v. Bree - André Bergman
½- ½ Albert v. Empel - Zjon v.d. Laar
½- ½ Thijs Knaapen - Aloys Wijffelaars
0-1  Herman Konter - Johnny v.d. Laarschot
1-0  Frans v. Hoof - Jef Verhagen
½- ½ Dirk-Jan Gloudemans - Hans Claas

Dinsdag 4 maart
Vanwege Carnaval is er geen schaken

Koppelstraat 7,  Beek en Donk
06-40098040

www.boschmantaxaties.nl

Het is zonder meer een goed recht om 
bezwaar te kunnen maken tegen de 
WOZ-beschikking die de gemeente uit-
vaardigt, want het belang van een goede 
WOZ-waarde staat buiten kijf. Maar er is 
iets scheef gegroeid met de kosten-baten-
verhouding.
Onder het motto “niet geschoten, altijd 
mis”, worden we tegenwoordig door di-
verse commerciële bedrijven opgeroepen 
om bezwaar te maken. Het kost u niets, 
lezen we, het is op basis van no cure, no 
pay. Je bent gek als je het niet doet.
WOZ-specialisten, WOZ-consultants, 
Gratisinbezwaar, om er maar een paar 
te noemen: ze zoeken de publiciteit en 
dringen er bijna op aan dat er bezwaar 
gemaakt wordt. Zijn het dan zo’n mensen-
vrienden? Nou, nee. Er speelt een com-
mercieel belang omdat deze bedrijven het 
moeten hebben van het vergoedingensys-
teem wat er nu (nog) bestaat. Per erkend 
bezwaar kan er een kostendeclaratie 
worden ingediend. En dat kan behoorlijk  
oplopen. Een verlaging van de waarde met 
10.000 Euro levert u een besparing op van 
waterschapslasten, OZB en huurwaarde-
forfait, samen netto ca. 36 Euro. Aan  
directe kosten is de gemeente bij zo’n 
commercieel bedrijf voor bezwaar,  
hoorzitting en taxatierapport een bedrag 
van ca. 686 Euro kwijt. Nog los van de 
taxatiekosten die de gemeente maakt en 
de arbeidstijd die erin gaat zitten om het 
bezwaar af te handelen, zeg zo’n 345 
Euro, samen dus ruim 1.000 Euro. 
Het wordt tijd dat de proceskostenver-
goeding aan banden wordt gelegd, want 
dat via uw bezwaar de belangen van  
enkele gisse commerciële bedrijven zo  
gediend worden, lijkt me toch niet de  
bedoeling te zijn. 
Want wie is uiteindelijk die zoete lieve 
Gerritje? Juist, u en ik!   

No cure, no pay?

Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode organiseert:

Een vier uur durende show met 
Michael Blijleven en Martijn La Grouw

-  Geweldig carnavalsfeest (feesttent centrum) 
voor jeugd van 12 t/m 15 jaar van voortgezet onderwijs.  

- Elke dag de grootste hits en een daverende lichtshow!
- Maak kans op elke dag gratis Tablet PC’s.  

- Openingstijden: Vanaf vrijdag 28/2 t/m dinsdag 4/3 vanaf 20.30u open. 
- Sluitingstijden: vrijdag t/m maandag om 00.30u. Dinsdag omstreeks 24.00u.

- Entree: 5 euro en 0,50 cent voor verplichte garderobe.
 

Toegang voor de jeugd van het voortgezet onderwijs t/m 15 jaar 
met geldige schoolpas en/of ID.

Maak er samen met je vrienden/vriendinnen 
alle dagen  een geweldig carnavalsfeest van.

Wil je het gehele programma nog eens nakijken ga dan naar onze website: 
 www.jeugd-carnaval.nl.  Of volg ons via:

            facebook.com/stichtingjeugdcarnaval 
  twitter.com/SJC_StOedenrode

Een vier uur durende show met Michael Blijleven en Martijn La Grouw.

Geweldig carnavalsfeest (feesttent centrum) voor jeugd van 12 t/m 15 jaar van voortgezet onderwijs.

 

Openingstijden alleen datum aanpassen

Van vrijdag 28/2 tot di 4/3

tafeltennis Vaandelteam ATTC’77 pakt koppositie
Aarle-Rixtel - In de eerste klasse 
D van de tafeltenniscompetitie is 
het erg spannend. De heren van 
ATTC’77 uit Aarle-Rixtel hebben in 
het weekend goede zaken gedaan 
en de koppositie overgenomen 
van Never Despair 5. In de eigen 
zaal versloegen William Vlamings, 
Jean Paul Kanters en Bart Boetz-
kes de heren uit Den Bosch.

Bart speelde sterk, maar kwam 
slechts eenmaal tot winst. Jean 
Paul scoorde twee punten en deze 
week was William de sterkste met 
drie winstpartijen. De voorsprong 
op de laatste is met slechts 5 pun-
ten erg minimaal. Het kan dus nog 
alle kanten op.

Het vijfde team heeft het hard 
te halen in de zesde klasse. Om 
aansluiting te vinden bij de rest 
moesten Thijs Smulders, Ma-
rijn van Krieken en Vincent Braak 
deze week winnen van Budilia 7. 
En de heren begonnen erg slecht. 
In no time stond het 4-0 voor de 
thuisploeg. Hierna wisten Thijs en 
Vincent een grote nederlaag te 
voorkomen door ieder nog twee 
partijen te winnen. Marijn kwam in 
alle drie zijn wedstrijden te kort. In 
plaats van aansluiting te vinden, is 
de achterstand opgelopen tot drie 
punten. Met nog zes wedstrijden 
te gaan, ligt alles nog open, maar 
dan zal er wel gewonnen moeten 
gaan worden.

