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Het laatste nieuws

Drie viergeslachten vrouwen in de familie van Dien Kuijpers 

Eeuwfeest in Laarbeek: Wilhelminakanaal bestaat 100 jaar

Dien Kuijpers; stralend middelpunt tussen ‘haar’ drie viergeslachten

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Mariahout - Dien Kuijpers is 89 jaar 
oud. Deze goedlachse dame woont 
zelfstandig aan het Knapersven 
nummer 3 in Mariahout. Afgelopen 
zondag vierde Dien met haar familie 
dat ze, samen met haar drie dochters 
en daar weer de nakomelingen van, 
drie viergeslachten vormt in de vrou-
welijke lijn. Een unieke situatie die 
uiteraard ook werd vastgelegd op 
‘de gevoelige plaat’. Terwijl de fa-
milieleden binnendruppelen, vertelt 
Dien haar verhaal.

De familie Kuijpers
“Je moet niet denken dat het alleen 
vandaag zo druk is hier”, zegt Dien. 
“Zo gaat het hier nou elke zondag-
morgen.” Dien staat aan het hoofd 
van een groot aantal nakomelingen. 

Met haar in 1989 overleden man 
Willem, zette Dien zes kinderen op de 
wereld. Die zorgden voor 15 kleinkin-
deren en die zorgden op hun beurt 
weer voor 18 achterkleinkinderen. 
“Ik heb soms moeite om het allemaal 
uit elkaar te houden”, lacht Dien. 

Ik heb soms moeite om het 

allemaal uit elkaar te houden

Drie viergeslachten
Negen jaar geleden vormde Dien het 
eerste viergeslacht met haar oudste 
dochter Anny, kleindochter Monique 
en achterkleindochter Lotta (9). Aan 
dit viergeslacht werd alleen intern 
aandacht besteed. “Zo uniek vonden 
wij één viergeslacht nou ook weer 
niet”, zegt Anny nuchter.

Vorig jaar volgde het tweede vier-
geslacht met dochter Jeanne, klein-
dochter Marion en achterklein-
dochter Nienke (1). Hoewel twee 
viergeslachten al een stuk zeldzamer 
is, besloot de familie toch de ont-
wikkelingen bij de derde dochter 

af te wachten en te gaan voor ‘Full 
House’.

Zo’n 5 maanden geleden werd Loïs 
geboren, dochter van Ardy. Nu was 
ook het derde viergeslacht compleet, 
met Dien weer aan het hoofd, ge-
volgd door dochter Ardy, kleindoch-
ter Janneke, en achterkleinkind Loïs.

Spannend
“Spannend was het tot op het 
laatst”, verklapt een van trots glim-
mende overgrootmoeder. “Janne-
ke en haar man Niels wisten al of 
het een jongen of een meisje zou 
gaan worden. Maar ze wilden het 
niet vertellen. Ik heb toen op een 
dag Niels aangesproken met de 
woorden: ”Niels, jongen, je weet 
toch dat je oma nog maar kort te 
leven heeft, zeg het alleen tegen 
mij. Maar Niels gaf geen krimp!”

Vrouwenfeestje
Steeds meer mannen komen bin-
nen. Reden om de onderbelichte 
rol van ‘de kouwe kant’ aan de 
orde te stellen. “Stuk voor stuk 
lieve jongens”, zegt Dien. Ze heb-
ben het spel goed meegespeeld!”

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Laarbeek – ‘Waterpoort van de 
Peel’. De slogan van Laarbeek is 
niet voor niets gekozen. Door onze 
waterrijke gemeente stromen bij-
voorbeeld twee kanalen: de Zuid-
Willemsvaart en het Wilhelmina-
kanaal. Op 1 februari 2016 is het 
precies honderd jaar geleden dat 
de aanleg van het oostelijke deel 
van het Wilhelminakanaal van 
start ging. Dit kanaal doorkruist 
alle gemeentes waaruit Laarbeek 
is ontstaan. De MooiLaarbeek-
Krant spreekt Jos Bekx en Paul 
van de Wiel. Zij werkten samen 
aan het boek ‘Wilhelminakanaal, 
feiten en herinneringen.’

Lees verder op pagina 15.
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Kletsavonden in Laarbeek
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Monuta Magis. 
Voor de uitvaart
die bij uw
dierbare past.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

Monuta Magis 
Warandelaan 62
5707 CV Helmond
www.monutamagis.nl

Telefoon: 0492 - 66 60 00
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

DANK BETUIGING

Heel dankbaar zijn wij u voor het hartverwarmende medeleven, 
dat u heeft betoond na het onverwachte overlijden van onze 
innig geliefde moeder en onvergetelijke oma en overgrootmoeder

Joke Reloe-van den Broek
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat zij bij zovelen 
geliefd was. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

BEEMDKANT

De Beemdkant is een buurtschap in 
het buitengebied van de Lieshout. 
Het buurtschap is gelegen ten noor-
den van de bebouwde kom van 
Lieshout en wordt doorsneden door 
enkele weggetjes, sommige geasfal-
teerd, andere verhard met puin, alle-
maal met het naambord Beemdkant. 
Behalve aan de zuidkant, daar wordt 
de buurtschap begrensd door de Pro-
vinciale Weg. Een groot deel van deze Provinciale weg maakte tot eind 60er 
jaren deel uit van de Beemdkant. Toen na de oorlog de plannen gemaakt 
werden voor de Provinciale weg, werd alvast begonnen met het grondwerk. 
Dit resulteerde erin dat dit deel van de Beemdkant een dubbel karrenspoor 
had. Toch duurde het nog ruim 20 jaar vooraleer de Provinciale weg dit stukje 
Beemdkant in beslag had genomen. 

Het toponiem Beemdkant komt al voor in de verpondingskohieren van 1681. 
Het werd toen geschreven als beembt cant en had slechts betrekking op een 
gebied van geringe omvang. De gebieden die grensden aan de Beemdkant 
waren genaamd Turffdonck en Cattenhool. Op den duur begon men met 
Beemdkant een steeds groter gebied aan te duiden totdat de naam Beemd-
kant tenslotte de oude benamingen Turffdonck en Cattenhool geheel ver-
drong. 
Rond het jaar 1700 telde het gebied dat nu Beemdkant heet dertien boe-
renbedrijven. Een ervan, de Plashoeve, een voormalige domeinhoeve van de 
abdij van Floreffe, was 24 hectare groot. De andere twaalf waren van oudsher 
kleine zelfstandige boerenbedrijven. Verreweg de meeste grondcijnsen (be-
lastingen op grond) voor deze bedrijven waren vastgesteld in kapoenen, het-
geen op oude cultuurgronden wijst.

Tot de dag van vandaag is de Beemdkant een agrarisch gebied gebleven. Veel 
boeren stoppen echter met hun bedrijf. De oude boerderijen zijn in de loop 
van de tijd ofwel aangepast aan moderne eisen ofwel afgebroken en vervan-
gen door nieuwbouw. 

De sfeer van rust die de Beemdkant nog steeds uitstraalt, is echter gebleven. 

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

Ik heb onlangs in het gebied De Mosbulten, op de grens tussen Laarbeek 
en Breugel, een roerdomp gespot. Dit is geen zeldzame vogel in Nederland, 
maar is door zijn schuwheid en schutkleur moeilijk waar te nemen. In het ge-
bied Mosbulten wordt deze vogel vrijwel niet waargenomen (in de afgelopen 
5 jaar slechts enkele keren). Dus in die zin was het toch een bijzonderheid.
 
Je ziet de roerdomp met een prooi, en eenmaal hoe ze zich verstoppen in het 
riet, zodat je soms alleen maar de kop ziet.
Groeten, 
Gerrit van Roij (Aarle-Rixtel)

Ik heb onlangs in het gebied De Mosbulten, op de grens tussen Laarbeek Ik heb onlangs in het gebied De Mosbulten, op de grens tussen Laarbeek 

Mooi Gespot

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182

Glimlach als jullie aan me denken

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen en trots op wie zij 
was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw, 

onze lieve moeder en trotse oma

Bep van der Vliet-van Est
Gijsbertje

echtgenote van

Wim van der Vliet

          ∗ Arkel, 21 juni 1947 † Bakel, 26 januari 2016

Bep is weer thuis, waar wij de laatste dagen met haar samen willen zijn.

Wij nemen afscheid van Bep op zaterdag 30 januari om 14.30 uur in 
crematorium Heeze, Somerenseweg 120 in Heeze. 
Bij het condoleanceregister zullen collectebussen worden geplaatst, 
de opbrengst schenken wij aan Hospice De Populier in Bakel.

Bep hield van bloemen. Wij vragen u om een onverpakte bloem mee 
te brengen.

Correspondentie: Oranjelaan 54 – 5741 HH  Beek en Donk

Wim van der Vliet

Helga en Sieger
  Tamara
  Nicol

Harold en Susanne
  Manon
  Gijs
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Andy Marcelissen

Kletsavond ‘Wedden dat je lacht?’ in Raopersgat

‘Applaus’
De dansmariekes

Sauwelen op hoog niveau in Ganzendonck

Robert van Lamoen Hans Verbaarschot Rob Scheepers

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Lieshout - Op zaterdag 23 januari werd 
door de Roapers uit Lieshout de klets-
avond ‘Wedden dat je lacht?’ georgani-
seerd in het Dorpshuis. De MooiLaar-
beekKrant was erbij en doet verslag.

Goede start
Een volle, mooi aangeklede zaal en be-
groet worden door een spelende hof-
kapel. Het zijn allemaal elementen voor 
een prachtige avond bij de Roapers. 
Voorzien van een stempel mogen we 

naar binnen en zoeken we een plaatsje 
aan de in de lengterichting opgestelde 
tafels. Deze Duitse, of zo u wilt dart-
opstelling, zorgt voor een vrij zicht op 
het podium. Het begin van de avond 
is niet zo duidelijk, maar op een gege-
ven moment worden Prins Maarten den 
Twidde, prinses Mariëlle en de rest van 
het gekleed gevolg voorgesteld aan het 
publiek. Als de dansmariekes hun gar-
dedans uitvoeren is er alom lof voor de 
meiden, die met deze dans én de show-
dans een eerste prijs hebben gewon-
nen op het concours in Hattemerbroek. 
Volledig verdiend, zoals ook later op de 
avond blijkt uit de showdans. Hulde aan 

de begeleidsters, die op het laatst van 
de avond samen met de altijd lachende 
pupillen in de bloemetjes worden gezet! 

Toppers
Kletsers als Arian Compen (soep, soep, 
soep, ballen, ballen, ballen) en Dirk Cou-
wenberg als astronaut slagen er voor de 
pauze in om het motto van deze avond 
goed tot hun recht te laten komen. “We 
gingen hard in die raket, want we roken 
de scheten van de medepassagiers eer-
der dan we het geluid ervan hoorden.” 
Ook de heren Ronald Vermijs en Fred ten 
Hoor van het ‘Duo Vreemd’ zetten een 
geweldige act neer, waarin ze dankbaar 

gebruik maakten van de bereidwilligheid 
van dames uit het publiek. Na de pauze 
en de showdans van de dansmariekes is 
het de beurt aan ‘Rijdende rechter’ Boy 
Janssen, die na wat moeite de hele zaal 
weer achter zich krijgt: “De buurman 
stond zijn tafelkleed uit te kloppen en ik 
vroeg; hoe ist jonge, wil ie nie starte?” 
Het duo ‘Erpels uit ’t Zekske’ uit Maria-
hout had moeite om de zaal te impone-
ren, deels ook met achterhaalde humor 
en een op sommige plaatsen haperend 
optreden. Het einde van de avond wordt 
verzorgd door ‘De Medlies’ die een leuk 
optreden met goede zang neerzetten. 
Jammer was wel dat door de minder 

succesvolle acts voorafgaand aan dit op-
treden de zaal opnieuw moest worden 
veroverd. Omdat de catwalk zich ervoor 
leende, deed het geheel denken aan ‘De 
Toppers’. 

Publiek
Een echte topper was deze avond voor 
de pauze. Daarna vielen enkele optre-
dens wat minder uit dan verwacht. De 
interactie met het publiek was na de 
pauze duidelijk ver te zoeken. Hoewel; 
waar krijg je in de pauze roggebrood 
met zult en katenspek uitgereikt? Alleen 
in Lieshout toch!

ACV Bierenderest bij beste 
11 carnavalskrakers van 
Nederland! 
Mariahout - Wordt het carnavals-
nummer van ACV Bierenderest uit 
Mariahout dé carnavalskraker van 
2016? Het nummer zit bij de laat-
ste 11 van de ingezonden liedjes 
van 3fm-DJ Giel Beelen. 

Help jij deze alternatieve, tijdelij-
ke, maar zeker ludieke carnavals-
groep een nummer 1 hit scoren? 
Stem dan nu op ze via 
http://giel.vara.nl/nieuws/stem-
op-de-top-11! 
Lees meer over ACV Bierenderest 
verderop in deze krant. 

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – In een volledig uit-
verkocht muziekcentrum Het Anker 
vond zaterdagavond 23 januari de 
jaarlijkse Sauwelavond van carna-
valsvereniging de Teugelders plaats. 
Het enthousiaste publiek kon deze 
avond genieten van een divers en 
hoogstaand klets- en amusements-
programma.

Opening
Prins Luuk XLIV was er klaar voor. 
Stralend en zwaaiend betrad hij met 
zijn gevolg om 19.45 uur het prachtig 
schip op het podium met de woorden: 
“Ik hoop dat jullie er veel zin in heb-
ben, ik wens jullie veel plezier.” Met 
de welkomstwoorden van uitstekend 
spreekstalmeester Antoine Barten 
en een met een ‘O wat zijn ze mooi’ 

beloonde dans van de dansmariekes, 
was de Sauwelavond geopend.

‘Een moeilijk te vinden ton’
Snel werd de ton klaargezet voor Andy 
Marcelissen. Het duurde echter een hele 
poos voordat de drievoudig winnaar 
van de zilveren narrenkap en wederom 
finalist bij de Helmondse Keiebijters, zijn 
ton had gevonden. Als ‘blinde’ stond hij 
minutenlang met zijn rug naar de zaal: 
“Ik heb het idee dat ik tegen een muur 
sta te praten.” In een hilarische klets 
bracht de breedlachse Raamsdonks-
veerder de zaal op de hoogte van de 
obstakels waar hij en zijn hond Stevie 
zoal tegenaan liepen. Met veel moeite 
wist hij, onder groot applaus, uiteinde-
lijk de uitgang te bereiken.

Amusement 
Na een kort intermezzo, waarin diverse 

j ub i l a r i s sen 
een onderscheiding uitgereikt kre-
gen, was het tijd voor ‘Applaus’. Deze 
nieuwe generatie amusementsgroep, 
bestaande uit drie Helmondse jonge-
mannen en een accordeon, bezongen 
liefdevol hun stad “Waar ge met de 
fiets naar toe kent en te voet weer naar 
huis.” Gehesen in trainingspak en ‘echt’ 
gouden ketting, kregen zij de hele zaal 
aan het zingen met hun meedeiner “Bij 
ons in de garage sti vort een plantage.” 
Met hun jeugdig en fris optreden, waar-
in zij het publiek continue betrokken, 
verdienden zij terecht een ovationeel 
applaus.

Een zeer gevarieerde ton 
Rob Scheepers uit Sterksel had als pro-
fessioneel tennisspeler Ed Berg, com-
pleet met zweetbandjes en een ten-
nisbroekje dat zo strak zat dat hij niet 
kon bukken, de zaal meteen ‘krom’ van 

het lachen. Met sublieme 
woordspelingen schetste 

hij het zeer professionele verloop van 
zijn tenniscarrière. Daarnaast nam hij 
ruimschoots de tijd om, via voortdu-
rende interactie met het publiek en 
‘stand-up waardige’ ad rem opmerkin-
gen, buiten de paden van zijn klets te 
treden. Zo dacht Scheepers dat hij in de 
maling werd genomen toen hij hoorde 
dat de naam van de huidige prins van 
de Teugelders, Luuk de 44e is: “Dan 
hedde veel geluk gehad da ge er 44 het 
kunnen vinden.” Ook toen de tennis-
ser vernam dat er iemand lid was van 
tennisvereniging ‘De Raam’ uit Lieshout 
had hij snel zijn conclusie getrokken: 
”Oh, dan lig de zeker de eerste ronde 
d’ruit.”

Kletser Hans Verbaarschot uit Deurne 
wilde graag vader worden. Met zijn 
beeldende 

vertelkunst en overtuigende mimiek 
legde hij het publiek in 

Algemeen Beschaafd Deurnesch uit hoe 
moeilijk het was om deze wens in vervul-
ling te laten gaan. Het had hem al zijn 
vakantiedagen gekost. 

De laatste kletser die de ton betrad was 
Robert van Lamoen als Annie uit de Hel-
lemondse binnenstad. Deze rasechte 
Helmonds schone, inclusief pumps, peuk 
en rode laktas, beleefde met haar man 
Harrie ‘Wanne mens’ hilarische avontu-
ren op haar snelle ‘brommert’. De avond 
werd afgesloten met een wervelende en 
interactieve act van de Tilburgse Pent-
house Boys. Zij wisten met behulp van fi-
guranten uit het publiek een schitterende 
(enigszins vrij vertaalde) Titanic filmscène 
neer te zetten. Hierbij verzorgden zij zelf 
zeer kundig de begeleidingsmuziek op 

bas, accordeon en gitaar.