Het zesde team draait lekker mee 
in de middenmoot van de zevende 
klasse. Op donderdag 20 februari 
lieten Stephan Vergroesen, Marcel 
van Klingeren en Jan van de Broek 
teamgenote Tessa van den Boog-
aard thuis voor de wedstrijd tegen 
Unicum 13 uit Geldrop. De teams 
waren aan elkaar gewaagd en met 
één winstpartij van Jan en twee 
van Stephan respectievelijk Marcel 
werden de punten dan ook eerlijk 
verdeeld. Met een mooie derde 
plek, kunnen ze carnaval gaan 
vieren, want de volgende wed-
strijd staat pas weer gepland op 14 
maart.

Beek en Donk - Het eerste seni-
orenteam van Tafeltennisvereni-
ging Een en Twintig heeft goede 
zaken gedaan in de voorjaarscom-
petitie door Flash 1 uit Eindhoven 
te verslaan.

In de eigen tafeltennishal waren 
Peter van den Eijnde en Jeroen En-
gelhart donderdagavond succesvol 
in al hun enkelpartijen, waarin on-
der meer Jordi Kivits werd versla-
gen. Jordi is al jaren actief lid van 
TTV Een en Twintig en treedt in 
de najaarscompetitie toe tot het 
eerste team van de vereniging. 
Ook Stefan Hamelijnck won een 

enkelpartij en zorgde daarmee sa-
men met zijn teamgenoten voor 
een duidelijk overwinning voor 
Beek en Donk: 7-3. Een nog gro-
ter succes was er voor Henk van 
der Bruggen, Albert Scheepers 
en Tonnie van Berlo. Het derde 
seniorenteam liet zich niet tem-
men door het vierde team van 
ATTC’77 uit Aarle-Rixtel. De uit-
slag van de Laarbeekse derdy liet 
aan duidelijkheid niets te wensen 
over: 10-0 voor de koploper en 
kampioenskandidaat. Het zevende 
seniorenteam van Een en Twintig 
was opnieuw op dreef. In Mierlo 
werd tegenstander MTTV’72 met 

3-7 aan de kant gezet door Christi, 
Joan en Hans Eekels. Eerder in de 
competitie versloeg het team Uni-
cum uit Geldrop al met 1-9.

Programma
De jeugd hervat de competitie 
weer op 8 maart. In de tafelten-
nishal aan de Otterweg in Beek 
en Donk zijn de wedstrijden 
overigens voor iedereen te be-
kijken. Kijk voor meer informa-
tie over TTV Een en Twintig op  
www.ttveenentwintig.nl of volg 
de vereniging op Twitter en Face-
book.

TTV Een en Twintig wint knap van Eindhoven
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Als zondag iedereen volop Carnaval aan het vieren 
is, wordt de klassieker weer gespeeld tussen 
Feyenoord en Ajax. 

Wie wint deze editie? of wordt het een gelijkspel?

Stuur uw voorspelling voor zondag (1 maart) 14.00 uur ivm start 
wedstrijd om 14.30 uur naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl

 onder vermelding van “Sportshop Laarbeek”. Inleveren bij ons 
kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Helaas kwamen er geen goede voorspellingen binnen
Antwoord vorige editie: 
Twente - Feyenoord 2-2 (gelijkspel) 

Cadeaubon kan tot 8 maart worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

Cockie van Oosterhout, Greet Buter, Hans Strijbosch

Voor een Sterk en  Sociaal Laarbeek
Lijst 5

De PvdA wil:

www.laarbeek.pvda.nl

Een Laarbeek dat sport en 

cultuur een warm hart toedraagt.

vissen Viscursus voor 
de jeugd

Lieshout - Hengelsportvereniging ’t 
Sluisje uit Lieshout wil dit seizoen 
wederom een cursus vissen gaan 
organiseren voor de jeugd, van 6 tot 
en met 13 jaar, uit Lieshout en Ma-
riahout. De belangstelling voor de 
jeugdviswedstrijd tijdens de natio-
nale hengeldag van 2013 gaf voor 
het bestuur mede de doorslag om 
deze cursus weer te organiseren.

Deze cursus bestaat uit 3 bijeenkom-
sten, waarbij o.a. vislijnen worden 
gemaakt, kinderen leren hoe een 
visser zich gedraagt aan de water-
kant en natuurlijk wordt er ook ge-
vist. Onder begeleiding van ervaren 
vissers wordt deze cursus gegeven 
op de donderdagen 24 april en 15 
mei van 18.30 tot 20.30 uur.

Op donderdag 22 mei uur is de 
laatste dag en tevens is dit dan het 
jeugdkampioenschap van onze vis-
club. Ook dan is de tijd van 18.30 
tot 20.30 uur. Dit alles bij de schuil-
hut van de visvijver in Lieshout. De 
diploma uitreiking voor deze cursus 
is tijdens de nationale hengeldag, 
die gehouden wordt op zaterdag 31 
mei.

Deelname is gratis en opgeven kan 
tot 1 april door een briefje, met 
daarop jouw naam, adres, telefoon-
nummer  en geboortedatum, af te 
geven bij Frans Verkuijlen, Dorps-
straat 3 Lieshout. Tel. 0499-421266

rolschaatsen

Beek en Donk - Djailey Habraken en 
Dylona van Kaathoven veroverden het 
goud. Nakeysha Habraken pakte het 
zilver bij de eerste Kunstrolschaats-
wedstrijd van dit seizoen.

De technische commissie van de Ne-
derlandse Rolschaats Bond heeft een 
geheel nieuwe opzet gemaakt van 
indeling in klassen van de Kunstrol-
schaatsers om enerzijds zoveel als mo-
gelijk aan te sluiten bij de rest van de 
wereld, en anderzijds de wedstrijden 
nog spannender te maken door te la-
ten strijden met gelijkwaardige tegen-
standers. Naast de klasse Internatio-
naal is er de klasse Promo. En de klasse 
Promo mocht de spits afbijten met een 
eerste wedstrijd. Om in deze klasse te 
mogen strijden moet je goed kunnen 
rolschaatsen en veel  technieken goed 
beheersen. De wedstrijd werd zondag 
23 februari gereden in de sporthal in 
Mierlo.
De jongste rijdsters rijden in Promo-A 
zowel een technische Kür, een dans en 
een serie Figuren. Nakeysha Habraken 
reed hier een prima wedstrijd. Met 
haar Kür liet ze wat puntjes liggen, 
maar met een mooie dans en prima 
figuren pakte ze in de wedstrijd een 
mooie tweede plaats.

Als Kunstrolschaatsers wat ouder wor-
den mogen ze zich gaan specialiseren 
op die onderdelen waar ze het best 
in zijn. Djailey habraken richt zich in 
Promo-C op het figuren en vrijrijden. 
Bij het figuren had ze wat problemen 
met haar rolschaats, waardoor ze 
puntjes liet liggen. Maar met een zeer 
sterke Kür wist ze zich bij het Vrijrijden 
prima te herpakken. Ze pakte daar vol 
overtuiging het goud. De hoeveelheid 
punten die ze daar scoorde was vol-
doende om ook in de combinatie het 
goud veilig te stellen.

Ook Dylona van Kaathoven reed een 
uitstekende wedstrijd bij Promo-D. Zij 
streed op het onderdeel Vrijrijden met 

een korte en een lange Kür. Met haar 
korte Kür plaatste ze zich als twee-
de, waarna ze probeerde er nog een 
schepje bij te doen in haar lange Kür. 
Dit lukte uitstekend en zo veroverde ze 
met verve het goud in deze klasse.

Nog drie andere leden van RC De 
Oude Molen verschenen aan de start 
bij deze wedstrijden. Ingrid Biemans, 
Chloë Donkers en Arianna Lopreiato 
reden ook prima wedstrijden, maar het 
lukte niet om het podium te behalen.

Meer informatie over de wedstrijd en 
de rolschaatssport is te vinden op de 
website: www.rcdeoudemolen.nl en 
natuurlijk ook op facebook.

De Oude Molen doet het prima in Mierlo

badminton

BC Mixed start met beginnerscursus

Jeugdteam Badminton Club 
Lieshout eindigt op zesde plaats

Beek en Donk – Het aantal leden 
van Badmintonclub Mixed groeit het 
laatste jaar gestaag. Er melden zich 
met regelmaat nieuwe leden aan. 
Toch is badminton voor veel mensen 
nog steeds een onbekende sport. BC 
Mixed start daarom op vrijdag 4 april 
aanstaande met een beginnerscursus 
voor volwassenen die kennis willen 
maken met de badmintonsport. 

Inhoud cursus
Onder begeleiding van een aantal 
geroutineerde trainers zullen de deel-

nemers aan de cursus de beginselen 
van badminton op een goede manier 
aangeleerd krijgen. Hoe houd ik mijn 
racket goed vast? Wat zijn de spel-
regels? Alle belangrijke slagen zul-
len de revue passeren. En natuurlijk 
is er ook tijd voor een wedstrijd. De 
cursus is tijdens onze trainingsavond 
in sporthal d’n Ekker op vrijdag van 
20.50u tot 21.50u. 

Kosten
De cursus zal 10 weken duren en de 
kosten zijn eenmalig € 30. U kunt 

tijdens de cursus gebruik maken 
van een racket van de club. Het 
enige wat u mee moet nemen zijn 
zaalschoenen en een dosis goede 
en sportieve zin. Want gezelligheid 
staat bij BC Mixed voorop.

Aanmelden
Interesse? Meldt u dan aan via 
beginnerscursus@bcmixed.nl of bel 
met Anja Beekmans op telefoon-
nummer 06-14108593. Uiteraard 
kunt u ook een keer komen kijken of 
onze website bezoeken: 
www.bcmixed.nl. 

Lieshout - Het jongste jeugdteam 
van Badminton Club Lieshout heeft 
het seizoen afgesloten op een zesde 
plaats. Door de behaalde punten te-
gen zowel BC Eersel als BC Budel 
kon het team, BC Budel achter zich 
laten. Met 29 behaalde punten in 
12 wedstrijden werd dit seizoen in 
de derde afdeling van deze leeftijd-
klasse gemiddeld bijna 2,5 punt per 
wedstrijd gehaald.

BC Eersel/U11 - 
BCL-U11/VKS Autoservice: 6-2
De uitwedstrijd tegen de leeftijdsge-
noten van BC Eersel werd verloren 
met 6-2. De partij begon nog aardig: 
Janne van de Laarschot en Gwenn 
Somers wonnen met ruime cijfers de 
damesdubbelpartij. Nard van Loon en 
Rick van Aspert konden dat niet na-
doen: zij verloren in twee sets. Ook in 
de singlepartijen waren de verschillen, 
met name bij de jongens, behoorlijk. 
Rick van Aspert verloor evenals Nard 
van Loon, die als tweede man speel-
de, in twee sets. 

Gwenn Somers won daarentegen 
haar singlepartij in twee sets, met dui-
delijke cijfers. Janne van de Laarschot 
speelde een driesetter bij de singlepar-
tijen. De derde set wist ze echter niet 
te winnen, waardoor in de vier sing-
lepartijen slechts één wedstrijdpunt 
werd gehaald door BCL-U11/VKS 
Autoservice. Ook in de afsluitende 
mixpartijen kon geen extra wedstrijd-
punt meer gehaald worden. Beide 
partijen werden in twee sets verloren, 
waardoor de twee eerder gehaalde 
punten het enige was wat mee naar 
Lieshout genomen kon worden.