Een fantastische avond
Ook prins Luuk toonde zijn 
muzikaliteit met het eigen 
gezongen nummer ‘Tis hier 
fantastisch’ met een eerste 
polonaise als resultaat. 
Daarna bracht kapel Num-
merke 3, die de hele avond 
al prachtig had omlijst, 
nog enkele spetterende 
nummers. Al met al kan 
Ganzendonck terugkijken 
op een (om in het motto 
van de prins te blijven) 
fantastische avond en lij-
ken de Teugelders, even-
als Nummerke 3, klaar te 
zijn voor het naderende 
carnavalsfeest. Alaaf!
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Agenda 
28 januari-3 februari 2016

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

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

Donderdag 28 januari 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 29 januari 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 30 januari 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Anna de Korte, 
Linda van Hoof (jrgt), Toon Corsten, Martien 
Roijackers.

Zondag 24 januari

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. De Cantorij
Intenties in deze viering voor: Riek Kuijken–
Thomassen, Overleden ouders Jan en Truus van 
Dijk–de Vries, Jan van Dommelen (verj/ sterf-
dag), Tot welzijn van de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Bart Coppelmans, 
Miet Truus en Jn van Dooren (fund), Familie 

Van Moorsel-Linders, Carel van de Biggelaar, 
Overleden familie Van den Hurk-Meijers, en uit 
dankbaarheid voor een 25 jarig huwelijk.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Leo van de Laar, 
Lou Maas, Nico en Netty Jacobs-van Balkom, 
Guus en Marie van Mil-van den Boogaard, 
Nellie Swarts-van Dinter, Jan Haeve, Marinus 
van Duuren Maria Aarts de echtgenote Maria 
en Catharina de dochters, Frans Coolen (2e 
sterfdag).

Maandag 1 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 2 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 3 februari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering
Intentie in deze viering voor Nellie 
Bouwmans-Biemans

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Aanstaand weekend wordt na de vieringen 
in alle Laarbeekse kerken de Blasiuszegen 
gegeven.

Beschermheilige Blasius van Sebaste
Komende zaterdag 30 januari in Mariahout en 
op zondag 31 januari in Aarle-Rixtel, Lieshout 
en Beek en Donk wordt aan het einde van de 
viering weer de Blasiuszegen gegeven aan die 
kerkgangers die deze zegen willen ontvangen.
Volgens een middeleeuwse traditie is dit ritu-
eel vooral bedoeld ter voorkoming van keel-
aandoeningen en andere kwalen: de heilige 
Blasius, wiens liturgische feestdag 3 februari 
is, zou kort voor zijn marteldood een jongetje 
hebben genezen dat door een visgraat in zijn 
keel dreigde te stikken. Bij het geven van de 
Blasiuszegen houdt de priester of diaken daarbij 
twee gewijde kaarsen in Andreaskruisvorm ver-
bonden onder de kin van de gelovige, terwijl hij 
bidt: ‘Moge God u op voorspraak van de hei-
lige Blasius bevrijden van keelziekten en andere 
kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en 
de Heilige Geest’.

KERKBERICHTEN

Gilde Sint Margaretha houdt grote gildevlooienmarkt
Aarle-Rixtel - Het gilde Sint Mar-
garetha houdt op zondag 22 mei 
een grote gildevlooienmarkt. 
Deze wordt gehouden in de loods 
van Pieter Verschure aan de Lies-
houtseweg in Aarle-Rixtel.

Er worden ongeveer 70 kramen 
uitgestald met 2e handsspullen, 
een hapje en drankje is tegen een 
vergoeding verkrijgbaar, tevens 
is er muziek aanwezig. De en-

tree bedraagt €2,00 per persoon, 
kinderen tot 10 jaar onder bege-
leiding hebben gratis entree. De 
opbrengst komt geheel ten goede 
voor het onderhoud van de gilde 
attributen.

Om de spullen te verzamelen ver-
zoekt het gilde, om mensen die 
gebruikte spullen hebben deze aan 
hen te willen aanbieden. Heeft U 
gebruikte spullen die u niet meer 

nodig heeft dan komen zij deze 
graag bij u ophalen. Het gilde 
verzamelt geen witgoed en grote 
meubels.

Heeft u spullen dan kunt u con-
tact opnemen met: Gerard Leen-
ders, tel 06-53196017 of met 
Gerard van Ganzenwinkel tel. 06-
34869070. De spullen worden dan 
zaterdags bij u thuis opgehaald.

Situatie herbestemming St.-Leonarduskerk 
Als CDA Laarbeek vinden wij het van 
belang dat de St. Leonarduskerk in 
Donk voor de toekomst behouden 
blijft voor de Laarbeekse bewoners. 
Het betreft een rijksmonument dat 
enkele jaren geleden grondig is geres-
taureerd. Voor veel inwoners heeft dit 
gebouw grote waarde.

Veel inwoners hebben zich ingezet 
om de restauratie mogelijk te maken 
en hebben hier financieel aan bijge-
dragen. Ook de gemeenteraad van 
Laarbeek heeft in 2010 besloten om 
met een bedrag van €150.000,00 bij 
te dragen aan de financiering van deze 
restauratie. Deze subsidie is verstrekt 
onder de voorwaarden dat de kerk 
opengesteld blijft voor bredere maat-
schappelijke activiteiten en voor be-
zoek aan kerk en toren. Het is daarom 
uitermate jammer dat de kerk na de 
onttrekking aan de eredienst op 1 ja-
nuari 2013 niet meer open is geweest 
voor activiteiten. Activiteiten zoals de 
kerststal, die jaarlijks kon rekenen op 
grote aantallen bezoekers, waarvan 
velen van buiten Laarbeek.

Sinds de onttrekking aan de eredienst 
op 1 januari 2013 is de initiatiefstuur-
groep bezig om de mogelijkheden 

voor herbestemming van de kerk te 
onderzoeken en te ontwikkelen. Om 
een zo breed mogelijk draagvlak te 
krijgen binnen Laarbeek  voor hun 
initiatieven werkt zij samen met de 
dorpsraad Beek en Donk.

Tot nu toe heeft dit niet geleid tot 
stappen om tot de best mogelijke her-
bestemming te komen die ook invul-
ling geeft aan de wens dat de kerk 
voor maatschappelijke activiteiten be-
houden blijft. Wij constateren dat het 
parochiebestuur afwachtend blijft en 
onvoldoende steun geeft aan de initi-
atiefstuurgroep om daadwerkelijk on-
derzoek te verrichten naar de moge-
lijkheden van herbestemming. Vooral 
de blijvende onduidelijk over welke 
activiteiten in de kerk plaats mogen 
vinden spelen hierbij parten.

Ogenschijnlijk heeft gemeente Laar-
beek niet direct een rol in de zoek-
tocht naar een herbestemming van 
deze kerk. Zij is geen eigenaar. Echter 
door het onder voorwaarden verstrek-
ken van de subsidie van €150.000,00 
vinden wij dat het college wel de rol 
heeft om te controleren of het paro-
chiebestuur  zich aan deze voorwaar-
den houdt. Wij vragen daarom mid-

dels een motie in de 
raadsvergadering 
van 28 januari 2016 
aan het college om deze rol op zich te 
nemen.

Wij vinden dat er nu stappen gezet 
moeten worden die leiden tot een 
duurzame toekomstige herbestem-
ming van de St. Leonarduskerk waarbij 
deze in de toekomst weer opengesteld 
kan worden voor bredere maatschap-
pelijke activiteiten en bezichtiging.

Marcel van der Heijden,
fractieleider CDA afd. Laarbeek

LEZERSPODIUM Feest bij Sint Antoniusgilde Beek 
Beek en Donk - Het Sint Antonius gilde 
toog op 17 januari naar de Beekse kerk 
om daar de Mis voor de overleden leden 
op te luisteren. Het was druk toen het 
gilde met pastor Wester en gildepastor 
Jan Engels in haar midden de kerk bin-
nen trok. Het gilde was betrokken bij de 
viering door het voorlezen van de epis-
tels en de voorbeden, het neigen van de 
vaandels tijdens de consecratie en de 
verzorging van de collecte. 

Na afloop van de dienst werd de Eed 
van Trouw gebracht door de vaandrig. 
Vervolgens werd iedereen uitgenodigd 
om samen met de gildeleden een kopje 
koffie of ´n borreltje te komen drinken 
in hun gildehuis Thuis. Velen namen de 
uitnodiging aan. 

Woensdag daarop vierde de Beekse 
Schut de teerdag, een gebruik, zo oud 
als het gilde zelf. De gildeleden kwamen 
op de koude en donkere morgen om 
8.00 uur samen, deze keer bij het Klap-
roosplein. Van daar ging het naar keizer 
Huub van den Bergh. Daar werd onder 
leiding van hoofdvendelier Joshy Gevers 
voor het eerst deze dag de vendelgroet 
gebracht.

Met auto’s ging het gilde hierna, inmid-
dels versterkt met de keizer, naar de 
Grensweg, de residentie van het ko-
ningspaar Tonny en Jan Gevers. Ook 
daar werd gevendeld en het gilde werd 
er op een uitstekend verzorgde koffie-
tafel uitgenodigd. Opgewarmd en met 
een volle maag ging het verder. Samen 
met koning Tonny Gevers, die haar ko-
ningsschild voor het eerst uitdroeg, met 
haar gemaal Jan en met de kleine Vera 
van Rhee, die het zo te horen goed naar 
haar zin had bij deze kennismaking met 
de schut. 

In het woonzorgcentrum De Regt werd 
een viering gehouden waarin gildepas-
tor Jan Engels voorging. Ook werd daar 

koffie gedronken, gezellig gepraat met 
de aanwezigen en gevendeld. Onder 
dankzegging voor de genoten gastvrij-
heid ging het gilde verder, naar het ge-
meentehuis.  

Daar nam wethouder Greet Buter de 
vendelgroet aan het Wereldlijk Gezag af, 
waarna in de raadszaal een toost uitge-
bracht werd op het heil van de gemeente 
en van de Beekse schut. De laatste ven-
delgroet van deze dag was voor de kas-
telein van hun gildehuis Thuis.

Na de broodjes ging het gilde op excur-
sie naar de NCB-laan in Veghel, voor 
een bezoek een het museum dat daar in 
de voormalige veevoederfabriek van de 
NCB gevestigd is. Een aanrader, ook om 
te zien wat er met zo’n oude fabriek met 
zijn silo’s allemaal mogelijk is.

Hierna stond in het Gildehuis de gilde-
maaltijd klaar, eenvoudig maar lekker. De 
kastelein en zijn personeel hadden weer 
goed gezorgd. De avond werd op een 
feestelijke wijze voortgezet, met kienen, 
een loterij en er werd gezellig gekletst.
 
Tegen middernacht was de teerdag over 
en gingen de laatste tevreden naar huis. 
Het was een mooie dag geweest.
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Aarle-Rixtel - Afgelopen dinsdag vond 
in De Dreef in Aarle-Rixtel een bij-
eenkomst plaats, waar onder andere 
Ilse van Ham, buurtsportcoach van de 
gemeente, en wethouder Joan Briels 
de Gezondheidsrace 2.0 voorstelden. 
Daarnaast kwamen ook nog de GGD, 
een aantal organisatoren en deelnemers 
aan het woord. Alles om de inwoners 
van Laarbeek aan het bewegen te krij-
gen. “Maar zeker ook het sociale aspect 
van de Gezondheidsrace is uitermate 
belangrijk”, benadrukken alle deelne-
mers en organisatoren. 

Verenigingen 
De avond was druk bezocht door oud-
deelnemers en organisatoren van de 
Gezondheidsrace. Ook vele geïnteres-
seerden waren aanwezig, onder wie ver-
schillende sportverenigingen, maar ze-
ker ook buurtverenigingen. Alle vier de 
Laarbeekse kernen waren vertegenwoor-
digd. Na de opening door Ilse van Ham 

legde wethouder Briels uit wat de bedoe-
ling is van de Gezondheidsrace. “Vanuit 
de overheid krijgen de gemeenten de 
wettelijke verplichting opgelegd om er-
voor te zorgen dat de gezondheid van de 
inwoners op peil blijft. En dat doen we in 
Laarbeek onder meer met deze wedstrijd 
waarbij teams van Laarbeekse mensen 
zoveel mogelijk andere Laarbekenaren 
moeten laten bewegen”, aldus de wet-
houder. “En om het wedstrijdelement in 
de verf te zetten, maken de verschillende 
deelnemers kans op leuke geldprijzen om 
hun inzet te stimuleren en te belonen. 
De winnende vereniging maakt kans op 
1400 euro.”

Sociaal aspect heel belangrijk
Alle oud-deelnemers en organisato-
ren zijn het er roerend over eens: de 
Gezondheidsrace is een perfecte manier 
om mensen aan het bewegen te krijgen. 
En om weer onder de mensen te komen. 
“Je leert mensen kennen. Verenigingen 
kunnen andere verenigingen leren ken-
nen en op die manier nieuwe leden 
krijgen en nieuwe ideeën opdoen. En 

mensen die door bijvoorbeeld een echt-
scheiding of ontslag op het werk even 
een dipje zitten en niet meer veel onder 
de mensen komen, kunnen dankzij de 
nieuwe contacten en bezigheden weer 
helemaal boven Jan komen. Contact en 
beweging zijn heel belangrijk”, getuigen 
de deelnemers. De nieuwe opzet houdt 
in dat de focus nu ligt op binnensport-, 
buitensportverenigingen, culturele ver-
enigingen en vooral ook buurtvereni-
gingen. “Zo kan een handbalvereniging 
een kookcursus geven, en de vorige keer 
werd er een rock ’n rollavond georgani-
seerd en zijn we bij WiSH gaan dansen. 
Alles mag, zolang je maar samenkomt 
en er een leuke, sociale happening van 
maakt.”

Deelnemers zijn enthousiast
Dat het enthousiasme van de deelne-
mers aanstekelijk werkt, blijkt wel uit 
de reactie van de nieuwe aanwezigen. 
Evelien Kuypers van de Beekse Akkers uit 
Beek en Donk is positief over de avond. 
“Natuurlijk moeten we met het bestuur 
nog overleggen, maar ik zie het zeker 

zitten. Op deze manier leer je andere 
mensen uit heel Laarbeek kennen en je 
doet ook nog iets voor je gezondheid.”

Start
De verenigingen worden onder-
steund door oud-deelnemers, GGD, 
ViERBINDEN en de gemeente Laarbeek. 
Het voornemen is op 1 april 2016 

te starten met de Gezondheidsrace 
Laarbeek 2.0. Voor meer infor-
matie over de Gezondheidsrace, 
kun je contact opnemen met 
gezondheidsrace@laarbeek.nl. Via dat 
e-maildres kun je je ook tot en met 2 
februari inschrijven samen met je ver-
eniging. 

Brainstormen over ‘Gezondheidsrace 2.0’ 

Bijzonder geslaagde seniorenavond Mariahout

Met veel interesse werd er meegedacht aan de opzet van Gezondheidsrace 2.0 die in april 2016 van start moet gaan 

Na jarenlang in Canada gewoond te 
hebben komt een oom op bezoek. Trots 
vertel ik hem dat we nieuwe boxen 
gekregen hebben. Hij kijkt me met 
fronsende wenkbrauwen vragend aan. 
Omdat ik niet weet wat er fout aan is 
wijs ik op de beide geluidsverspreiders 
naast de Philips stereo. ‘Oh’, zegt hij, 
‘jullie hebben nieuwe speakers, ik dacht 
dat je nieuwe broeken gekocht had.’ 
Ik heb een godsgruwelijke hekel aan al 
dat Engels dat onze Nederlandse taal 
verpest. Tenminste, wanneer het ook 
gewoon op z’n Brabants kan. Mij stoort 
het bijvoorbeeld niet dat erg jonge 
kinderen baby’s worden genoemd en in 
een box zitten. Dat klinkt stukken beter 
dan zuigelingen en loophekken. Maar 
wel dat het plastic felgekleurde speeltuig 
met toetertjes en belletjes een activity 
center heet. En zulke mensen noemen 
hun kinderen kids. Nu we bestanden 
kunnen opslaan, hoeven we geen 
files meer te saven en een password is 
inmiddels gewoon een wachtwoord. 
Computer zal wel altijd computer blijven, 
vertaal dat maar eens. In de reclame is 
het gewoongoed geworden, maar ook 
in de sociale media en bij de jongeren. 
Kijk, ik snap ook wel dat je pin-up niet 
kan vertalen door punaizepoes want dit 
woord is al jarenlang ingeburgerd. 

Andersom geldt natuurlijk ook dat we 
Nederlandse woorden niet letterlijk 
kunnen vertalen naar het Engels. Beter 
bekend onder de term Dunglish. Louis 
van Gaal probeert dat wel maar komt 
van een koude kermis thuis. Neem ‘That 
is another cook’, wij begrijpen hem wel, ̀

maa r 
de Engelsen echt niet. In de volksmond 
wordt dit steenkolenengels genoemd, 
een taaltje dat honderd jaar terug door 
havenarbeiders werd gebruikt om te 
communiceren met de bemanning 
van steenkolenboten uit Engeland. 
Het lijkt een beetje voetbaleigen want 
onze grote vriend Cruijff maakt het 
helemaal bont. Hij imponeerde met 
zijn ‘Un paloma no hace verano’, een 
vertaling van ‘Eén zwaluw maakt nog 
geen zomer.’ Wat de duif hierbij 
doet is hoogst eigenaardig. De 
sterkste vind ik toch nog altijd zijn 
uitspraak in Kopspijkers: ‘Dat is 
gewoon Springerfitsengefühl,’ en 
iedereen ging verder alsof het 
de normaalste uitdrukking van 
de wereld betrof. Magnifique 
gewoon, terwijl ik nu zelf ook 
fantastisch had kunnen 
gebruiken. 