BCL-U11/VKS Autoservice – 
BC Budel-U11: 3-5
De laatste thuiswedstrijd van het sei-
zoen 2013/2014 is door BCL-U11/
VKS Autoservice nipt verloren van het 
leeftijdsgenotenteam van BC Budel. 
Het was een spannende wedstrijd. 
Janne van de Laarschot zorgde uit-
eindelijk voor één punt. Zij wist haar 
mixpartij, samen met Nard van Loon, 
te winnen. De dubbelpartij, samen 
met Gwenn Somers werd verloren 
en ook de singlepartij werd verloren 

na een zeer spannende en langdurige 
wedstrijd. Janne verloor uiteindelijk 
met 24-26 (!) in de toegevoegde 
derde set. Ook Gwenn Somers kon 
slechts één wedstrijdpunt binnen-
brengen. Zij deed dat in de mixpartij, 
samen met Rick van Aspert. Voor Rick 
was dat overigens ook het enige punt 
wat hij kon bijdragen. Naast die ge-
wonnen mixpartij verloor hij de single 
en de dubbelpartij. De belangrijkste 
bijdrage in wedstrijdpunten kwam 
deze keer van Nard van Loon, hij won 
zowel zijn singlepartij als zijn mixpar-
tij. Hierdoor bracht hij twee punten 
binnen. Helaas was dat nog onvol-
doende voor een gelijkspel.

Trainingsavond in sporthal d’n Ekker

Nard van Loon en Janne van de 
Laarschot van BCL-U11-VKS Autoservice 
hebben veel plezier in badminton 

Van Schijndel 
Dé woonwinkel

Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  
0492-46 11 00  www.anteak.nl
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MooiLaarbeekkrant
handboogschieten 51e van Ganzenwinkeltoernooi van start

Wietse Aarden en Mark Kanters goed op schot

Zesde regiowedstrijd voor 
Krijgsman Soranus Aarle-Rixtel - Na het jubileum van af-

gelopen jaar, is bij Handboogschutte-
rij de Eendracht een aanvang gemaakt 
met het 51e van Ganzenwinkeltoer-
nooi. Hiervoor kwam de winnaar van 
het 50e toernooi, handboogvereni-
ging Ontspanning uit St. Oedenrode, 
op donderdag 20 februari naar de 
doel aan de Lijsterstraat.

Bij het van Ganzenwinkeltoernooi is 
het de bedoeling dat met minimaal 6 
schutters van een vereniging er 25 pij-
len worden verschoten. Vooraf dienen 
de schutters aan te geven welk pun-
tentotaal zij denken te gaan schieten. 
Het verschil tussen de opgegeven- en 
het daadwerkelijk geschoten aantal 
punten bepaalt de rangschikking aan 
het eind van het toernooi.

HBV Ontspanning was slechts met 4 
schutters aanwezig en kon hierdoor 
niet deelnemen aan de verenigings-
competitie. Wel dingen zij mee naar de 
prijzen voor de individuele schutters. 
Zij gaven vooraf aan 808 punten te 
gaan schieten. Het werden er 795. Een 
resultaat van -13. Hoogste schutter 

van de avond werd Toon van Hoof van 
de Eendracht met 230 punten. Hoog-
ste schutter van Ontspanning werd 
Jan van Bergen met 224 punten.

Van HBS de Eendracht waren 9 schut-
ters aanwezig en zij behaalden onder-
staand resultaat:
1. Toon van Hoof 230, 2. Frank Sche-
pers 227, 3. Walter Jansen 215, 4. 
Martien v.d. Graef 190, 5. Arno Don-
kers 189, 6. Jo Maas 187, 7. Wim van 
Mol 168, 8. Michiel Verbakel 152, 9. 
Gerrie van Hoof 148 (hs).

Gemiddelde van deze avond voor de 
Eendracht was 189.56 punten.

De eerst volgende wedstrijd zal zijn op 
zaterdag 8 maart. De Eendracht neemt 
dan deel aan het toernooi van HBV 
Neerlandia in Bakel. Aanvang 18.00 
uur.

De 2e wedstrijd van het van Ganzen-
winkeltoernooi is op donderdag 13 
maart. Hiervoor komt HBV Vredelust 
uit Deurne naar de doel aan de Lijster-
straat. Aanvang 20.00 uur.

Lieshout - Op de banen van St. Wil-
librordus uit Milheeze vond voor 
Krijgsman Soranus de zesde en tevens 
voorlaatste regiowedstrijd plaats. Het 
eerste team kwam met een totaalsco-
re van 1114 punten uit op een gemid-
delde van negen.

Beste schutter was Ad Endevoets, die 
uitkwam op 234 punten. Rik v/d Wes-
terlo was ook goed op schot en eindig-
de op 227 punten, terwijl Jolanda v/d 
Kruijs met haar 225 punten de derde 
was die door de negen schoot.

Opmerkelijk was de prestatie van het 
tweede team. Met een totaal van 933 
punten kwamen ze tot de hoogste 
score in deze serie van zes geschoten 
wedstrijden. Topschutter in het twee-
de team was Arjan v/d Heuvel die 216 
punten schoot, terwijl ook beide da-
mes meedroegen aan dit hoge totaal.

Compoundschutter Twan v/d Kruijs 
deed niet onder voor de rest en schoot 
een mooi totaal van 240 punten.

Uitslag recurve:
Ad Endevoets 234, Rik v/d Westerlo 
227, Jolanda v/d Kruijs 225, Willem 
Bekx 222,  Arjan v/d Heuvel 216, 
Maarten v/d Elsen 206, Theo v/d Laar 
201, Paul v/d Broek 199, Nelly v/d 
Laar 179, Stephan Wijffelaars 172, 
Rita Endevoets 165

Uitslag compound:
Twan v.d.Kruijs 240

Beek en Donk – De schutters van Hand-
boogvereniging Strijd in Vrede zijn za-
terdag naar Bakel afgereisd voor de 
zesde wedstrijd van de 25meter1pijl 
regiocompetitie. Iedereen stond gemo-
tiveerd en vol goede moed aan de meet, 
want de teller stond weer op nul. En dan 
is alles nog mogelijk, zoals we ook op 
de winterspelen in Rusland hebben ge-
zien. 