Zo probeerde ik eens een 
keer een mop in het Engels 
te vertalen. ‘Two polar bears 
walking through the desert. 
Says one: good sprinkled 
here, huh? Zie dan de Engelsen 
maar eens aan het lachen te 
krijgen, dat valt heus niet mee. 
Alle gekheid op een stokje, I tried 
to lead you around the garden, want 
mijn steenkolenengels is na veertien 
jaar in Engelstalige landen gewoond 
te hebben toch een stuk beter 
geworden. Of zullen we voortaan 
zeggen voetbalengels, dat weer 
wat anders is dan Engels voetbal?

Wat zeg je? Volgens P. Skauwe
COLUMN

Mariahout – In een bomvol buurthuis 
genoten vorige week velen van de seni-
orenavond georganiseerd door de Ont-
spanningsgroep van KBO Mariahout. 
Alles was aanwezig om er een prach-
tige avond van te maken en dat werd 
het ook. 

Organisatie
Ieder jaar organiseert de Ontspannings-
groep van KBO Mariahout de senioren-
avond. Een club van 18 vaste mensen 
verzorgt, samen met een heel stel vrij-
willigers, een vrolijke carnavalsavond 
voor en door leden van de KBO, afde-
ling Mariahout. Dit jaar was het thema 
van de avond ‘Rock ’n roll’. De avond 
werd vakkundig aan elkaar gepraat 
door Tini van Leuken.

Warme ambiance
Prins Hein en Prinses Gerdi, Adjudant 
Wim en Hofdame Neeltje en heel het 
gevolg waren deze avond ook van de 
partij en trapten de avond af met een 
welkomstwoordje aan iedereen. De 
dansmariekes zetten hun beste been-
tje voor en de Grottendorfer blaaskapel 
zorgde voor de muzikale klanken. 

Gevarieerd programma
Er was diep in de buidel getast want 
Chubby Checker mocht het spits afbij-
ten samen met alle artiesten die de dans 
verzorgden. Na de grandioze opening 
was het tijd voor het ‘Breipraatje’. Vijf 
dames gingen er eens goed voor zitten 
om samen wat te gaan zitten breien maar 
ondertussen werd ook zeer veel gepraat 
over het wel en wee in Mariahout. De 
creatie  ‘Nikkelen Nelis’  van  Wim Son-
neveld die volgde, was vooral bij de 
ouderen zeer herkenbaar en werd goed 
meegezongen. Het schouwspel van ‘de 
hemel en de hel’ zette de zaal aan tot 
lachen: er kwamen namelijk nogal wat 
oude Mariahoutenaren voorbij die eens 
wat muziek wilden horen van onder 
meer André Hazes, Zangeres Zonder 
Naam en Benny Neyman. Deze werden 
dan ook perfect geplaybackt en de zaal 
was helemaal los. 

Na Hazes en consorten was het de 
beurt aan een waarzegster. Zij voor-
spelde vanuit haar glazen bol de gek-
ste dingen, welke - uiteraard - allemaal 
een link met Mariahout hadden. Hierna 
kwam weer een prachtig gezongen lied. 

In het daaropvolgende optreden ‘Moe-
ders wil is wet’ was het de beurt aan de 
man die thuis niet veel te zeggen had 
want de vrouw had de broek aan. De 
man wilde hier toch weleens vanaf. Hij 
kreeg daarvoor een drankje aangebo-
den. Hij werd hier meer man van en kon 
ook eens met de vuist op tafel slaan. 
Maar als het drankje uitgewerkt was 
dan viel hij weer in het oude reglement. 
Aan het einde vond hij dat hij ‘toch wel 
een goei vrouw had’ maar hij vroeg wel 
of het publiek er iemand voor wist. 

Afsluiting van de avond
Als afsluiting van de avond verschenen 
alle artiesten op het podium voor de 
slotact. Er kwamen prachtige gezongen 
nummers voorbij waaronder eentje van 

de moeder van Prins Hein. Alle arties-
ten en de presentator kregen nog een 
onderscheiding als beloning voor deze 
prachtige avond en er werd nog lang na 

gepraat aan de bar. Al met al een hele 
mooie avond waar Mariahout trots op 
mag zijn.
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de razende reporter
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Wil jij jouw tekentalent hier laten zien en tijdelijk dé Razende Roeland maken? Mail dan naar atelier@hsegboer.nl

Wilhelminakanaal 100 jaar
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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

Meldkamer dierenhulp 
tel: 0900 – 112 00 00 (€0,15 p.m.)
Dierenopvangcentrum De Doornakker 
tel: 040 - 28 11 358

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@huisartsenpraktijkcoenen-
teunisse.nl
Medisch Centrum Beek en Donk, 
tel: 0492-462200, 
spoed 0492-463775
Lieshout:
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
Bosscheweg 20D, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 23C, Beek en Donk
Woensdag 09.00 - 11.30 uur
  13.30 - 16.00 uur
Zaterdag    10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

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

Perentaart

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de weekRecept van de week

Taartbodem: 

• 4 eieren 

• 125 gr suiker

• 105 gr bloem

• 20 gr maïzena 

Vulling:

• 1 dl slagroom met 

suiker

• 10 gr suiker

• 3 eidooiers 

• 40 gr witte 

basterdsuiker

• 350 gr mascarpone

• 1 blik peren op sap, 

(netto ca 425 gr) 

Decoratie:

• 100 gr chocolade, 

puur

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Taartbodem: 
Roer de eieren samen met de suiker wit en schuimig. Spatel er 
de gezeefde bloem en maïzena door. Bedek de bodem van een 
springvorm van Ø20cm met bakpapier en vet de rand in. Doe 
het beslag in de springvorm en bak het in 35 tot 40 min een 
hete oven van 190ºC licht bruin en gaar. Controleer dat door 
er een naald in te steken. Deze moet er droog uit komen. Haal 
de bodem eruit, laat afkoelen en snijd hem in drie schijven van 
gelijke dikte. 
Vulling: 
Klop de slagroom in een kom bijna stijf. Klop in een andere kom 
de eidooiers met de suiker tot een romig, nagenoeg wit, meng-
sel. Meng dan de mascarpone in gedeelten door het dooier-
mengsel. Spatel vervolgens de slagroom luchtig door het geheel. 
Laat de peren uitlekken en snijd in dunne partjes. Bewaar het 
sap. Bewaar er 15 stuks van, ietwat dikker, voor de garnering  
Opbouw: 
Besprenkel de 1ste schijf van de bodem met Perensap. 
Bedek deze schijf dakpansgewijs met de helft van de partjes 
peer. Bestrijk vervolgens de partjes met mascarpone zodat alles 
afgedicht en glad wordt. Leg er de 2de schijf op. Besprenkel 
deze met Perensap en maak af gelijk aan de 1ste schijf. Plaats 
er dan de 3de schijf op. Bestrijk nu de taart in zijn geheel af met 
mascarpone. 
Decoratie:
Doe de chocolade enige tijd in de diepvries. Cutter de chocolade 
vervolgens klein in keukenmachine. Bestrooi de hele taart met 
chocolade. Zet de taart koel weg. 

SudokuHard

5 8 6

2 4 1

7 8 9

3 7 9 1 4

8 7 3 4 6

9 2 7

5 2 6

3 8 9

Puzzle #166836

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AGENDAPUNT
ALTIJD
BORDEN
BUITENPLAATS
CIRCUSACT
DADELS
DROGIST

EERSTE
EILANDEN
FILM
GUM
HEMDEN
HOEKJES
KANALEN

KEIZER
KLASSIEKER
MUIS
NIVEAU
OPTIES
PARADEREN
POPPENKAST

RIKKEN
STOMPEN
TURF
VERWENNEN
VOETEN
WISKUNDE
WORTELS

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

BUITENPLAATS AGENDAPUNT KLASSIEKER
POPPENKAST CIRCUSACT PARADEREN
VERWENNEN EILANDEN WISKUNDE
DROGIST HOEKJES KANALEN
STOMPEN WORTELS ALTIJD
BORDEN DADELS EERSTE
HEMDEN KEIZER NIVEAU
OPTIES RIKKEN VOETEN
FILM MUIS TURF
GUM

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.
Maak kans op een waardebon van 

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

 Mail een duidelijke foto van uw gezicht naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl, 
o.v.v. ‘oogcontact’, voorzien van voor- en achternaam en woonplaats.

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Jo Donkers-
Jonkers

Maarten Brouwers (Prins 
van De Raopers)

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.
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Beek en Donk – Vol vuur vertellen 
Josette Bloem en Maarten Maas 
over de ‘Club van 100’, waarbij 
het welzijn van medemensen cen-
traal staat. Iedereen heeft recht op 
plezier, zowel met carnaval als in 
andere jaargetijden. Enthousiast 
vertellen zij over projecten die de 
‘Club van 100’ voor Beek en Donk 
organiseert. 

Goed doel dicht bij huis
Carnaval staat voor de deur. Een 
feest voor jong en oud. De ‘Club 
van 100’ voert daarom de slogan 
‘Met elkaar, voor elkaar’. “Som-
mige mensen willen carnaval vie-
ren, maar een lichamelijke beper-
king houdt ze tegen”, legt Josette 
uit. De ‘Club van 100’ verzorgt 
dan dat extra zetje. “De ‘Club van 
100’ heeft een carnavalstintje”, 
lacht Maarten, “we vallen onder 
de paraplu van de Teugelders, 
maar voor onze vrijwilligers staan 
goede doelen centraal.” Maarten 
en Josette vertellen uit-
gebreid over carnaval 
dat georganiseerd 
wordt voor mensen 
met een beperking. 
Dat is dankbaar 
werk. “Als je 
ziet hoe intens 
mensen ge-
nieten, dan 
sponsor 
je ons 
m e t -
e e n ” , 

glundert Maarten. Sponsoren van 

de ‘Club van 100’ zien hun bijdra-
ge aan de organisatie meteen in de 
gemeenschap terug. “Als je lande-
lijke doelen steunt, kun je niet con-
troleren of er geld aan de strijkstok 
blijft hangen”, legt Maarten uit, 
“bij ons gaat alles direct naar onze 
doelgroepen.” Lachend wordt er-
aan toegevoegd dat zelfs het jaar-
lijkse etentje met bestuur uit eigen 
zak betaald wordt.

Als je ziet hoe intens mensen 

genieten, dan sponsor je ons 

meteen

Verschillende doelgroepen
Naast carnaval voor mensen met 
een beperking wordt er ook aan 
zieken gedacht en mensen die te 
maken hebben met tegenslag. Via 

’T OPkikkertje’ 
wordt jaarlijks 
een persoon in 
het zonnetje 
gezet. Zieken 

worden 
b e -

zocht en verrast met een kleine at-

tentie. Voor senioren wordt er ieder 
jaar een Ganzendonckse middag 
georganiseerd. Een financiële bij-
drage aan de carnavalsavond voor 
bewoners van ‘De Regt’ wordt 
ook verzorgd. Jeugd wordt door 
de ‘Club van 100’ niet vergeten. 
De club levert haar bijdrage aan 
diverse activiteiten voor kinderen 
in verschillende leeftijden. “Kinde-

ren van de Jeugdraad zijn door ons 
in het nieuw gestoken”, vertellen 
Maarten en Josette. 

Toekomst
“Werken voor een organisatie als 
de ‘Club van 100’ geeft je een 
goed gevoel”, lacht Josette, “je 
krijgt er voldoening van.” Steunen 
van de organisatie is belangrijk. 
“We vragen 50 euro sponsorgeld 
per jaar”, zegt Maarten, “je kunt 
de organisatie ook als vrijwilliger 
helpen.” De ‘Club van 100’ zit niet 
stil en wil ook in andere seizoenen 
mensen samen leuke dingen laten 
beleven. In 2012 en 2014 werd in 

samenwerking met alle Beek en 
Donkse basisscholen het JOZS 
(Jeugd Ontmoet Zomer Spe-

len) georganiseerd.  Momen-
teel wordt nagedacht over 
een andere activiteit voor 
de jeugd. Ideeën genoeg 
om inwoners van Beek en 
Donk tijdens en na het car-
naval leuke activiteiten te 
bezorgen.

‘Club van 100’, dat is feest voor iedereen

W.F. vd Kerkhof

ALLE ZILVEREN RINGEN VOOR HALVE PRIJS

OP NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN 10% KORTING

Horloger-Juwelier , Klokstraat 8, Aarle-Rixtel

VOORDELIGE AANBIEDINGEN
GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN

HORLOGES – KLOKKEN
IN ONZE

JAARLIJKSE OPRUIMING

goede doelen centraal.” Maarten 
en Josette vertellen uit-
gebreid over carnaval 
dat georganiseerd 
wordt voor mensen 
met een beperking. 
Dat is dankbaar 
werk. “Als je 
ziet hoe intens 
mensen ge-
nieten, dan 
sponsor 
je ons 
m e t -
e e n ” , 

’T OPkikkertje’ 
wordt jaarlijks 
een persoon in 
het zonnetje 
gezet. Zieken 

worden 
b e -

“Werken voor een organisatie als 
de ‘Club van 100’ geeft je een 
goed gevoel”, lacht Josette, “je 
krijgt er voldoening van.” Steunen 
van de organisatie is belangrijk. 
“We vragen 50 euro sponsorgeld 
per jaar”, zegt Maarten, “je kunt 
de organisatie ook als vrijwilliger 
helpen.” De ‘Club van 100’ zit niet 
stil en wil ook in andere seizoenen 
mensen samen leuke dingen laten 
beleven. In 2012 en 2014 werd in 

samenwerking met alle Beek en 
Donkse basisscholen het JOZS 
(Jeugd Ontmoet Zomer Spe-

len) georganiseerd.  Momen-
teel wordt nagedacht over 
een andere activiteit voor 
de jeugd. Ideeën genoeg 
om inwoners van Beek en 
Donk tijdens en na het car-
naval leuke activiteiten te 
bezorgen.

Archieffoto van één van de carnavalsavonden van KansPlus

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

De ‘Club van 100’

Spaar onze advertenties, 
bij 10 verschillende: 10% 

korting bij uw aankoop. Niet 
op afgeprijsde artikelen

Koppelstraat 1, Beek en Donk  |  0492 - 450195  |  ‘s maandags gesloten

NIEUW in onze collectie DKNY 

Like en deel onze pagina en win een 

setje naar keuze van DKNY

VACATURE

Biezenweg 2A • 5741 SB Beek en Donk • Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

Functie omschrijving:
• Ondersteuning verkoop 

van tuinmeubelen, cadeau- 
en kerstartikelen.

• Betrokkenheid bij de 
inkoop.

• Verantwoordelijk voor een 
stijlvolle presentatie van 
het tuincentrum en de 
inrichting van de kerst- en 
sfeershow.

• Creatieve ideeën 
ontwikkelen.

• Lid van het management 
team.

Functie eisen:
• Minimaal MBO werk en 

denkniveau met creatieve 
achtergrond.

• Commercieel inzicht. 
• Goede communicatieve  

vaardigheden.
• Op de hoogte zijn van de 

nieuwste trends en  deze 
commercieel  kunnen 
toepassen.

• Betrokken, zelfstandig en 
overtuigend.

• Servicegericht. 
• Ervaring in de 

bloemsierkunst is een pre.
• Fulltime beschikbaar.Wij bieden:

Een leuke en uitdagende baan 
bij een groeiend bedrijf met 
een prettig team.
Honorering en 
arbeidsvoorwaarden zijn 
afgestemd op de zwaarte van 
de functie en zijn conform de 
tuincentrum C.A.O.

Heb jij het in de vingers?
Stuur je motivatie met CV 
binnen 14 dagen naar
Tuincentrum de Biezen
T.a.v. M.C.M. van den Heuvel
E-mail: maarten@tcdebiezen.nl

VACATUREVACATUREVACATUREVACATURE
Tuincentrum de Biezen zoekt een 

creatieve collega met verkooptalent.
m/v 38 uur 
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Wie weet wie dit zijn?
Weet jij het antwoord? Laat het 
weten aan de redactie van Mooi-
Laarbeek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. 
Wie weet is jouw antwoord hier 
volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week 
waren te zien de jongens van 
de K.A.J., de katholieke arbei-
ders jeugd uit Beek en Donk. 
De jongens in de witte over-
hemden vormden de wandel-
club en in deze kleding werd 
op zondagmiddag 25 kilometer gewandeld.In elk dorp of stad was wel 
een K.A.J. Beweging en om beurten organiseerden zij zo’n wandeltocht (met prij-
zen). Op de andere foto poseren de ‘kajotters’ met de begeleiders die een week op 
vakantie waren, in een tent, ergens in Nederland. 