Er werd gestreden tegen de plaatselijke 
handboogvereniging ‘Neerlandia’. Als 
de eerste pijlen van een serie van vijf 
geschoten zijn, is het voor sommigen al 
duidelijk dat een topscore deze wedstrijd 
lastig te behalen zal zijn. Voor anderen 
juist dat alles nog mogelijk is, mits de 
focus blijft. Mark Kanters begon bij-
voorbeeld sterk met een serie van 49 
en verwachtte misschien niet meer uit 
het geel te komen. Maar in de volgende  

serie was het tweemaal acht achter el-
kaar. Toch wist hij na 25 pijlen 231 pun-
ten te schieten en dan heb je als schutter 
een topscore. 

Wietse Aarden voelde zich prima in Ba-
kel, van de eerste tot en met de laatste 
pijl, want na 15 pijlen voor Wietse stond 
er nog maar 1 acht genoteerd.  Na 25 
pijlen was Wietse slechts vier keer uit het 
geel geweest. Hij eindigde op een mooie 
score van 230, wat tevens een nieuw 
persoonlijk record is.

Stefan Kouwenberg had in het begin 
van de wedstrijd moeite om de tienen 
te schieten en wist dat een score boven 
de 240 lastig zou worden. Na 25 pijlen 
bleek dat ook, want zijn teller bleef staan 
op 238, wat overigens nog steeds een 
prima score is voor een compoundschut-
ter.

De overige schutters van Strijd in Vrede 
eindigden ver achter deze drie. Maar de 
volgende wedstrijd staat iedereen weer 
op nul en is alles weer mogelijk, zelfs 250 
in 25 pijlen. Alhoewel..

Uitslag recurve:
Mark Kanters 231, Wietse Aarden 230, 
Henk Caris 216, Wim van de Kerkhof 
208, Rita Segers 207, 
Antoon Leenders 207, Henk Leenders 
191, Wim van den Eijnden 187, André 
Goedemans 186,
Paul Linders 185 en Auke Segers 178.

Uitslag compound:
Stefan Kouwenberg 238, Theo van den 
Dungen 219 en Louis van de Zanden 
213.

Zaterdag 1 maart carnavalsverschieting 
voor alle schutters. Aanvang 18.00 uur.

Gildeslager Brouwers
Smalleweg 36, Beek en Donk,0492-461468

www.superslagerij.nl

Kom proeven!
a.s. vrijdag en zaterdag trakteren 

wij op lekkere erwtensoep, 
roggebrood met zult en heerlijke

grillworst. Ook staat de 
koffie voor U klaar!

Met de carnaval zijn wij maandag
en dinsdag de gehele dag gesloten.

Wij wensen alle carnavalvierders
veel leut en plezier..

wielersport

Tien jubilarissen bij Aan de Wielen

Bedovo MB1 raast door in de competitie

Aarle-Rixtel - Op de drukbezochte en 
door Bert Kuijpers grandioos afgeslo-
ten jaarvergadering van T.S.C Aan de 
Wielen, werden op vrijdag 21 februari 
maar liefst 10 jubilarissen gehuldigd. 

Zilveren jubilarissen (25 jaar lid): Nelly 
van Rosmalen en Mieke Vogels 
Robijnen jubilarissen (40 jaar lid): 
Henk Bouwmans, Maria Daniëls, Do-
rien Nissen, Ben Rooijakkers, Annie 
Schepers, Anneke van Seggelen, Riek 

van de Vossenberg en Jan van der Wijst. 

De secretaris en penningmeester ke-
ken in hun verslag tevreden terug op 
2013, waarbij het ledenaantal op 302 
gehandhaafd bleef. Begin maart wordt 
begonnen met het zomerseizoen 2014, 
met op 2 maart het 75 kilometer lange 
‘Rondje Koks’ en op Carnavalsdinsdag 
de traditionele 82 kilometer lange fiet-
stocht naar ‘d’n Bockenreyder’ nabij 
Esbeek.

Beek en Donk - VGS Bedovo D1 laat 
wederom onnodig belangrijke pun-
ten liggen. Het team heeft de laatste 
weken moeite om zich met het an-
ders zo krachtige spel te meten. Hier-
door worden telkens weer onnodige 
punten afgegeven die op dit moment 
erg hard nodig zijn. Ook deze week 
wisten zij hier geen verandering in te 
brengen. De dames lieten alle pun-
ten achter in Best. 

Bedovo MB1 raast goed door in de 
competitie. Zij wisten afgelopen za-
terdag alweer te winnen met alles 
overtuigende uitslagen. De overwin-

ning werd binnengesleept door een 
combinatie van goede samenwerking, 
coaching en enthousiast publiek. 

Café Thuis/Bedovo Heren 1 kwam in 
Mierlo uit tegen het ervaren team van 
DKJO. Hoewel de thuiswedstrijd te-
gen DKJO werd gewonnen wisten de 
mannen uit Beek en Donk afgelopen 
zaterdag slechts 1 puntje binnen te 
slepen. Het ervaren team van DKJO 
wist het blok van de Beek en Donkse 
mannen goed te ontwijken en Bed-
ovo had bij vlagen geen antwoord 
op de services. De laatste set werd 
terecht door Bedovo binnen gehaald. 

volleybal

handbal Bedo Dames 2 gaat voor winst
Beek en Donk - Zondag stond er een 
uitwedstrijd tegen ‘Niobe’ uit Asten op 
het programma. Dames 2 bestond dit 
keer uit Jolanda de Groot, Laura Hen-
driks, Femke van Duijnhoven, Suzan 
de Koning, Anne Biemans, Carolien 
Swinkels en Annie, de mascotte. 