Op de foto van vorige week kwamen o.a. de volgende reacties binnen:
Op de eerste foto is de KAJ en de jongKAJ te zien op kamp in Hoogerheide om-
streeks 1955. De tweede foto is van de wandelclub van de jongKAJ onder leiding 
van Tiny van de Vorst, ook rond 1955.   
Groetjes, Frans Heesters

Dit is het K.A.J. kamp in Duitsland. De andere foto 
is van een wandeltochtwedstrijd. Ik sta op allebei 
de foto’s. 
Groet, Wout Smits 

In de tweede helft van de jaren ‘50 en het begin van de jaren 
‘60 van de vorige eeuw bestond ook in Beek en Donk, of liever gezegd op de Donk, 
een afdeling van de Katholieke Arbeidersjeugd, de K.A.J., ook wel genoemd de 
kajotters. Deze jeugdbeweging had als aalmoezenier, de alom gewaardeerde, zeer 
sympathieke pater Wim Mertens. In de Leonardusparochie op de Donk werd deze 
Oblaat van Franciscus van Sales op handen gedragen. Als je goed kijkt kun je hem 
op de linkse foto zien staan in de achterste rij, rechts van het midden. Op beide 
foto’s staan vooral Donkse jongeren. Mijn broers Antoon en Adriaan en mijn achter-
neven Tinie van de Vossenberg en Harry van de Eijnde zijn ook lid geweest van de 
K.A.J., maar deze kan ik op de foto’s helaas niet terugvinden. Wel meen ik Toon van 
de Vorst en Cor Smits te herkennen. Een van de hoogtepunten in het relatieve korte 
bestaan van de K.A.J. was de vakantie in 1960 naar Burgen in Duitsland.
Met vriendelijke groeten, Jan van de Vossenberg

Historische beelden
Druk bezochte vrijwilligersavond Zorg om het Dorp 
Mariahout
Mariahout - Vele vrijwilligers kwamen 
op 25 januari bijeen voor de jaarlijkse 
vrijwilligersavond van Zorg om het 
Dorp. Na een heerlijke Indische rijst-
tafel verzorgd door Carel en Truus 
Kuijten, werden alle werkgroepen met 
hun vrijwilligers bij naam en functie 
opgenoemd om vervolgens uit de vele 
personen de vrijwilliger van het jaar 
(2015) te kunnen kiezen. Gerard Bunt-
hof had de eer met deze titel naar huis 
te mogen gaan. 

Ook werden Annie en Frits Vorstenbosch 
bedankt omdat ze 40 jaar in het Sinter-
klaascomité hebben gezeten. De werk-
groep is op zoek naar een clubje jonge 
ouders die dit jaarlijkse evenement in de 
toekomst mee wil helpen organiseren. 

Jan Jansen zorgde voor een video jaar-
overzicht, wat het bekijken meer dan 
waard was. Deze videocompilatie over 
Mariahout zal tijdens de openbare jaar-
vergadering op 4 april nog een keer te 
zien zijn.

Het bestuur van Zorg om het Dorp wil 
namens de leden en ook namens de 
inwoners van Mariahout de werkgroe-
pen, welke actief zijn onder Zorg om het 
Dorp, van harte bedanken. Deze werk-
groepen zijn: werkgroep Alleengaanden, 
Bibliotheek, Centrumvisie, Computers 
(+cursussen), Dorpsondersteuners, 
Buurtrestaurant, Engelse les, Foto-dia-
filmarchief Mariahout 1932-heden, ‘Ko-
ken voor’, Koningsdag, Kermis, ‘Met de 
buurtbus naar’, Nieuwsbrief/Nieuwsflits 
ZOD, Coördinatie Natuur en Recreatie, 
Onderhoud wandelroutes, Openbaar 

vervoer, Oranjecomité, PR/website/
Facebook/Infoschermen, Roeken, Ra-
bofonds, Sinterklaas, Sneeuwruimen, 
Speeltuin Oranjeplein, Trimbaan Laar-
beek, Verkeersveiligheid (coördinatie), 
Waterproject park, Welkomstpakket, 
WMO afgevaardigden, Wonen (ge-
meente/Wocom). 

Tot slot waren de ‘brainstormwerkgroe-
pen’ aanwezig welke nadenken over de 
toekomst van Mariahout, Deze groepen 
worden door de dorpsondersteuners 
Manita Herregraven en Suzan de Koning 
ondersteund.  De drie groepen hebben 
als thema: Mantelzorg, Wonen en Voor-
lichting/Communicatie/Contact.

Ook zijn er twee nieuwe werkgroepen 
opgericht. Werkgroep ‘Lief en Leed’ en 
werkgroep ‘Aantrekkelijk Mariahout 
(werktitel)’. De initiatiefnemers werden 
door de aanwezigen veel succes toege-
wenst.

Het bestuur van Zorg om het Dorp is 
trots op zoveel vrijwillige inzet in ons 
dorp Mariahout. Naast het stimuleren 

van deze vrijwilligers onderhoudt het 
bestuur belangrijke contacten met ge-
meente Laarbeek, ViERBINDEN, subsi-
dieverstrekkers, dorpsraden van andere 
kernen en overige verenigingen/stichtin-
gen/instanties die bij kunnen dragen aan 
het welzijn en een mooie toekomst voor 
Mariahout. 

Wilt u ook lid worden van vereniging 
Zorg om het Dorp en daarmee de vele 
activiteiten en ideeën in Mariahout on-
dersteunen dan kan dat via een inschrij-
vingsformulier dat te vinden is op de 
website www.zorgomhetdorp.nl of in 
het Dorpsservice Centrum in het Buurt-
huis. Voor € 10,00 per huishouden bent 
u al lid en krijgt u jaarlijks voor € 7,50 
aan leden-actiebonnen, te besteden 
in Mariahout, weer terug. Ook buiten 
dorpse huishoudens, welke zich verbon-
den voelen met Mariahout zijn van harte 
welkom.

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich 
aanmelden bij het secretariaat 
secretariaat@zorgomhetdorp.nl of bij 
een van de bestuursleden. 

NATUURLIJK 
      Mooi Laarbeek

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

De Klapekster
Ik probeer met mijn foto’s vaak het mooie van de natuur te laten zien, vooral foto’s van jonge diertjes geven vaak 
vertederde reacties. Maar de natuur heeft natuurlijk ook een andere kant: die van eten of gegeten worden.
Zo ook op deze foto van de klapekster die leeft van o.a. hagedissen, kleine vogels, kevers en dus muizen die hij aan 
een scherpe tak of doorn spietst en als hij honger heeft op gaat eten.
Ik vond het fascinerend om te zien hoe deze prachtige, in Nederland zeldzame, vogel in no time de muis opgepeu-
zeld had. Muizen staan sowieso bij veel dieren op het menu, denk bijvoorbeeld aan vossen, vele roofvogels en uilen.
Het is maar goed dat ze massaal gegeten worden anders zouden we overspoeld worden door muizen. De natuur 
houdt alles mooi in evenwicht.
Als we een foto zien van een vogeltje dat een insect eet, is er niets aan de hand, maar als het om een iets grotere 
prooi gaat zoals deze muis vinden mensen het toch vaak eng. Ik wilde toch ook een keer deze kant van de natuur 
laten zien en hoop dat de mensen hierdoor niet minder gaan genieten van onze mooie Laarbeekse Natuur!

Tip Marcel! Bel: 0492-383103   www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

2015: Coalitie houdt elkaar 
krampachtig vast

2015 was het jaar waarin Laarbeek 
weer bestuurd werd. De raad heeft 
de perikelen achter zich gelaten en 
praat weer over de inhoud, hoewel 
aan die inhoud soms nog wel het een 
en ander schort. 

Een bijzonder voorbeeld is het voor-
stel van het college om de horeca-
mogelijkheden van Landgoed d’n 
Heikant uit te breiden. Opvallend 
genoeg wilden de raadsleden van de 
coalitie iets anders dan hun wethou-
ders, en was PNL de enige partij die 
het voorstel van het college steunde. 
De eigenaren van Landgoed d’n Hei-
kant waren de dupe van deze vreem-
de zet van de coalitie. Zij hoorden pas 
tijdens de vergadering dat het voor-
stel van het college niet doorging. 

Een ander voorbeeld is de enorme 
reservering van €2.7 miljoen (om-
gerekend naar eenmalige bedragen) 
voor duurzaamheid, zonder afspra-
ken waar het aan uitgegeven wordt. 
PNL heeft een duurzaamheidslening 
voorgesteld, waarmee geld weer kan 
terugvloeien naar de gemeente. He-
laas is dit voorstel door het college 
afgeketst. Sinds de aantreding van 
dit college is er nog geen vierkante 
meter verkocht op Bemmer IV. De 
coalitie denkt hier iets aan te doen 
door de gronden in huurkoop te la-
ten afnemen. Waar banken het niet 
aandurven om bedrijven genoeg te 
lenen, gaat de gemeente financieren. 
Dit betekent dat, als het gebeurt, we 
bedrijven krijgen op Bemmer IV waar 
banken niet in durven te investeren. 
PNL vindt de financiële risico’s voor 
de gemeente te groot, en daar ma-

ken we ons zorgen over. Ons eerdere 
voorstel om grondprijsacties toe te 
passen om de grondverkoop te sti-
muleren is helaas van tafel geveegd. 

Nog een voorbeeld is natuurlijk de 
OZB-verhoging waarin we landelijk 
koploper zijn. Daarnaast gaan de 
bouwleges omhoog met 12%. PNL 
staat voor lage lasten, en daarom 
hadden wij een degelijk financieel 
onderbouwd alternatief voorgesteld 
zonder te korten op voorzieningen en 
verenigingen. Helaas is ook dit voor-
stel, je raadt het al, niet gesteund door 
de coalitie. Ook heeft PNL tevergeefs 
pogingen gedaan muziekverenigin-
gen, Omroep Kontakt en het Sinter-
klaascomité Beek en Donk te helpen 
bij de subsidieverordening met finan-
cieel gedekte voorstellen! Conclu-
derend was 2015 het jaar waarin de 
coalitie elkaar krampachtig vasthield. 
De in onze ogen redelijke voorstellen 
van PNL werden afgeketst, niet ge-
steund en van tafel geveegd. Hopelijk 
staan de coalitiepartijen in 2016 meer 
open voor voorstellen vanuit de op-
positie. Donderdag 28 januari zal PNL 
haar initiatiefvoorstel voordragen om 
het capaciteitsprobleem van Sparta 
’25 op te lossen. Hopelijk kunnen we 
het jaar positief beginnen en wordt 
ons voorstel gesteund!

Bowen Straatman
Namens de fractie van PNL

LEZERSPODIUM

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt vrijwilligers
Laarbeek - www.laarbeekvoorelkaar.nl 
is voor Omroep Kontakt op zoek naar 
een vrijwilliger die dagelijks of in dag-
delen het televisiewerk coördineert 
met de cameramensen en de reporters. 
Ook stel je de betreffende formulieren 
voor hen op.

Voor het Maatjesproject Laarbeek 
zoekt ViERBINDEN een maatje voor 
een 29-jarige vrouw met lichamelijke 
beperking. Ze wil graag met u in de 
tuin werken, een terrasje nemen, naar 
de bioscoop en naar de stad. Liefst een 
vrouw, leeftijd maakt niet uit.

Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaan-
de of andere vrijwilligersvacatures kunt 
u contact opnemen met Suzan de Ko-
ning van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek via 0492-328 807 of mailen 
naar: vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 
De vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.laarbeekvoorelkaar.nl.
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facebook.com/DeBiezenTC
@DeBiezenTC    

Biezenweg 2a 
5741 SB  Beek en Donk
Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl D
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Tulpen
1ste kwaliteit 10 takken per bos
van 3.50

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Tip! 

Geniet van 
wat lekkers in 
het Tuincafé

1ste kwaliteit 10 takken per bos
van 3.50

nu

€1.99

Vleesetende planten
Bij de Biezen kan je kiezen...
Alle maten en soorten

*Goedkoopste halve prijs

D
e

ze
 a

a
n

b
ie

d
in

g
e

n
 z

ij
n

 g
e

ld
ig

 v
a

n
 2

7 
ja

n
u

a
ri

  t
/m

 2
 f

e
b

ru
a

ri
 2

01
6

Alle maten en soorten

*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

*Goedkoopste gratis

Cactussen
Bij de Biezen kan je kiezen... 
Ook voor mensen zonder 
groene vingers! 
Alle maten en soortenAlle maten en soorten

*Goedkoopste gratis

1 + 1 
GRATIS*

*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs

Tulpen Cactussen
Het mooiste groen

Een op de 10.000 artikelen komt in aanmerking om in de etalage geplaatst te worden

Lieshout in de schijnwerpers op Wikipedia

Detail van de hoofdpagina van Wikipedia met in het midden de ‘Etalage’. 

Winnaar kleurwedstrijd 
Wielerjeugd5daagse bekend

Mariahout – De winnaar van het ont-
werp van de kleurplaat voor de in-
schrijving Wielerjeugd5daagse 2016 
is bekend.
 
Het is Sanne de Rooij geworden. Sanne 
zit in groep 7 van de Bernadetteschool 
in Mariahout. Ze kreeg uit handen van 

Marcel v.d. Linden een cadeaubon. 
De inschrijving van de Wieler5daag-
se gaat begin maart naar de scholen. 
Deze 5-daagse gaat plaats vinden op 
maandag 18 april tot en met vrijdag 
22 april. Het comité wenst Sanne na-
tuurlijk proficiat.

Sanne de Rooij met de winnende kleurplaat

Redacteur: Martin Prick 
Fotograaf: Martin Prick 

Laarbeek/Helmond - De jaarlijkse 
Laarbeekse Kampioenschappen Jeu de 
boules werden dinsdag gehouden op 
de overdekte banen van ‘De Braak’ in 
Helmond. Dit is het thuishonk van de 
Helmondse club ‘Littie of littie-nie’. 
Henk Vorstenbosch ging dit jaar met 
de wisseltrofee naar huis. 

Deelname 
De vier Laarbeekse clubs waren met 63 
leden vertegenwoordigd in ‘De Braak’. 
Eigenlijk zijn er dat vrij weinig, want 
in totaal hebben de clubs veel meer 

leden. Alleen Lieshout en Mariahout 
hebben er samen al meer dan 150. Ei-
genlijk was het toernooi dus wat on-
derbezet. Maar de wil om de sportieve 
prestaties met elkaar te meten was er 
zeker niet minder om. Zoals gezegd 
werd er gespeeld op de binnenbanen. 
Die zijn in Helmond iets minder vlak als 
buiten. De ballen rollen dus niet recht-
uit, maar nemen op de vreemdste mo-
menten plotseling ‘een afslag’, zodat 
de afstand tot de boule, of ’t bölleke’ 
te groot wordt om als winnaar te ein-
digen.

De sfeer onder de deelnemers is prima. 
Geen ijzige blikken of doelbewuste be-

wegingen om ervoor te zorgen, dat op 
het ‘moment suprême’ de speler wordt 
afgeleid. Nee, iedereen wordt in zijn 
waarde gelaten en men helpt elkaar. 
De slechtziende Theo Leenders uit 
Beek en Donk was 40 jaar een prima 
boogschieter bij ‘Strijd in Vrede’. Te-
genwoordig kan hij het blazoen niet 
meer zien, maar zijn clubmakkers van 
‘Ons Genoegen’ uit Beek en Donk 
zorgen ervoor, dat hij zijn wedstrijd 
kan spelen. Een speciaal, in huisvlijt 
vervaardigd, hulpmiddel aan een stok 
wordt ingezet. Dit wordt voor de bal 
geplaatst, waarop hij moet richten. Zo 
kan Theo prima spelen, al herkent hij 
volgens zijn eigen zeggen niemand.

Na afloop van een partij worden de 
winnaars met een handdruk gefe-
liciteerd en na afloop getrakteerd 
op een biertje. 
Tijdens de wedstrijd vliegen de pé-
tanque-uitdrukkingen in het rond. Zo 
roept iemand: ‘God straft onmiddel-
lijk’, als men wordt gestraft voor zijn 
roekeloosheid. Natuurlijk gebeuren 
hier ook alle goede dingen in drieën en 
is meten weten. Hiervoor wordt een 
normale rolmaat gebruikt, al is ook de 
aloude duimstok een geliefd hulpmid-
del om de afstand van de dichtstbij-
zijnde bal tot het bölleke precies op te 
meten. Bij twijfel kan de hulp worden 
ingeroepen van Gerrit Leenders van de 

Helmondse club, die als onafhankelijk 
scheidsrechter kan optreden. Tevens 
regelt hij samen met Jan van Assel-
donk van ‘Ons Genoegen’ de gang 
van zaken bij de puntentelling. Minder 
jeu-de-boules-specifieke kreten, die 
voor velerlei uitleg vatbaar zijn vliegen 
zo af en toe ook door de zaal: ‘We lig-
gen met z’n tweeën’, ‘Het zijn jouw 
ballen’ en ‘Hij li in un gat’, want het 
is ‘Hult en bult, volgens Maria Vogels. 

De winnaar van het toernooi werd de 
Lieshoutenaar Henk Vorstenbosch. De 
tweede plaats was voor Nelly Verbrug-
gen en op de derde plaats eindigde 
Josef Verhoeven.

Henk Vorstenbosch Laarbeeks Kampioen Jeu de boules

Henk Vorstenbosch Laarbeeks Kampioen Jeu de boules 2016De deelnemers aan het Laarbeeks Kampioenschap Jeu de boules 2016

Lieshout - De Geschiedenis van Lies-
hout is voorpaginanieuws op de inter-
net-encyclopedie Wikipedia. Die voor-
pagina wordt dagelijks door ongeveer 
75.000 mensen uit Nederland en België 
bekeken. Vele honderden klikken door 
naar het artikel over Lieshout.