Zonder wissels werd er op deze vroege 
zondagochtend begonnen aan de wed-
strijd. De voortekens waren niet echt in 
het voordeel van Bedo dames 2. Geen 
wissels, geen coach en de scheidsrech-
ter zette meteen de toon voor de wed-
strijd. Bij welgeteld de allereerste aanval 
van de wedstrijd stond de scheidsrech-
ter op een onhandige plek, waar hij Su-
zan voor de voeten liep. Suzan had dan 
ook nog geen bal gegooid of ze lag al 
op de grond. Dit voorval op zich was 
al bijzonder, omdat Suzan nooit valt in 
een wedstrijd. Gelukkig konden zowel 
de dames als de scheidsrechter er wel 
om lachen.

Ondanks deze voortekenen bleek deze 
combinatie een dreamteam te zijn. Van-
af de eerste minuut werd er heel goed 
samengespeeld en voelden de dames 
elkaar goed aan. Er werden een aantal 
mooie goals gezet door krachtige af-
standsschoten van Suzan en Carolien. 
In de verdediging werd goed gepraat 
en fel verdedigd, waardoor Niobe werd 
vastgezet. Alles ging de goede kant op.

De aanval werd telkens rustig opge-
bouwd, waarna er een gaatje werd 
gevonden om te kunnen afronden. 
Dit gebeurde ook een aantal keer op 
de cirkel, waar Femke mooi doordraai-
de en de bal in de goal legde. Echter 
voordat de bal in de goal lag had de 
scheidsrechter al gefloten voor een 
overtreding, maar zodra hij de mooie 
afwerking van Femke zag, baalde hij. 
Hij had hem graag door willen fluiten. 
Gelukkig was daar Suzan die hem ge-
rust stelde en de scheidsrechter duide-
lijk maakte dat het niets gaf. De dames 

stonden immers met 5 punten voor. 

Niobe probeerde het, maar kwam 
niet dichterbij dan 4 punten verschil. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat 
Jolanda, ondanks haar blessure, ont-
zettend goed stond te keepen. Alle 
ballen belandde in haar handen. Ie-
dereen had goals gemaakt, niemand 
werd overmoedig en balverlies was er 
niet (op dat ene, niet nader te noemen 
moment vanuit de hoek). Naast het 
feit dat het een heel sportieve, leuke 
wedstrijd was, heeft dames 2 van Bedo 
ook ontzettend gelachen. Bedo won 
uiteindelijk, tegen de verwachting in 
met 16-12.

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

paardensport Paarden dressuurwedstrijd 
ondanks regen toch geslaagd

Lieshout - Op vrijdag 14 februari was 
er weer een Paarden Dressuurwed-
strijd in Manege D’n Perdenbak. Met 
20 ruiters aan de start was het een vol 
programma. Doordat de regen aan het 
eind van de middag met bakken naar 
beneden kwam, werd het een lange 
maar gezellige avond. De laatste win-
naars gingen omstreeks middernacht 
met een glimlach en mooie prijs naar 
huis. 
 
De uitslagen:
Klasse B 
1ste proef 
1. Miranda van Bergen met DD 195 
punten, 2. Evi van Meijl met Vicky 191 
punten, 3. Marcella Merkelbach met 
Sens 184 punten, 4. Yvonne vd Loo met 
Davanta 178 punten, 5. Maud Lauwerd 
met Zlatan 178 punten, 6. Marie Char-
lotte v Ierlant met Caat 174 punten en 
7. Anika vd Loo met Flinn 166 punten.

2de proef 
1. Miranda vd Bergen met DD 198 pun-
ten, 2. Marie Charlotte van Ierlant met 
Caat 187 punten, 3. Evi van Meijl met 
Vicky 186 punten, 4. Marcella Merkel-
bach met Sens 185 punten, 5. Yvonne 
vd Loo met Davanta 181 punten en 
Maud Louwers met Zlatan 177 punten.
 
Klasse L1 en L2
1ste proef
1. Sofie Houwen met Cosmo 200 punten,

2. Maud Louwers met Zachow 189 
punten, 3. Eveline Henselmans met 
Courage 187 punten, 4. Kim vd Elsen 
met D. Misses 184 punten, 5. ex equo 
Annemieke Schmeitz met Ulano en 
Dirkje Aarts met Champ de Luxe beide 
179 punten, 7. Anne Stottelaar met 
Dessa 178 punten, 8. Stefffie Jansen 
met Aragon 177 punten en 9. Guusje 
Groeneveld met Barrichello 177 punten.

2de proef 
1. Sofie Houwen met Cosmo 207 pun-
ten, 2. Maud Louwers met Zachow 
187 punten, 3. Steffie Jansen met Ara-
gon 187 punten, 4. Kim vd Elsen met 
D. Misses 187 punten, 5. Eveline Hen-
selmans met Courage 185 punten, 6. 
Guusje Groeneveld met Barrichello 183 
punten, 7. Annemieke Schmeitz met 
Ulano 180 punten, 8. Anne Stottelaar 
met Dessa 179 punten en 9. Dirkje 
Aarts met Champ de Luxe 175 punten.
 
Klasse M1 en M2
1ste proef 
1. Dionne Willers met Ufrah Diar 181 
punten, 2. Kiki Donze met Darovski 
177 punten, 3. Hilde van Gerwen met 
Cerona GG 172 punten en 4. Noor 
Beaurain met Caballero Du Keske 168 
punten.

2de proef 
1. Kiki Donze met Darovski 192 
punten, 2. Noor Beaurain met Ca-
ballero Du Keske 182 punten en 3. 
Dionne Willers met Ufrah Diar 181 
punten.
 