Wikipedia heeft, net als veel winkels, een 
etalage waarin ze hun mooiste en beste 
artikelen laten zien. De vrijwilligers die 
Wikipedia onderhouden, zijn voortdu-
rend op zoek naar excellente artikelen. 
Een op de 10.000 artikelen komt in aan-
merking om in de etalage geplaatst te 

worden. Ze krijgen dan een oranje ster 
bovenaan het artikel, daaraan zijn ze te 
herkennen. De laatste twee worden ge-
noemd op de homepage van Wikipedia.

Dat het artikel Geschiedenis van Lieshout 
werd uitverkoren om in de etalage te ko-
men is iets waar de heemkundekring ‘t 
Hof van Liessent erg trots op is. Het arti-
kel is geschreven door heemlid Paul van 
de Wiel, die gebruik heeft gemaakt van 
het vele historisch onderzoek dat door 
hem en andere heemleden is gedaan. 
Denk bijvoorbeeld aan de boeken Lies-
hout van Rudolf Merkelbach en de boe-

ken Het Domein Lieshout en Lieshout 
in de Franse Tijd van André Knoop en 
Gerard Merkelbach. Ook de kranten-
knipselboeken van Arnold Bevers bevat-
ten veel interessant historisch materiaal 
over Lieshout. En in De Ruif (een verre 
voorloper van De MooiLaarbeekKrant) 
en heemblad D’n Effer zijn tal van his-
torische artikelen geschreven door vele 
heemleden.

Dat het resultaat van al dat onderzoek 
nu in de schijnwerper staat is dus een in-
ternationaal compliment aan heemkun-
dekring ‘t Hof van Liessent.
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Meubelshow
Zondag 31 januari geopend van 12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
JAAR

Boxspring Grandeur 1000
2 boxsprings vlak 20 cm / elektrisch verstelbaar 30 
cm, 2 gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen, 
1 splittopper, 1 hoofdbord 10 cm dik, 8 alukleurige 
poten, leverbaar in stof of kunstleer.

VLAK
140 x 200 cm  van 1329,- nu €     999,-
160 x 200 cm  van 1329,- nu €     999,-
180 x 200 cm  van 1595,- nu €  1199,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
160 x 200 cm  van 2659,- nu €  1999,- 
180 x 200 cm  van 2839,- nu €  2139,-

A new 
way of living

Bank Zeus
Alle ruimte om groots en ontspannen te zitten.
*exclusief sierkussens

In stof zoals afgebeeld van 2199,-     nu  € 1799,-
Er is al een 2-zits vanaf                                €   599,-

voor

1799,-

voor

1999,-

Henk Gruijters en Ad van Eck 50 jaar lid

Twee gouden jubilarissen bij 
Vogelvereniging Laarbeek

Collecte in Lieshout en Aarle-Rixtel

Geef aan de collectant van de Hersenstichting

Laarbeek - Tijdens de jaarverga-
dering van Vogelvereniging Laar-
beek, gehouden op 19 januari, zijn 
Ad van Eck en Henk Gruijters ge-
huldigd met hun 50-jarig lidmaat-
schap van de Nederlandse Bond. 
De voorzitter Hans Verbakel sprak 
zijn waardering uit voor de grote 
betekenis die beide leden hebben 
gehad voor de vogelsport. 

Ad van Eck was gedurende 38 jaar 
keurmeester en schreef 42 jaar lang 
artikelen over de vogelsport en was 
altijd een zeer actief lid. Henk Gruij-
ters is ook altijd zeer actief geweest 
en was eerst secretaris en daarna 
voorzitter van De Vogelvriend in 
Beek en Donk. Henk is in totaal 42 
jaar bestuurslid geweest en was een 
sturende kracht binnen deze vereni-
ging. De voorzitter overhandigde 
namens Vogelvereniging Laarbeek 
aan beide een blijvend aandenken. 
Daarna sprak ook de voorzitter van 
district Brabant de heer H. Jansen 
zijn waardering uit voor de grote 

inzet van beide heren. Namens de 
Nederlandse Bond van vogellief-
hebbers spelde hij bij beide jubilaris-
sen de bijbehorende bondsspeld op.

Op deze vergadering waren pen-
ningmeester Erik Bunthof en Jos 
van Kemenade aftredend, Erik 
Bunthof was niet herkiesbaar en 
Jos van Kemenade wel, deze werd 
voor een periode van 3 jaar her-
kozen, door de vergadering werd 
Marco Dekkers gekozen als nieuwe 
penningmeester. De voorzitter be-
dankte Erik Bunthof voor zijn des-
kundige inzet als penningmeester 
en bood hem een cadeau aan als 
waardering.

In januari heeft vogelvereniging 
Laarbeek de grens van 100 le-
den bereikt en startte men met 
101 leden en behoort nu tot de 
grotere vogelverenigingen in Ne-
derland. Meer gegevens over 
de vereniging kunt u vinden op 
www.vvlaarbeek.nl.

Lieshout/Aarle-Rixtel – De Her-
senstichting vraagt van 1 tot en 

met 6 februari uw steun. Zo’n 35 
enthousiaste collectanten gaan in 
Lieshout en Aarle-Rixtel op pad 
om geld in te zamelen voor al die 
mensen met een hersenaandoe-
ning. 

Vrijwel iedereen krijgt ooit te ma-
ken met een hersenaandoening. 
Hieronder vallen onder meer be-
roerte, dementie, autisme, hersen-
tumor, de ziekte van Parkinson en 
ADHD. ER komen per jaar 160.000 
mensen met een hersenziekte bij. 
Bijna een half miljoen mensen 
kampen met blijvende ernstige ge-
volgen. De Hersenstichting zet al-

les op alles om hersen gezond te 
houden en hersenaandoeningen 
te genezen. Om dit te bereiken 
lazen ze onderzoek doen, geven 
ze voorlichting, voeren ze ver-
nieuwde projecten uit en werken 
aan goede patiëntenzorg. Voor 
dit werk is veel geld nodig. Geef 
daarom aan de collectant. 

U kunt giften ook overmaken op 
IBAN: NL18INGB 0000 000 860 
t.n.v. Hersenstichting Nederland, 
Den Haag. Hartelijk dank voor uw 
steun, meer informatie vindt u op 
www.hersenstichting.nl.  

Vlnr: jubilaris Henk Gruijters, districtsvoorzitter Henk Jansen en jubilaris Ad van Eck

Tom Swinkels nieuwe beschermheer

Sint Servatius Gilde Lieshout weer helemaal compleet
Lieshout - Sinds afgelopen zaterdag 
heeft het Sint Servatius gilde weer een 
beschermheer. Nadat beschermheer 
Loek Swinkels op 10 januari 2015 is 
begraven, is het Gilde op zoek gegaan 
naar een nieuwe beschermheer. Vol 
trots heeft het gilde op zaterdag 2 
januari tijdens de nieuwjaarsreceptie 
bekend gemaakt wie de nieuwe be-
schermheer zou worden. Alle aanwe-
zigen vonden het een goede keus.

Afgelopen zaterdag 23 januari is Tom 
Swinkels, eigenaar van bouwcenter 
Swinkels, geïnstalleerd als bescherm-
heer. Na de installatie nam Tom de 
microfoon ter hand en zei dat hij zeer 
vereerd was dat hij voor deze functie 
was gevraagd. Ook zei hij, dat het 
moeilijk zou worden om in de voetspo-
ren van Loek te treden: “ik ben bang 
dat de voetsporen van loek te groot 
zijn voor mij. Wel is er enige vergelij-
king tussen Loek en mij, Bavaria begint 
met een B zo ook Bouwcenter, en het 

verschil tussen Brouwer en Bouwer is 
maar een letter”, aldus de nieuwe be-
schermheer.

Het Gilde wenst dat Tom en zijn vrouw 
Ellen nog jaren met veel plezier ge-

nieten van dit fantastisch Gilde. Het 
begint al goed voor Tom en Ellen, als 
deze krant verschijnt, brengt het Gilde 
een vendelhulde in verband met de 
verjaardag van de beschermheer. 

Tom Swinkels met aan zijn rechterzijde zijn vrouw Ellen

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

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

oMase bezoekt Rotterdam
Mariahout - De Kunst- en Cultuur werk-
groep van oMase houdt op vrijdag 29 ja-
nuari een uitstapje naar Rotterdam met de 
trein. 

De dames nemen daar een kijkje in de bi-
bliotheek en bezoeken de markthal waar 

men kan lunchen. Daarna wordt een be-
zoek gebracht aan de Kunsthal voor de 
tentoonstelling ‘The Political Line’ van Keith 
Haring. De dag wordt afgesloten met een 
diner. Dames die zich hiervoor aangemeld 
hebben vertrekken om 8.30 uur vanaf de 
kerk.

Kinderopvang en peuterspeelzaal behalen 
KIJK! Certifi caat
Lieshout/Mariahout – De pedagogisch me-
dewerkers van Spring kinderopvang, werk-
zaam op kindcentrum de Sprankel in 
Lieshout en peuterspeelzaal Bernadette in Ma-
riahout, hebben afgelopen dinsdag een KIJK! 
certificaat behaald. 

KIJK! is een ontwikkelingsvolgmodel. De kinde-
ren worden op de dagopvang of op de peuter-
speelzaal geobserveerd en vervolgens worden 
deze gegevens geregistreerd in KIJK! Ouders 
krijgen zo een goed beeld van de ontwikkeling 
van hun kind. Dames: proficiat! 

FIFA Game Battle wederom groot succes
Beek en Donk - 21 teams van 2 personen streden 
afgelopen zaterdag om de winst tijdens de FIFA 
Game Battle, die bij Sparta’25 werd gehouden. 

De hele wereldtop van teams was vertegenwoor-
digd. Uiteindelijk was de Finale tussen Borussia 
Dortmund (Ruud Konter en Tjerk Lok) en Totten-
ham Hotspur (Wick van Iersel en Huub van Kreij). 

Tot de rust ging het gelijk op: ruststand 0-0. Na 
de rust waren Ruud en Tjerk duidelijk de beste: 
eindstand 3-0. Zo schreven zij voor de tweede 
keer in successie de titel op hun naam. Proficiat. 
Zij gaan spelen op het regionale kampioenschap 
in het PSV-stadion, succes. De finale van de FIFA Game Battle op groot scherm 
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

Kanaaldijk 2   Aarle-Rixtel   0492-382768   www.baboux.nl

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!

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 

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

Voor al uw rioolontstoppingen
www.risero.nl  06-10025295

Rolluiken, zonneschermen, garagedeu-
ren, horren. Verkoop, montage, repara-
tie, renovatie. Bel of mail voor informatie 
0413-476359, info@kluijtmanszonweringen.nl

AANGEBODEN
Gediplomeerd docent en gecertifi ceerd 
begeleider van leerlingen met een 
beperking (o.a. autisme, ADHD, hoog-
begaafdheid) biedt zich aan voor huis-
werkbegeleiding en begeleiding op 
school m.b.t. “samen naar school”. Tel. 
06-26626259

GEVRAAGD
Te koop gevraagd: landbouwmachines. 
O.a. ploeg, frees, schudder, hark, maaier, 
mesttank, kipper, grondbak, weisleep, 
blo-ter, maiszaaimachine, tractor, etc. Tel. 
06-19076959

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

Kringloopwinkel Oost-Brabant 
(J. Bruijnseels) haalt nog altijd zo-
als vanouds uw gebruikte goede-
ren op. Bellen naar 0492-368747. 
Winkel open van ma. t/m za.
9.00 – 16.00 uur. Leije 6, Gemert

Iemand die een/twee keer per week 
onze hond kan uitlaten tegen een ver-
goeding. Tussen 11.00-12.00 uur. 
Interesse mail naar mlfranke2011@gmail.com

Gezocht: bosgrond 0,5 - 4.000 m2. Tel. 
06-49651237 na 18.00 uur

TE KOOP  
Nieuwe Dessotapijttegels in allerlei kleur-
en/soorten. Grote voorraad, scherpe mee-
neemprijs. Vanaf €0,50 per tegel. Duin-
weg 17, Schijndel 06-23034594. Dins-
dag en zondag gesloten.

Te koop: bruin looprek, in prima staat. 
€25,00. Tel. 0499-473053

Twee 2-zitsbankjes van stof. 2 mtr. en 
2.20 mtr. Half jaar oud, z.g.a.n. Bedden 
compleet elektrisch verstelbaar met af-
standsbediening. 140x200mtr. Z.g.a.n. 
Tel. 06-33398507

Wasmachine merk Beko 1400 toeren, 
4 jaar servicegarantie, z.g.a.n. Koel-
vriescombinatie resp. 100 en 50 ltr. Merk 
Edi, z.g.a.n. 4 jaar servicegarantie. Tel. 
06-33398507

Te koop, Zeer nette ijshockey-
schaatsen (meisje) mt 34-37 Nijdam. 
Veter+clipsluiting. €12,00. Scouting-
uniform mt 164 (beige/scout) met das-
speld, sjaal €10,00. Tel. 0492-382477

Bank, 2 fauteuils, tafel en kussens. 
Allemaal nieuw. Tel. 06-23277401

Wij hebben weer volop carnavals-
kleding te koop. Kledingbank Laar-
beek / 2ehands-kledingwinkel ViaVia, 
Beekerheide 23C te Beek en Donk. 
Openingstijden woensdag 09.00 tot 
11.30 uur en 13.30 tot   16.00 uur en 
zaterdag 10.00 tot 15.00 uur.

Te koop: xbox 360 – 250GB, 3 spellen, 
4 controllers, 2 accus met accuoplader, 
headset en alle kabels. Tel. 06-81704872

VERLOREN
Wie heeft mijn bruine pet (cap) gevon-
den. Verloren op de seniorenmiddag in 
Muziekcentrum ’t Anker op zaterdag 23 
januari. Tel. 06-43089695

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Zo gauw je vanuit Lliber (Spreek uit 
als: Jieber) het Spaanse achterland 
inrijdt, word je overvallen door een 
overweldigend natuurschoon. Het 
is alsof er een glazen poort open-
schuift en je zó het AARTS-Paradijs 
binnenkomt. Hier zweeft de Arend 
nog in vrijheid en het enige wat je 
er hoort is een natuurlijke stilte. 
Ongeveer een uurtje rijden vanuit 
Lliber ligt het piepkleine bergdorpje 
Tollos (Spreek uit als: Tojos). In dat 
dorpje wonen in de winter vier au-
tochtonen boven de honderd en in 
de zomer dertig onder de honderd. 
Hoe dat komt is duidelijk te verkla-
ren. De zomerse inwoners bewonen 
hun ouderlijk huis tijdens de school-
vakantie. Verder is er in Tollos niet 
te leven. Toch heeft het één restau-
rantje wat in een oude school geves-
tigd is en bestierd wordt door een 
Engelsman. Geen idee waar hij zijn 
klandizie vandaan haalt. Ook heeft 
Tollos een kerkje waarvan de kerk-
klok net zo vals is als die van Lliber. 
De klokkengieterij van Aarle-Rixtel 
had hier goede zaken kunnen doen 
(knipoog)... 

Ieder jaar in augustus heeft het ho-
ger gelegen Tollos een zomerfeest. 
Dan worden er lange tafels op het 
dorpspleintje geplaatst en maken de 
dorpsbewoners voor elkaar wat te 
eten. Ze maken muziek en er wordt 

één vuurpijl afgestoken waar het 
meer om het knalgeluid gaat dan om 
de ohh´s-en-ahh´s. Omdat vriend Ri-
chard in Tollos een dorpshuis aan het 
renoveren is nodigde hij mij uit het 
zomerfeest mee te maken. Ik was 
er meteen voor in, hees me in een 
strak haute-couture-jurkje, trok mijn 
stilettohakken aan en gooide mijn 
hopeloze schoudertas vol troep. 
Het was tenslotte féést! Ik zat nog 
geen kwartier aan de lange tafel op 
het plein toen ik het koud begon te 
krijgen. En niet zo´n beetje ook. In 
Lliber vallen in augustus de mussen 
van het dak, dus ik had er niet een 
aan gedácht om een vestje mee te 
nemen. Het feest was voor mij dan 
ook snel ten einde, vroeg Richard 
om zijn huissleutel, verliet het feest 
én Richard. In plaats daarvan nam ik 
een warme douche en kroop in bed 
(ook leuk)! 

Het was 08.00 uur in de morgen 
toen Richard op de logeerkamer-
deur stond te bonken. Ik schrok er-
van. “Hoezo opschieten we moeten 
naar de kerk. Dit méén je niet”! Hij 
meende het wél, dus hees ik me 
weer in mijn strakke haute-couture-
jurkje, trok mijn stilettohakken aan 
en gooide mijn hopeloze schou-
dertas vol troep. Het was tenslotte 
hóógmis! Eerlijk gezegd had ik er 
flink de pee over in maar achteraf 

gezien had ik het voor geen goud 
willen missen. Alle feestgangers 
van de avond ervoor zaten netjes 
in de kerkbanken en een van de 
honderdjarigen mocht de kerkklok 
luiden. Zo zag ik af-en-toe van die 
worstpootjes in zwarte kousen naar 
beneden en omhooggaan. En dáár 
kwam Mijnheer Pastoor. Met een 
oneindige Bavariabuik en een disco-
blaster op zijn schouder alsof er een 
kerkkoor van tachtig man op hem 
zat. Het leek net een comedy van 
Monty-Python. 

Hij groette GOD en ik groet Laar-
beek met Spaanse zonnestralen. 
Anne Wittebol-Aarts 
www.FincaErbalunga.com 

Luchtpost
Tollos

Spanje

www.FincaErbalunga.com 

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

Jarige Van De Week:

Fr ank de Groot

Voor het ophalen van:

De Esdoorn 4  Beek en Donk  0492 - 464791
Gespecialiseerd in woning- en bedrijfspandenontruiming

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar

UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NLWWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

Bezoek ook eens 
onze webshops!

WINTERBANDEN
NU SUPERGOED GEPRIJSD!

BIJ VERSCHUREN BANDEN

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

VREDESTEIN 
SNOWTRAC 3
195/65-15 € 62,50*

205/55-16 € 87,50*

 Monteren/Balanceren/B.T.W. 
 Gratis stikstof vullen
 Gratis uitlijncontrole

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF: 

* Zolang de voorraad strekt

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3 Beek en Donk 0492-461100 
www.vanschijndelwonen.nl

Pioniersweg 29  Mariahout  06 - 348 43 056

Electro technisch 
bureau voor de 

particulier, 
agrarische sector 

en industrie
Theo Versantvoort

Stichting ViERBINDEN zoekt vrijwilligers
Beek en Donk - ViERBINDEN is de loka-
le welzijnsorganisatie voor de gemeen-
te Laarbeek. De organisatie bestaat uit 
twee teams; accommodatiebeheer en 
welzijnswerk die nauw samenwerken 
aan leefbaarheid en welzijn voor alle 
inwoners van de gemeente.

Voor de Formulierenbrigade zijn wij op 
zoek naar versterking. In iedere kern 
van Laarbeek zijn er vrijwilligers actief 
die mensen helpen om moeilijke pa-
pieren in te vullen. Wilt u zich vrijwillig 
inzetten voor deze formulierenbrigade 
en mensen thuis helpen? Neemt u dan 
contact op met Suzan de Koning via 

onderstaande contactgegevens.
Ook is ViERBINDEN Vluchtelingenwerk 
op zoek naar vrijwilligers die nieuwe 
inwoners van Laarbeek wegwijs willen 
maken in hun nieuwe leefomgeving en 
hem, haar of het gezin willen begelei-
den naar zelfredzaamheid in hun nieu-
we woonplaats. Heeft u wat vrije tijd 
over voor deze mensen? 

Voor meer informatie over deze vrijwil-
ligersvacatures of om u aan te melden 
als vrijwilliger kunt u contact opnemen 
met Suzan de Koning via 0492-328807 
of via sdkoning@vierbinden.nl. 
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Voor mooie en betaalbare
carnavalskleding en accessoires 

moet je bij feest shop “De Ballon” 
zijn. Wij hebben een zeer ruim 

assortiment in de winkel
aanwezig.

Nieuwveld 9 te Helmond. 
Winkelcentrum “De Bus”

0492-536132 
www.feestshopdeballon.nl
Zie openingstijden op onze site

Op zondag 24 en 31 januari extra 
geopend van 12:00 tot 17:00 uur. 

(via zijde Totall)

Ook voor helium ballonnen, ballon- 
decoraties en andere feestartikelen 

kunt u het gehele jaar bij ons terecht.

CARNAVAL 2016
Mariahoutse bierfi etskampioenschap
Fietstumerinbal bij de Heikneuters
Mariahout - Het is bijna zover, op 
dinsdagmiddag met carnaval gaat de 
Hoge Raad van CV de Heikneuters 
samen met de jeugdcommissie een 
geweldige middag houden. Er is aan 
alles gedacht voor jong en oud. Deze 
middag wordt het spectaculaire bier-
fiets kampioenschap gereden waar u 
ook aan mee kunt doen. 

Carnaval nieuwe stijl, en de Hoge 
Raad die haar 1ste lustrum viert, pak-
ken dan ook groots uit. Er wordt deze 
middag vanaf 13.00 uur gestreden, 
welke ploeg wordt hier kampioen bier-
fietsen? Natuurlijk is Prins Hein met 
zijn Prinses Gerdi, adjudant Wim en 
Hofdame Neeltje en heel hun gevolg 
aanwezig. Maar ook jeugdprins Sem, 
jeugdprinses Evy, Adjudant Sam en na-
tuurlijk hun Nar Marlou en heel hun 
gevolg zijn bij deze middag aanwezig. 
Zij openen dan ook de middag zodat 
er volop spel en plezier is samen met 
een DJ en de Grottendorfer blaaskapel 
en veel jeugdactiviteiten. 

Voor het bierfiets kampioenschap is de 
minimumleeftijd vanaf groep 8. Wilt 
u mee fietsen? maak een ploeg van 4 

personen en geef je tijdig op. Er zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar want 
vol is vol. Als er kinderen zijn vanaf 
groep 8 die een ploeg willen maken 
dat kan maar daar bestaat een ploeg 
uit 2 kinderen en 2 volwassenen en 
natuurlijk gaat er dan geen bier in het 
glas van de kinderen maar drank zon-
der alcohol. De jeugdcommissie en de 
Hoge Raad nodigen u dan ook van 
harte uit en hopen er een echt dorps-
feest van te kunnen maken. Samen 
met u dus twijfel niet en schrijf je in 
met een ploeg voor de bierfiets kam-
pioenschapen de ploeg bestaat uit 4 
personen de inschrijfkosten zijn €5.00 
per ploeg. Inschrijven kan bij Gerrie 
van den Broek of Mari van de Rijt voor. 

Voor de jeugd zijn de overige activitei-
ten gratis, waaronder een clown, grim, 
pullenschuiven enz. Natuurlijk is voor 
de kinderen de alom bekende strip-
penkaart hier ook geldig. Jeugdprins 
Sem neemt samen met zijn prinses 
en heel hun gevolg rond de klok van 
15.00 uur afscheid van het jeugdcar-
naval, maar voor dat gaat gebeuren 
vertonen de dansmarietjes van CV de 
Heikneuters hun ware kunsten. Dus 

beste Heikneuters en Heikneuterine-
kes maar ook andere belangstelende 
op dinsdag 9 februari 2016 vanaf 
13.00 uur café –zaal de Pelgrim in Ma-
riahout daar moet je bij zijn. 

Kijk ook eens op www.facebook.com/
CV-De-Heikneuters-Mariahout en 
www.heikneutersmariahout.nl

Jeugd Bonte Middag CV De Raopers
Het was één groot feest!
Lieshout - C.V. De Raopers hield zon-
dag 24 januari hun jaarlijkse jeugd 
bonte middag. Prins Mike, Prinses 
Mirthe, Adjudant Mark, Hofdame 
Demi en Hofnar Thijs en hun volledige 
gevolg waren hiervan getuige. 

In een prachtig omgetoverd dorpshuis 
tot feestzaal betraden veel jonge arties-
ten het podium, om hier hun kwalitei-
ten te laten zien. Er werd geplaybackt, 
gedanst en volop plezier gemaakt. De 
optredens werden met veel plezier ui-
gevoerd door kinderen uit lieshout, die 
ook aangemoedigd werden door hun 
ouders, familie en door de grote prins 
Maarten d’n Twidde en zijn Adjudant 
Martijn en hun gevolg. 

Dit jaar was er een uitzonderlijke bij-
zondere jury aanwezig, deze bestond 
uit K3 (Marielle Brouwers, Anne van 
Veggel en Ingrid Cooijmans). De jury 
had de zware taak om de verschillende 
groepen te beoordelen en de winaars 
bekend te maken. Binnen groep 1 wa-
ren de winaars: GGJee Team (Giel, Gijs 
en Jan). Binnen groep 2 waren de win-

naars: Dana Smits en Sanne Billekens. 
Binnen groep 3 waren de winnaars: 
Jeugdprins Mike met medewerking van 
de gehele jeugdraad. Prins Mike had als 
verrassing voor iedereen zelf een lied 
geschreven. 

C.V. De Raopers en hun jeugdleiding 
kunnen terugkijken op een zeer ge-
slaagde middag. De presentatie van 
deze middag was in handen van Inge 
de Laat en Marian Dinnessen.

Jeugdprins Luukske XXX, Jeugdprinses Britt en de Jeugdraad van 11 genoten volop

Super optredens bij Kindersauwelmiddag
Beek en Donk – De tientallen jeug-
dige artiesten van de Ganzendon-
ckse Kindersauwelmiddag hebben de 
bezoekers van het evenement vorige 
week een prachtige zondagmiddag 
bezorgd. 

De grootste hits van dit moment, de 
bekende kinderliedjes, veel dans, en 
kinderen die er met hun ouders veel 
werk van hebben gemaakt zorgden 
voor een gevarieerd programma. Romy 
Habraken presenteerde de middag en 
deed dat heel goed. Ganzendoncks 
jongste blaaskapel STOUDT, ondertus-
sen een vaste en belangrijke waarde in 
het plaatselijke  carnaval, was er voor 
de prima muzikale begeleiding. 

Jeugdprins Luukske XXX, Jeugdprin-
ses Britt en de Jeugdraad van 11 ge-
noten volop. Hetzelfde was het geval 
bij Prins Luuk XLIV en z’n Gevolg. Dat 
het optreden voor een grote zaal vol 
publiek voor kinderen erg spannend 
kan zijn, was soms duidelijk zichtbaar. 
Gespannen gezichtjes en soms zelf 
een traantje, waren echter snel ver-
dwenen zo gauw het optreden begon.

De Kindersauwelmiddag wordt finan-
cieel mede mogelijk gemaakt door 
de Club van 100 van de Teugelders. 
Meer informatie hierover is te vinden 
op teugelders.nl.

Aarle-Rixtel – Stichting Organi-
satie Carnaval Ganzegat brengt 
traditioneel, met een klein ge-
zelschap, een bezoek aan dorps-
genoten die in het ziekenhuis of 
verzorgingshuis verblijven. Maar 
ook aan iemand die ernstig ziek is 
maar gewoon thuis verblijft. 

Voor een bezoek aan het zieken-
huis of verzorgingshuis geldt de 
regel dat er altijd iemand van de 
naaste familie aanwezig moet zijn. 
Stelt u een bezoek op prijs? Mail 
dan naar secretariaat@ganzegat.
nl of stuur een briefje naar postbus 
24, 5735 ZG in Aarle-Rixtel. Stuur 
dit bericht uiterlijk 3 februari op. 
Het ziekenbezoek en bezoek aan 
verpleeg- en verzorgingshuizen 
vindt plaats op vrijdag 5 februari 
vanaf 14.00 uur. 

Op carnavalszaterdag start de dag 
om 12.00 uur met het afhalen van 
Prins Sjonnie en Prinses Marian. 
Gezamenlijk vertrekken ze dan 
naar de sleuteloverdracht door de 
Burgemeester van Laarbeek. Ver-
der op deze dag is er de opening 
van de carnaval bij het Ganzetrio 
en een bezoek aan de jeugdcarna-
val in de jeugdganzezaal. ’s Avonds 
is er een gekostumeerd prijzenbal 
in de residentie De Vrienden met 
DJ de Vos.

De carnavalszondag start om 9.30 
uur met de carnavalsviering in de 
kerk. De Ganzegatse optocht gaat 
om 12.30 uur van start. Aanslui-
tend is er bij de Vrienden een op-
treden van Rinaldo Goochelshow 
gevolgd door de prijsuitreiking van 
de jeugd. Na een bezoek aan de 
jeugdganzezaal is er een gekostu-
meerd bal in de residentie en de 

prijsuitreiking van de optocht. 

Na een rustige ochtend begint de 
maandag met een kindermiddag in 
de jeugdganzezaal om 14.00 uur. 
Om 14.30 uur start in café van 
Bracht het dweilen. ’s Avonds is er 
in de residentie De Vrienden een 
Piratenfestijn. 

Op de laatste dag van carna-
val start om 13.00 uur de Dollar 
Dinsdag met onder andere Frank 
Schrijen. Er is wederom een kin-
dermiddag in de jeugdganzezaal. 
Om 19.30 uur start bij De Vrien-
den de 90’s party, met als DJ Jorg 
Krijnen en Charley Lownoise. Om 
23.11 uur start de afsluiting voor 
carnaval in Ganzegat in het café 
van De Vrienden, en om 00.11 uur 
is het gedaan met carnaval 2016.

Prins Sjonnie en Prinses Marian hebben er zin in!
Ganzegat is klaar voor de carnaval

Carnaval bij Sparta‘25
Beek en Donk - Ook dit jaar wordt er 
carnaval gevierd bij Sparta’25. Op vrij-
dagavond 5 februari vanaf 20.00 uur is er 
voor alle leden, ouders, vrienden en dans-
liefhebbers een ’70 Disco Party ’80. Met 
muziek en drankjes van toen. Kom in je 
meest flitsende disco-outfit. Dans op een 
heuse disco-vloer en geniet van Tavares, 
Donna Summer, Trammps maar ook van 
Michael Jackson, Madonna of Prince. 

Jeugdcarnaval 
Zaterdag 6 februari is de jaarlijkse carnaval 
voor de jeugd. Uiteraard het verkleedzaal-
voetbalfestijn. Naderhand in het clubge-
bouw een fantastische middag met een 
clown, carnavalspelletjes en play-back-
show. Alle jeugdleden, ouders en Spar-
tanen zijn van harte welkom. Via de site 
en de leiders worden de aanvangstijden 
bekendgemaakt.

Familiematinee 
Maandag 8 februari sluit Sparta’25 het 
Spartaans carnavalsfestijn af met een 
familie-matinee. Wil je mee lunchen dan 
ben je welkom om 13,.00 uur. Voor €5,00 
kun jij je buik vol eten. Kinderen tot en met 
12 jaar  kunnen gratis mee-eten. Aanmel-
den kan via penningmeester@sparta25.nl 
Vanaf 13.30 uur ben je welkom om een 
heerlijk glaasje te drinken, genieten van 
de carnavalsmuziek, hapjes en voor de 

kleintjes natuurlijk een verschillende lek-
kernijen. Ook tijdens Carnaval kun je weer 
bij Sparta’25 terecht. Zorg dus dat je er bij 
bent.

ZON, ZEE, en met je kop op TV!
Beek en Donk - ‘Met je kop op TV’, 
wie wil dat nu niet? Op carnavals-
zaterdag gaan de Teugelders ervoor 
zorgen dat je die kans krijgt. In de 
frisse maand februari wordt Café 
Zaal de Tapperij omgetoverd tot een 
zomers decor. Je waant je op een 
goudgeel strand. Tropisch carnaval 
vieren op een mooi vakantie-eiland.

Terwijl jij feestviert kun je live op 
tv  verschijnen als je dat wilt. Be-
roemd worden terwijl je met 
vrienden en bekenden feest viert. 
Wie  komt er op de meest ludieke 

of bizarre manier op TV? Wie trekt 
het gekste gezicht of wie maakt het 
plaatje compleet?

Het feest wordt opgezweept door 
2 dames die gewend zijn aan  radio 
en TV opnames. Ze behoren tot de 
absolute top van de Brabantse car-
navalsartiesten en zijn dit jaar terug 
in Ganzendonck. Ze zijn zo gek als 
een deur en zetten iedere zaal op z’n 
kop: De Dorini’s. De bijna wereldbe-
roemde DJ Aad draait volledig door 
en maakt daarmee z’n publiek hele-
maal gek! De toegang is gratis.
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Beek en Donk – Volgende week barst 
carnaval los. Laarbeekse prinsen hebben 
weer een druk programma. In Ganzegat 
zal prins Sjonnie de scepter zwaaien. 
Raopersgat zal aangevoerd worden door 
Maarten d’n Twidde en Prins Hein zal het 
Heidurp onveilig maken. Drie prinsen van 
Laarbeek voeren hun eigen naam, maar in 
Beek en Donk draagt de prins al 44 jaar 
de naam Luuk. Waar komt deze traditie 
vandaan? 

Teugelders  
In 1826 voeren de eerste schepen, met 
windkracht aangedreven, door de pas 
aangelegde Zuid-Willemsvaart. Bij tegen- 
en zijwind, storm of windstil weer kwa-
men boten stil te liggen. ‘Tijd is geld’, dus 
werden alternatieve manieren bedacht om 
verder te varen. Een van de mogelijkhe-
den was het huren van een voerman die 
met paarden de schepen verder trok. Zo’n 
man werd in de volksmond ‘teugelder’ ge-
noemd, omdat hij met zijn paard aan de 
teugels langs het kanaal voer. De bekend-
ste teugelder was Luc van Bussel.  Luc werd 

geboren in Geldrop in 1860, belandde in 
Beek en Donk en stierf daar in 1937. De 
stevige, imposante Luc was een markante 
verschijning in het dorp. In 1959 werd de 
naam ‘de Teugelders’ aan de carnavals-
vereniging verbonden.  Dertien jaar lang 
voerden de prinsen van ‘de Teugelders’ 
hun eigen naam. Maar in 1973 werd door 
het stichtingsbestuur van de Teugelders 
besloten om de prinsen Luuk te gaan noe-
men.  Twee redenen werden genoemd. 
De oudste en bekendste Teugelder was 
Luc van Bussel en Luuk was ook makkelijk 
want dan wist men meteen hoe de prins 
van het volgende jaar zou heten.