Komende vrijdag is er weer een 
Pony Dressuurwedstrijd in de Ma-
nege. Deze staat in het teken van 
de carnaval en dus mogen de pony’s 
met ruiters verkleed hun proefjes 
rijden. Denk wel aan de veiligheid, 
dus draag een veiligheidscap en 
goede rijlaarzen. Ook dit jaar heb-
ben we voor de meest originele ver-
schijning een extra prijs. Wil je mee 
doen, schrijf dan in door te mailen 
naar het secretariaat, wedstrijdde-
raam@live.nl of kijk voor informatie 
op de site www.stichtingderaam.nl

Dionne Willers met Ufrah Diar, 
winnares uit de klasse M

Flamingo’s Junioren A1 
overtuigend kampioenAarle-Rixtel - In sporthal De Dreef te 

Aarle-Rixtel viel zaterdag een mooi 
kampioenschap te vieren. Junioren A1 
van korfbalclub Flamingo’s uit Maria-
hout won na een spannende wedstrijd 
met 8-6 van hekkensluiter GEKO uit 
St. Michielsgestel. Een week eerder 
was het team al kampioen geworden.

Dankzij een sterke slotfase en twee 
doelpunten van Elke Berkvens, werd er 
van GEKO gewonnen. Na deze over-
winning was de huldiging natuurlijk 
veel mooier. Sponsor Hans Leenders 
deelde in de blijdschap en bood het 
team en de teambegeleiding een eten-
tje aan bij De Pelgrim in Mariahout.

Lieshout - In de hoofdklasse B van 
het vrouwenkorfbal heeft Flamingo’s, 
gesponsord door Auto Corsten, de 
laatste competitiewedstrijd met 8-18 
verloren van Prinses Irene uit Nistel-
rode. Geflatteerd, dat wel. De ploeg 
uit Mariahout miste te veel opgelegde 
kansen, waaronder 6 doorloopballen.

Prinses Irene effectief
Flamingo’s begon de wedstrijd goed 
en nam in de 4e minuut via een mooie 
afstandstreffer van Marleen de Groot 
op aangeven van Robin Vogels een 
1-0 voorsprong. De verdediging had 
tot dan toe goed stand gehouden, 
maar verzuimde soms genoeg druk te 
geven op het gevaarlijke afstandsschot 
van de bezoeksters. Daarom kwam 
Prinses Irene binnen de minuut langs-
zij. In de fase daarop waren er kansen 
over en weer, de betere voor de Ma-
riahoutse vrouwen. De bal wilde er te 
vaak niet in en bij Prinses Irene wel: 
1-3 in de 14e minuut. Nadat Neeltje 
Berkvens van dichtbij voor 2-3 zorgde, 
prikte Nistelrode uit de eerst volgende 
aanval direct raak van afstand: 2-4. 
Tot 4-6 scoorden de teams om en om. 
Omdat Flamingo’s vier doorloopballen 
miste, profiteerde Prinses Irene en be-
paalde de ruststand op 4-8. 

Ook in de tweede helft bleek Fla-
mingo’s niet trefzeker genoeg. Prinses 
Irene had het tempo na de pauze iets 
opgeschroefd en liep in de 43e minuut 
uit naar 4-13. Allemaal afstandsscho-
ten, waarbij Flamingo’s een paar keer 
onvoldoende verdedigende druk gaf 
en in de aanval de kansen veelal op de 
rand van de korf zag belanden. Geluk-
kig benutte Flamingo’s de kansen in 
het laatste kwartier beter. Jammer ge-
noeg was de verdediging iets minder 
scherp en bovendien kon Prinses Irene 
zich in het laatste kwart een paar keer 
mooi vrijspelen. Het mooiste doelpunt 
van de wedstrijd was de treffer van de 

aanvoerder van Flamingo’s, Manon de 
Beer. Zij scoorde knap uit een door-
loopbal die van ver loepzuiver werd 
aangegeven door Anouk van Eijndho-
ven. Het slotakkoord was voor Prinses 
Irene dat als tweede eindigde in de 
competitie: 8-18. Flamingo’s speelt 
over twee weken een degradatiewed-
strijd tegen SVSH/KSV, de nummer 7 
van de hoofdklasse A. 

Senioren 2 verliest
Senioren 2 verloor in het reserve over-
gangsklasse kansloos van Avanti 2. Het 
werd 8-16 voor de ploeg uit Schijndel.

Boven vlnr Anouk Roestenburg, Charlotte Royakkers, Karin Verhoeven ,Eelke Berkvens, 
coach Annemarie Boers, sponsor Hans Leenders
Tweede rij vlnr: Kim v Dijk, Vera Brugmans, Kira Daniels
Zittend vlnr: Emma Leenders, Guusje vd Broek

Flamingo’s verliest van Prinses Irene

hardlopen

Druk weekend voor Runnersclub Lieshout
Doetinchem/Lieshout - Runnersclub 
Lieshout was afgelopen weekend ac-
tief In Doetinchem, waar zaterdag de 
‘Slanenburgse trail’ werd gelopen. 
Deze vorm van hardlopen krijgt bij RCL 
steeds meer bekendheid.

Het 17 kilometer lange parcours  ging 
door veel modder, los zand, kleine brug-
getjes en er moest zelf over boomstam-
men worden gesprongen. Op zondag 
stond de ‘commanderije-cross’ in De 
Mortel op het programma. Hier waren 
het allemaal rechte en nagenoeg vlakke 
bospaden.