Ganzendonck
Guido en Maria Klessens waren 22 jaar ge-
leden het prinsenpaar.  Als prins Luuk XXII 
voerde Guido de Teugelders aan. Vanaf 
2000 is hij de voorzitter van de carnavals-
verening. “Ons huis lijkt wel een archief 
van de Teugelders.” lacht Guido terwijl hij 
voor De MooiLaarbeekKrant allerlei boe-
ken en oude foto’s tevoorschijn tovert. 
Samen met zijn vrouw heeft hij vorig jaar 
meegewerkt aan het boek ‘Ganzendonck, 
de straot op…’. Het boek werd uitgege-
ven vanwege het 55-jarig bestaan van de 
Teugelders. “Er zijn nog exemplaren ver-
krijgbaar”, vertelt Guido terwijl hij met 
Maria door het boek bladert. “Martin 
Philipsen schreef het boek”, vertelt Maria, 
die als corrector het boek meerdere malen 
gelezen heeft. “Luc van Bussel woonde 
aan de huidige Pater de Leeuwstraat”, 
vertelt Guido, die ook de herkomst van de 
naam Ganzendonck uitlegt. “In Beek en 

Donk werden in de 18e eeuw veel gan-
zen gehouden voor extra inkomsten. Niet 
voor vlees of eieren, maar voor het dons 
dat voor op de borst van de gans zat. Het 
plukken van de gans werd ‘melken’ ge-
noemd. Dons werd onder andere gebruikt 
voor hoofdkussens en naar Limburg en 
Duitsland geëxporteerd.” In Ganzendonck 
zit alleen maar de verwijzing naar ‘Donk’. 
Ganzenbeek vond men minder klinken. 
“De vereniging probeert Prins Luuk het 
ene jaar uit Beek en het andere jaar uit 
Donk te laten komen”, vertelt Maria, ter-
wijl foto’s met praalwagens met schepen 
getoond worden. Ook dit jaar zullen ‘de 
Teugelders het schip ingaan’. Een extra 
verwijzing naar het oude beroep van de 
teugelder.
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

29 T/M 31 JANUARI29 T/M 31 JANUARI29 T/M 31 JANUARI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

Vanaf woensdag 27 januari 

Magere 
varkenslapjes*

Speklappen à la 
minute naturel*

Tompoucen*

Erwtensoeppakket AvocadoMango

Thermostaatkraan Doucheset Micro SD-card

Paprika mix

32 GB.Verchroomd messing met 
metalen thermostaat. 
Bad- of douchemodel.

Inclusief 
verchroomd 

metalen 
doucheslang 

en wandhouder.

De vereniging probeert Prins Luuk 

het ene jaar uit Beek en het andere 

jaar uit Donk te laten komen

tEuGelDeR lUc vaN bUsSeltEuGelDeR lUc vaN bUsSeltEuGelDeR lUc vaN bUsSel

Zin in een feestje bij Carnabeats?
Beantwoord dan onderstaande vragen en win 
gratis entreekaarten voor hét carnavalsfeest voor 
Laarbeekse tieners van 13 tot en met 17 jaar oud.

Op welke dagen en in welk dorp vindt 
Carnabeats plaats?

Mail je antwoord naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl en 
wie weet, ben jij een van de gelukkige prijswinnaars! 
Alaaaaaaf!



Donderdag 28 januari 201614 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Meer 
comfort. 
Minder 
energie.

Zorgeloos genieten van warmte 
en warm water. Met de nieuwste 
technologie van Nefi t haalt u het 

beste in huis.  Door de slimme 
combinaties van Nefi t bespaart 
u op uw energiekosten en tot 31 
maart 2016 ontvang u ook nog 
eens  € 100,- tot € 350,- retour!*

Zorgeloos genieten van warmte 
en warm water. Met de nieuwste 
technologie van Nefi t haalt u het 

combinaties van Nefi t bespaart combinaties van Nefi t bespaart 
u op uw energiekosten en tot 31 
maart 2016 ontvang u ook nog 
eens  € 100,- tot € 350,- retour!*

*Vraag naar de 
voorwaarden.www.ven-hollanders.nl

Kapelstraat 19 - Beek en Donk 

Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

ACTIE W
EGENS 

SUCCES VERLENGD!

Itho/Daalderop 
Base Cube 30/35 16 L CW 5

van € 2.365,- 
voor  € 1.900,-
Incl. B.T.W. en montage.

Geleverd inclusief: 
•  Honeywell Round modulation 

kamerthermostaat

• Hulpmaterialen excl. expansievat

• 5 Jaar All in garantie

• Direct uit voorraad leverbaar OP=OP

SUCCES VERLENGD!
Nu € 100,- tot

 € 350,-
RETOUR*

Z A N G  -  C A B A R E T  -  S H O W  -  M U Z I E K

CARNAVALSCONCERT 2016
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MUZIEKCENTRUM ‘T ANKER 

VOORVERKOOPADRESSEN
BLOEMATELIER DE 4 SEIZOENEN
FIETSVAKMAN V/D BERG 

30 JANUARI
5 FEBRUARI

AANVANG 20.00 UUR

INFO & KAARTEN
WWW.OENU.NL

ENTREE € 13,00

HARMONIE OEFENING & UITSPANNING

CARNAVAL 2016
Rondvlucht boven Ganzendonck

Beek en Donk - Een unieke be-
leving tijdens de Carnavalsop-
tocht: maak een rondvlucht met 
een vliegtuig startend vanuit de 
Ganzen§vdonckse optocht. Een 
geweldige ervaring voor jong en 
oud! Leeftijd geen probleem.

Drieka’s – airway laat zien hoe 
‘Fantastisch het in en boven Gan-
zendonck is’ tijdens de jaarlijkse 
optocht. Een gratis rondvlucht is 

dan ook dit unieke aanbod. Let op: 
het kan af en toe Haperen.

Zorg dat u tijdens de Ganzendon-
ckse optocht onderstaande boar-
dingpas bij hebt, dan maakt u kans 
op een gratis rondvlucht. Knip dit 
Boarding Ticket uit en lever het tij-
dens de Ganzendonckse optocht 
bij de Drieka’s in.
                                                                                                                             

Mariahout - Prins Timotheüs de Làtste 
is een druk bezet man. Toch stond hij 
de MooiLaarbeekKrant te woord om 
een aantal brandende vragen te be-
antwoorden.

Wat bezielt jullie een carnavalsvereni-
ging te beginnen?
“We vieren al jaren carnaval en dan 
is het niet te vermijden dat je in con-
tact komt met de Mariahoutse prins 
en zijn gevolg. Een beetje vreemd is 
zo’n club wel: die pakken, die steken 
en alle bijbehorende tamtam. Onbe-
wust sluimerde misschien toch het ver-
langen om bij zo’n club te horen. Tot 
onze grote verbazing kwamen op het 
afgelopen Prinsenbal onze vrienden uit 
de kast gesprongen als nieuw prinsen-
paar, adjudant en hofdame van ‘t Hei-
durp.  Ze kwamen in onze ogen ook 
figuurlijk uit de kast door te laten zien 
dat je je niet hoeft te schamen om in 
een carnavalsvereniging te zitten. Na-
dat de grootste schrik verdwenen was 
hebben we dezelfde nacht besloten 
een vereniging op te richten en met-
een weer op te heffen na afloop van 
de carnaval”. 

Waarom die ‘A’ van Alternatief voor 
jullie naam?
“Onze vereniging is een alternatief 
voor C.V. de Heikneuters. Ben je die-
zelfde uitgestreken gezichten, kleffe 

handjes en slappe tradities even beu, 
dan kun je bij ons terecht voor ver-
frissing. Daarnaast is onze vereniging 
alternatief van opzet. Zo zijn onze 
dansmariekes vrijgevochten vrouwen 
en staat de hiërarchie binnen de ver-
eniging niet vast. Wie weet is er begin 
februari wel iemand anders van ons 
prins. In een sterk veranderende we-
reld zijn tradities vaak een baken, veilig 
en vertrouwd. Maar ze zorgen er juist 
voor dat vooruitgang niet mogelijk is. 
In die zin zijn we een wolf in schaaps-
kleren, want we willen iets nieuws bie-
den vanuit een aloude traditie. Sommi-
gen spreken van satire, sommigen van 
een mijlpaal in de geschiedenis”.

Wat kunnen we nog van jullie 
verwachten?
“We hebben ons laten horen op de 
Mariahoutse kletsavonden, gaan naar 
het Laarbeeks liedjesfestival en ver-
schijnen natuurlijk met carnaval. Onze 
hit ‘We goan nog lang nie noar huis’ 
reist mee. Bij al die gelegenheden wil-
len we onze club delen met iedereen. 
De van origine Indonesische Max 
Scheurkogel, eerste prins van ’t Hei-
durp, verkondigde die boodschap al in 
1963. Ter afsluiting het volgende; We 
beschouwen iedereen als een vriend 
van A.C.V. BierendeRest. In principe 
zijn alle Laarbekers al lid van onze ver-
eniging, zonder verplichtingen, totdat 
je het lidmaatschap opzegt”.

Prins Timotheüs de Làtste van A.C.V. 
Bierenderest aan het woord

De vijf carnavalsprinsen van Laarbeek met als vierde van 
rechts Prins Timotheüs de Làtste van A.C.V. Bierenderest
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Eerste eeuwfeest voor gemeente Laarbeek

Het Wilhelminakanaal ligt vredig in 
de middagzon. Na alle regenbuien van 
de afgelopen periode schijnt de zon 
weer tussen de wolken. Wandelaars 
zoeken rust en ontspanning en be-
wandelen de paden langs het kanaal. 
Het huis van Jos Bekx aan de Sluis-
weg kijkt uit over de brug en sluis V 
van het Wilhelminakanaal. Het kanaal 
stroomt vanaf de Zuid-Willemsvaart 
tussen Aarle-Rixtel en Beek en Donk 
door en verder langs Lieshout richting 
Tilburg. 

‘Kunstwerk’
De enthousiaste Jos en Paul hebben 
de afgelopen jaren veel informatie 
over het kanaal gedocumenteerd. “Jos 
heeft een groot archief over het kanaal 
aangelegd” vertelt Paul, terwijl Jos 
hem aanvult: “Paul had ervaring met 
uitgeven en zo is ons boek tot stand 
gekomen.” De heren vertellen vol 
geestdrift over de waterweg die zoveel 
voor de regio betekende. “De datum 1 
februari 1916 is voor Laarbeek van be-
lang”, legt Jos uit. “Op deze dag werd 
een begin gemaakt met het bouwen 
van de kunstwerken.” Kunstwerken 
zijn de sluizen, duikers en bruggen die 
bij een kanaal horen. Pas later, in ja-
nuari 1917, begonnen de graafwerk-
zaamheden.

Kanaalpand V
“Het kanaal werd gegraven op aan-
dringen van de gemeente Tilburg”, 
legt  Jos uit. “In het begin van de vori-
ge eeuw groeide de industrie in Tilburg 
enorm. Er was behoefte aan manieren 
om steenkool en grondstoffen de stad 
binnen te krijgen en producten weer 
uit de stad te vervoeren.” Tilburg had 
al meerdere pogingen gedaan om aan 
een waterweg te komen liggen. “Ook 
het lozen van industrieafval van ver-
verijen en leerlooierijen op het kanaal 
was voor die gemeente gunstig”, voe-
gen de mannen er lachend aan toe. 
Het waren andere tijden. 

De Zuid-Willemsvaart tussen 
Beek en Donk en Aarle-Rixtel 
was een ideale plek om het 

nieuwe Wilhelminakanaal aan te 
laten sluiten

De start van de aanleg
Door de inzet van ingenieur Ferdinand 
Bake werd, na vele politieke verwik-
kelingen, een start gemaakt met het 
aanleggen van het kanaal. De Zuid-
Willemsvaart tussen Beek en Donk en 

Aarle-Rixtel was een ideale plek om 
het nieuwe Wilhelminakanaal aan te 
laten sluiten. “Het verval is van hier-
uit het kleinst, slechts 14,75 meter”, 
verklaart Paul. “Zo hoefden er min-
der dure sluizen aangelegd te wor-
den.” Het hele Wilhelminakanaal 
was verdeeld in vijf stukken, ook 
wel ‘panden’ genoemd. De werk-
zaamheden begonnen in 1910 ten 
westen van Tilburg. De Laarbeekse 
gemeenten vielen in kanaalpand V 
en daar begonnen de werkzaam-
heden dus in 1916. Er waren niet 
veel bezwaren ingediend. Voor de 
aanleg moesten slechts enkele ge-
bouwen worden afgebroken en de 
benodigde gronden werden in der 

minne gekocht of onteigend. Onge-
veer 350 poldermannen (‘de gravers 
van het kanaal’. Zij woonden in ke-
ten, soms met hun gezin, op diverse 
punten langs het kanaal, red.) kwa-
men hiernaartoe om aan het kanaal 
te graven. 

De betekenis van het kanaal voor 
Laarbeek
De drie Laarbeekse dorpen leken 
in eerste instantie geen voordeel te 
hebben van een kanaal. Enkel de 
ontwatering op het kanaal werd als 
nuttig ervaren. Een eeuw later blijkt 
dat het Wilhelminakanaal voor de 
economie van Laarbeek wel degelijk 
van betekenis is. Bedrijven aan het 
kanaal maken er dankbaar gebruik 
van voor de aan- en afvoer van hun 
producten. Net als Tilburg heeft 
Laarbeek garen gesponnen bij de 
aanleg van het Wilhelminakanaal. 
Een mooie reden om die honderd-
jarige eens in het zonnetje te zetten. 

Het komende jaar zullen in De 
MooiLaarbeekKrant met regelmaat 
artikelen terug te vinden zijn over 
de totstandkoming van het Wilhel-
minakanaal.

Volop bedrijvigheid aan het kanaal anno nu

Het ontwerp met de 5 kanaalpanden met de aanvang en einddatum van elk pand

Kunstwerk in aanbouw, boogbrug in de weg van Lieshout naar Eindhoven. Situatie Juli 1916

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk

0492 382080 - info@autobedrijfsaro.nl www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij Autobedrijf SARO!

Op zoek naar dé trekhaak 
specialist in de regio?
Op zoek naar dé trekhaak 

Beek en Donk
U rijdt ...       Wij zorgen voor de rest!!

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO
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Ophaaldata binnengebied

Ophaaldata buitengebied

Kort nieuws

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Deze week 1 of 2 aanslagen gemeentelijke belastingen

Gemeente actueel

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Houtsnippers af te halen

Wat kunnen u en de gemeente doen aan veiligheid in uw buurt?

Wet milieubeheer

Sleuteloverdracht carnaval

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Verpachting landbouwgrond 
• Sloop postkantoor Piet van Thielplein van start 
• Opvang (zwerf)dieren door Dierenambulance Helmond
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

• In verband met de carnavalsoptocht in Beek en Donk is het Piet van Thielplein 
in Beek en Donk afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Deze 
maatregel geldt op zondag 7 februari 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.

• In verband met de carnavalsoptocht in Mariahout en Lieshout zijn de Provinciale 
Weg, Ginderdoor en een gedeelte van de Mariastraat afgesloten voor alle verkeer 
behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 7 februari 2016 van 
11.00 tot 17.00 uur.

LAARBEEK - Op zaterdag 30 januari 2016 ontvangt u van de gemeente een of 
twee belastingaanslagen, en een beschikking. Wat u ontvangt is afhankelijk van of 
u eigenaar bent, zakelijk huurder of particulier huurder. De aanslagen die verzonden 
worden, zijn de aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2016 en de aanslag 
riool- en afvalstoffenheffi ng over het tweede halfjaar van 2015. De WOZ-beschikking 
ontvangt u via de aanslag OZB of in een aparte brief.

Wie krijgen er een OZB-aanslag? 
Iedereen die eigenaar is van een onroerende zaak in Laarbeek, dat kan zijn een 
woning, een bedrijfspand, maar ook een pand in aanbouw of een stuk grond.
Ook gebruikers van bedrijfspanden ontvangen een aanslag.

Wie krijgen er een WOZ-beschikking?
De aanslag OZB is voor eigenaren 
meteen ook de WOZ-beschikking met de 
vastgestelde WOZ-waarde voor 2016. 
De waarde is vastgesteld met peildatum 
1 januari 2015 en dient als grondslag 
voor diverse belastingen. 
Dit jaar ontvangen ook huurders van 
woningen voor het eerst een WOZ-
beschikking. Een huurder van een 
woning hoeft geen belasting te betalen, 
maar heeft wel een belang bij de waarde. 
Daarover leest u hieronder meer.
Op de achterkant van de aanslag/
beschikking vindt u onder andere 
informatie over het indienen van een 
bezwaarschrift tegen de hoogte van de 
WOZ-waarde. Het heeft alleen zin om 
een bezwaarschrift in te dienen tegen de 
WOZ-waarde als deze waarde per 1 januari 2015 écht te hoog is vastgesteld.
Op de gemeentelijke website www.laarbeek.nl kunnen eigenaren met hun DigiD-
inlogcode het taxatieverslag van de woning of bedrijfspand downloaden. Op de site 
kunt u ook digitaal bezwaar indienen. 

Beschikking voor huurders van woningen
Vanaf 1 oktober 2015 heeft de WOZ-waarde een grotere invloed op de maximaal 
redelijke huurprijs voor huurwoningen. Daarom is de WOZ-beschikking nu ook 
belangrijker voor huurders. Het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel 
gaat een groter aantal punten baseren op de WOZ-waarde van de woning. Als 
huurder heeft u nu ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde 
van de woning.
Hoe het systeem precies werkt staat uitgelegd in een circulaire van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Twee keer per jaar ontvangt u een aanslag riool- en afvalstoffenheffi ng. U ontvangt 
over enkele dagen de aanslag over de maanden juli tot en met december 2015.