Slangenburgse trail Doetinchem
Marjan van den Tillaar en Coen San-
ders waren naar Doetinchem gereisd 
voor deze wedstrijd. Marjan liep hier 
weer een sterke wedstrijd en is op zulke 
ondergrond in haar element. Na alle 
obstakels goed genomen te hebben fi-
nishte ze als 18e in 1:35:15. Coen San-
ders moest 11 minuten later van start 
maar kon Marjan net niet inhalen, zijn 
tijd was 1:24:53

Commanderije-cross De Mortel
Zondag stond diezelfde Marjan van 
den Tillaar alweer aan de start van de 
commanderije-cross, die in De Mortel 
verlopen werd. Marjan verraste met een 

mooie 2e plaats bij de dames in 22:35. 
Haar zoon Kevin van Schijndel deed het 
zelfs nog iets beter bij de junioren B en 
ging als eerste over de finish in 22:38. 
Bij de recreanten was Ben van Rossum 
weer de snelste RCL-er 39:30, Christ 
Korsten, die dit soort korte wedstrijden 
wel ligt, komt steeds dichter in de buurt 
39:57.

Evert Brouwers en Mies van Berlo liepen 
de eerste ronden samen, maar Evert had 
nog wat over in de laatste ronden en  
ging over de finish in 41:42 op afstand 
gevolgd door Mies van Berlo in 42:23.

Marjan van de Tillaar tijdens 
de ‘commanderije-cross’ 

Fiets-Fit wordt o.a. georganiseerd door:

Meedoen? Schrijf je in op
www.fiets-fit.nl

START zaterdag
22 maart  10.00 uur

DE KENNISMAKINGSCURSUS VAN DE NTFU FIETS-FIT.NL

  
 

TRIA FIETSEN | Papenhoef 21 | Lieshout |  0499-425360 | www.triafietsen.nl

START MET
MOUNTAINBIKEN!

LEER IN 6 WEKEN DE BAS ISVAARDIGHEDEN MET FIETS-FIT

www.boomrooierijjeroenmartens.nl
  06 - 18134984          Aarle-Rixtel
     houtsnippers & openhaardhout

HET VEERHUISJES MENU,ZOVEEL GANGETJES NUTTIGEN
ALS U WENST WOE en DON € 23.50 VRIJ t/m ZON € 26.50

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N
Donderdag 27 februari 
Doorlopende expositie kunstenares 
Berthilde van Abbe t/m 28 feb.
Van Schijndel, de woonwinkel, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk 

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

Vrijdag 28 februari 
Super carnavalsdagen 
t/m dinsdag 4 maart
15.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk 

Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout 
 
Carnavalsdansen voor jong en oud
19.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Carnaval Disco in “De Boemerang”
19.30 uur, Tienerruimte, 
Beek en Donk 

Carnavalsconcert O&U
20.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk 

Spartaans carnaval
20.00 uur, Sportpark ’t Heereind, 
Beek en Donk 

Rainbow in the sky Party met 
Mental Theo
22.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk 

Zaterdag 1 maart 
Jeugdcarnaval Sparta’25
13.00 uur, Sportpark ‘t Heereind, 
Beek en Donk 

Sleuteloverdracht Laarbeek
14.00 uur, Café De Vrienden, 
Aarle-Rixtel 

Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel 
t/m dinsdag 4 maart
19.00 uur, Ganzenzaal, Aarle-Rixtel 

Jeugd & Tiener carnaval
19.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk 

De Elluf tinten grijs discoshow
20.11 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Luuk’s Bontenaovend
20.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk 

Carnabeats
21.15 uur, Grote zaal, Dorpshuis 
Lieshout 

Zondag 2 maart
‘n Kleurig after optocht fistje
14.11 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk
 
Prijsuitreiking Jeugdoptocht 
Ganzendonck
18.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk 

Jeugd & Tiener carnaval
19.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk 

Ganzendonck Draait Door!
20.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk 

Maandag 3 maart 
Boerenbruiloft Sparta ‘25
13.00 uur, Sportpark ‘t Heereind, 
Beek en Donk 

Kindermiddag Aarle-Rixtel
14.00 uur, Ganzenzaal, Aarle-Rixtel 

Klên Debberkesbal
14.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Oranje Mondig
14.11 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Jeugd & Tienercarnaval
19.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk 

New weef bij Deef
20.11 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

‘kWITutBètter!
20.30 uur, Café zaal De Tapperij, 
Beek en Donk 

Carnabeats
21.15 uur, Grote zaal, 
Dorpshuis Lieshout 

Dinsdag 4 maart 
Wie hi de: langste?!?
11.00 uur, Café van Bracht, 
Aarle-Rixtel 

Ganzendonckse Boerenbruiloft
12.11 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk 

Kindermiddag Aarle-Rixtel
14.00 uur, Ganzenzaal, Aarle-Rixtel 

Spectaculaire kindermiddag
14.11 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Jeugd & Tiener carnaval
19.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk 

Vastenoavundbal
20.00 uur, De Couwenbergh, 
Aarle-Rixtel 

Ganzendonck zag Kleurre!!
20.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk 

Zaterdag 8 maart 
Expositie Arianne Goumans t/m 
zondag 23 maart
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk 

Zondag 9 maart 
Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk 

IVN wandeling Geeneindse heide
10.00 uur, Einde Wiebiegenweg, 
Aarle-Rixtel 

Vlooienmarkt
12.00 uur, Dorpshuis, Lieshout 

Maandag 10 maart 
Masterstoernooi TV ‘t Slotje t/m 
zondag 16 maart
TV ‘t Slotje, Beek en Donk 

Oefenavond EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk 

Dinsdag 11 maart 
Cursus Excel voor gevorderden 
t/m dinsdag 8 april
19.00 uur, Dorpshuis, Lieshout 

Vrijdag 14 maart 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout 

Crazy 88 interactieve spelavond
19.30 uur, Club Energyruimte, 
Dorpshuis Lieshout 

Disco ‘Foute avond’ 
bij De Boemerang
19.30 uur, Tienerruimte, 
Beek en Donk 

FRIENDS! met dj’s: Dutch 
Tribbiani,Rendezvoux,Danny Dash
20.00 uur, Deja Vu, Aarle-Rixtel

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