Als u wilt, kunt u deze aanslag via een automatische incasso te betalen in zes 
maandelijkse termijnen. Betaalt u al door middel van automatische incasso? Dan 
hoeft u niets te doen. Het bedrag per aanslag wordt in zes maandelijkse termijnen 
geïncasseerd. Eind juli 2016 ontvangt u de aanslag over de maanden januari tot en 
met juni 2016.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.laarbeek.nl of contact opnemen 
met het Klantcontactcentrum van de gemeente Laarbeek, 0492 469 700.

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

Op vrijdag 29 januari komt wethouder Meulensteen aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

LAARBEEK - Tijdens de carnavalsdagen, op maandag 8 en op dinsdag 9 februari, is het 
gemeentehuis Laarbeek gesloten. Op maandagochtend is de balie van Burgerzaken 
tussen 9.00 en 10.00 uur wel geopend, maar alléén voor de aangifte van geboorte of 
overlijden.

Ook andere instanties zijn gesloten
Voor de volledigheid melden we u dat ook het Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel deze 
dagen niet bereikbaar is. Net als KCC en het kantoor van Peel 6.1 Zorg en Ondersteuning 
die op maandag 8 en dinsdag 9 februari de gehele dag gesloten zijn voor publiek.

LAARBEEK - De buitendienst van de gemeente Laarbeek heeft snoeihout 
versnipperd. Kunt u deze zuivere houtsnippers gebruiken? U kunt ze dan gratis 
af komen halen bij de gemeentewerf aan De Stater in Lieshout (rechts naast de 
Milieustraat). Als u zich daar meldt, kunt u ze gratis meenemen. U moet de snippers 
wel zelf verzamelen en vervoeren. 
De gemeentewerf is op werkdagen geopend van 8.00 tot 12.00 uur.

LAARBEEK - Op donderdag 4 februari is er een thematische raadsbijeenkomst over 
veiligheid in de buurt, waarbij onder andere aandacht is voor inbraakpreventie. In 
de bijeenkomst wordt gesproken over de mogelijkheden die er zijn voor inwoners en 
gemeente om hierin een rol te spelen. De politie is aanwezig met de Buurttent en zij geven 
tips over inbraakpreventie. De gemeenteraadsleden krijgen ideeën aangereikt over de 
inzet van middelen om de inwoner te wijzen op te nemen maatregelen. Het initiatief om 
iets te doen aan de veiligheid in de eigen leefomgeving ligt bij de inwoner zelf.
De bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Beek en 
Donk.

Diverse meldingen Wet milieubeheer:
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat 
meldingen op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend door:
• Zorgboerderij Grootenhout B.V., Broek 14 in Mariahout;
• Hippisch Centrum de Son Vallei b.v., Torrenven 3 in Mariahout;
• F.F.J.M. de Groot, Vonderweg-Oost 4 in Beek en Donk.
Op deze meldingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. De 
meldingen kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in 
het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de 
heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

LAARBEEK – Op zaterdagmiddag 6 februari 2016 worden de sleutels van Laarbeek 
weer overgedragen tijdens de traditionele sleuteloverdracht. Burgemeester Ronnes 
geeft ze voor vier dagen in bruikleen aan de carnavalsprinsen van Ganzegat, 
Ganzendonck, Heidurp en Raopersgat. Deze overhandiging wordt dit jaar 
gepresenteerd in Muziekcentrum Het Anker in Beek en Donk.

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 offi ciële 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 6 februari 2016 in Muziekcentrum Het Anker.

www.laarbeek.nl 

Koppelstraat 37
Postbus 190
5740 AD  Beek en Donk
T  0492 469 700
F 0492 469 701
E  gemeente@laarbeek.nl
I  www.laarbeek.nl 
F facebook.com/GemeenteLaarbeek
T @Laarbeeknieuws

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen) 
Woensdag: 
14.00 - 17.00 uur (alléén Burger-
zaken) en van 18.00 - 19.30 uur 
(alléén Burgerzaken en Bouwen 
& Wonen)

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur
Maandag tot en met donderdag:
13.00 - 17.00 uur
Woensdag:
18.00 - 19.30 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag: 
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Milieustraat Laarbeek

Waardeontwikkeling

De verkoopprijzen van woningen in 
de gemeente Laarbeek zijn dit jaar 
licht gedaald. De WOZ-waarde volgt 
de verkoopprijzen. Dit betekent dat 
ook de WOZ-waarden gemiddeld 
lager zijn dan vorig jaar. Per dorp, 
per wijk en zelfs per soort pand kan 
de waardeontwikkeling overigens 
sterk verschillen. 
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Inzameling oud papier per kern
 Donk op dinsdag 
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

Inzameling oud papier per kern
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag 
 Beek en Donk op zaterdag 

Aanslag riool- en afvalstoffenheffing

Aanslag onroerende-zaakbelasting
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Afgehandelde sloopmelding

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Behandelde aanvragen omgevingsvergunning

Wet omgevingsvergunning

Locatie   Werkomschrijving  Activiteit
Tuinderweg 74, Mariahout verwijderen van asbest slopen

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Klokkengietersstraat 1, Aarle-Rixtel       18-01-2016 brandveilig gebruik 
Middenweg 4, Beek en Donk 9-01-2016 plaatsen schuilhut voor herten
Veerstraat/Middenweg, Beek en Donk 20-01-2016 plaatsen twee ondergrondse 
  afsluiters
H. van Herenthalslaan 10, Lieshout 25-01-2016 bouwen van een tuinkamer
Wilhelminalaan 2-4, Aarle-Rixtel 25-01-2016 realiseren van een (zorg) 
  snoepwinkel
Rectifi catie
Schaapsdijk 6, Mariahout 24-12-2015 realiseren van een minicamping
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.

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie   Werkomschrijving  Activiteit   Verzonden
Koppelstraat 1, Beek en Donk  vergroten van een woning  bouwen   21-01-2016

Buiten behandeling gestelde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Beekerheide 43, Beek en Donk 21-11-2015 veranderen bedrijfspand tot woning
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.
laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s 
ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U 
kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Veghelsedijk 15 Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens te zijn vergunning te verlenen 
aan Zeugenhouderij H. en H. van Berlo V.O.F., voor het plaatsen van een 85% 
gecombineerde biologische luchtwasser in plaats van een chemisch 70% luchtwasser 
en het veranderen van dieraantallen en -categorie, gelegen aan Veghelsedijk 15 in 
Mariahout.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 29 januari tot 
vrijdag 11 maart 2016 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis 
Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden 
gegeven. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van Hout 
van deze afdeling onder nummer 0492 469 867.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 
zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester 
en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge 
zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de afdeling Burgers en Bedrijven. 
Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de heer 
W. van Hout. Als u zienswijzen inbrengt, kunt u verzoeken om uw persoonlijke 
gegevens niet bekend te maken.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 28 januari 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 
AD in Beek en Donk. Een be-
zwaarschrift moet u ondertekenen 
en moet tenminste bevatten: de 
naam en het adres van de indi-
ener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van 
het bezwaar. Als u een bezwaarschrift 
heeft ingediend, is het daarnaast mo-
gelijk om een schriftelijk verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voor-
ziening in te dienen. Een voorlopige 
voorziening vraagt u aan bij de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector be-
stuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij 
een afschrift van het bezwaarschrift 
te overleggen. Voor een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffi erecht 
verschuldigd.

De gemeenteraden van Gemert-Bakel (bijna 30.000 
inwoners) en Laarbeek (bijna 22.000 inwoners) hebben 
besloten een gezamenlijk rekenkamercommissie in te stellen. 
Deze onafhankelijke rekenkamercommissie ondersteunt de 
gemeenteraden bij zijn controlerende taak door het (laten) 
verrichten van onderzoek. Zij voert beleidsevaluaties en 
doelmatigheidsonderzoeken uit om daarmee een bijdrage 
te leveren aan de doeltreffendheid van het gemeentelijke 
beleid en aan de doelmatige en rechtmatige voorbereiding en 
uitvoering daarvan. Hiermee is de commissie een instrument 
van de gemeenteraden om de controlerende en kader stellende 
rol als volksvertegenwoordiging concreet vorm te geven. 

De commissie bestaat uit drie externe leden (waaronder de 
voorzitter) en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
De gemeenteraden streven nadrukkelijk naar een gemengd 
team qua kennis en ervaring, dat een andere/vernieuwende 
aanpak voor rekenkameronderzoek voor ogen heeft.

Voor de invulling van de rekenkamercommissie zijn wij 
op zoek naar kandidaten met in elk geval de volgende 
kenmerken:
• academisch werk- en denkniveau op bestuurlijk, fi nancieel of 

juridisch gebied; 

• aantoonbaar bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht; 
• ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van 

beleidsonderzoek; 
• in staat zijn onderzoeksresultaten te vertalen naar een 

politiek-bestuurlijke boodschap; 
• een onafhankelijke opstelling, analytische instelling en 

communicatief vaardig; 
• onafhankelijk van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek.
 
Samen met de andere leden bent u verantwoordelijk voor:
• het maken van het onderzoeksplan van de 

rekenkamercommissie; 
• een adequate interne organisatie, inclusief 

onderzoeksprogrammering, communicatie en coördinatie; 
• het eventueel contracteren en begeleiden van 

onderzoeksbureaus bij de daadwerkelijke uitvoering van 
onderzoeken; 

• het formuleren van conclusies en aanbevelingen bij 
onderzoeken. 

Vergoeding
De vergoeding bedraagt voor de voorzitter € 200,- per maand 
en € 175,- per maand voor de overige leden.

Benoeming
De gemeenteraden van Gemert-Bakel en Laarbeek benoemen 
de leden van de Rekenkamercommissie, op aanbeveling van 
de sollicitatiecommissie. Deze commissie bestaat uit twee 
raadsleden van elke gemeente, bijgestaan door een griffi er en 
één van beide burgemeesters als adviseur. Benoeming volgt 
bij aanvang voor een periode van drie, vier en vijf jaar om een 
geleidelijke wisseling van de bezetting mogelijk te maken. De 
leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode 
van vier jaar.

Procedure en informatie
U kunt uw brief met uw motivatie en uw cv uiterlijk (19 
februari 2015) mailen naar de heer R. van Heijnsbergen, 
raadsgriffi er Laarbeek, rene.v.heijnsbergen@laarbeek.nl 
Gesprekken vinden plaats op donderdag 3 maart 2016 (middag 
en avond).

Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie kunt 
contact opnemen met de heer P. van Boxtel, raadsgriffi er 
gemeente Gemert-Bakel (0492 378 500) of de heer R. van 
Heijnsbergen, raadsgriffi er gemeente Laarbeek (0492 469 700).

Verleende vergunningen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Sint Servatius Gilde voor het houden van een vlooienmarkt in het gebouw van 

Manege De Raam, Provincialeweg 24 in Lieshout op zondag 3 april 2016 van 
10.00 tot 17.00 uur (verzonden op 25 januari 2016),

• bewoners wijk Strijp voor het houden van een garagesale in wijk Strijp in Aarle-
Rixtel op zaterdag 19 maart 2016 van 9.00 tot 13.00 uur (verzonden op 25 januari 
2016),

• Stichting Muziektuinpodium Beek en Donk voor het organiseren van diverse 
muziekconcerten op 24 april, 12 juni, 26 juni, 17 juli,28 augustus en 25 september 
2016 telkens van 12.30 tot 17.30 uur in de Muziektuin in Beek en Donk (verzonden 
op 25 januari 2016),

• Muziekcentrum Het Anker voor het houden van twee vlooienmarkten in 
Muziekcentrum Het Anker in Beek en Donk op zondag 28 februari en 3 april 2016 
van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden op 25 januari 2016),

• Stichting Goede Doelen Laarbeek voor het houden van een gezinsfi etstocht op 
Tweede Pinksterdag, maandag 16 mei 2016 van 11.00 tot 17.00 uur in Laarbeek 
en aangrenzende gemeenten (verzonden op 25 januari 2016),

• Supportersclub de Lieshoutse Wielrenners voor het houden van een 
wielerjeugdvijfdaagse in Lieshout van maandag 18 tot en met vrijdag 22 april 2016 
telkens van 18.30 tot 21.00 uur (verzonden op 26 januari 2016).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan:
• Stichting Goede Doelen Laarbeek voor het organiseren van een loterij tijdens de 

Fietste Mee-actie op 16 mei 2016 bij de blokhut van de scouting aan de IJsweg in 
Beek en Donk (verzonden op 26 januari 2016).

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. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders 
op de gemeentenieuwspagina’s.

VACATURE EXTERN LID VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE M/V



Donderdag 28 januari 201618 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Bij aankoop van 2 fl acons 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 fl acons Robijn wasverzachter morgenfris 

à 2 liter van 5.82 voor 2.91

1+1
GRATIS

mijn slijterij

8.999.99

1+1
GRATIS

0.79

10.00
3 stuks

1.69

2.99
kilo 7.48

1.00
2 zakken

W 04 - Aanbiedingen gelden van maandag 25 t/m zaterdag 30 januari 2016.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
Bij aanbiedingen waarbij verschillende reguliere verkoopprijzen gelden, vermelden wij de hoogste reguliere verkoopprijs (dus uw grootste voordeel).

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

Mona pudding
beker 450 ml.

Bij aankoop van 2 bekers 50% korting. Prijsvoorbeeld: 2 bekers Mona

griesmeelpudding met rode bessensaus à 450 ml. van 2.82 voor 1.41

Bij aankoop van 1 
beenhammetje ontvangt u 1 
Lock&Lock spaarzegel gratis.

111

111

Bij aankoop van 2 zakken 
ontvangt u 1 Lock&Lock 
spaarzegel gratis.

Bij aankoop van 2 pakken 
50% korting. Prijsvoorbeeld: 2 
pakken Knorr Wereldgerechten 
Japanse teriyaki à 318 gram 

van 4.44 voor 2.22

Robijn wasverzachter
fl acon 570-2000 ml.

Daily Fresh spruiten
2 zakken à ca. 500 gram

1.58

Ariel of Dreft wasmiddel
doos 13/16 stuks

fl acon 592-1430 ml.
pak 1050/1130 gram

3 stuks naar keuze

22.86

Boonacker dubbeldonkerbrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden

2.15

Culinair beenhammetje
diverse smaken

400 gram

4.79

Knorr wereldgerechten
alle soorten

Croky chips, hula hoops 
of K3 hartjes 

hula hoops en K3 hartjes 80/100 gram
chips 175/200 gram

1.23

Boomsma Oud 
Friesche beerenburger*

literfl es

13.99

Pieter Jol 
jonge jenever*

literfl es

9.99
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Laarbeek voorzien van Stichting Duikteam Laarbeek

Redacteur: Iris Savenije

Laarbeek- Tijdens ‘Duik Laarbeek 
Schoon’ in de juni watermaand van 
vorig jaar, werd het voor de drie man-
nen duidelijk: er moet een platform 
voor de Laarbeekse duikers opgericht 
worden. Maik de Hoon, René Giskes 
en Mark de Groot voegen de daad 
bij het woord en bekleden sinds eind 
december het bestuur van Stichting 
Duikteam Laarbeek. 

Het project ‘Duik Laarbeek Schoon’ 
zorgt ervoor dat het kanaal vanaf de 
brug in Aarle-Rixtel tot aan de Hel-
mondse grens schoon wordt gedoken. 
Een goed initiatief, maar volgens de 
bestuursleden laat de uitwerking wat 
te wensen over. Maik: “Vorig jaar is 
dit project maar half georganiseerd. Zo 
waren de omwonenden niet voldoen-
de op de hoogte van de activiteiten en 
was het moeilijk voor de belangstellen-
den om naar de verrichtingen van de 
duikers te kijken. Ook was het, door 
miscommunicatie tussen de gemeente 
en Rijkswaterstaat, onbekend dat het-

zelfde weekend werkzaamheden aan 
de brug in Aarle-Rixtel plaatsvonden. 
Dit moet beter.”

Behalve dat het water in Laarbeek 

vrij is van afval, wordt ook de 

waterkwaliteit, vis- en planten-

stand in kaart gebracht
Heel Laarbeek schoon
Met deze stichting willen de mannen 
een goede samenwerking tussen hen, 
gemeente Laarbeek en Rijkswaterstaat 
realiseren, zodat stukje bij beetje al het 

water in Laarbeek schoon is. Het beperkt 
zich echter niet tot de wateren van Rijks-
waterstaat. De duikers willen in de toe-

komst ook het onderhoud van de visvij-
vers op zich nemen. Naast dat het water 
in Laarbeek dan vrij is van afval, wordt 
ook de waterkwaliteit, vis- en planten-
stand in kaart gebracht. 

Aankomende projecten
Het eerste project wat de mannen en 
hun mededuikers op zich willen nemen 
is Baseline. Hierbij onderzoeken zij iedere 
laatste zondag van de maand een nieuw 
stuk water. De eerste duik wordt op 31 ja-
nuari genomen. Het gebied vanaf de sluis 
in Aarle-Rixtel tot aan de grens van Hel-
mond komt dan aan bod. “Hier mag je 
vrij duiken, omdat er geen boten varen in 
dit gebied”, legt Maik uit. Daarnaast zijn 
de drie druk met het ontwikkelen van een 
eigen duikstek: een vaste plek waar zij het 
duiken kunnen oefenen. “We hebben 
een interessante locatie op het oog, maar 
daarover zijn we nog in onderhandeling 
met de huidige gebruiker”, zegt Maik. 

Wil je meedoen?
Om mee te duiken met Stichting Duik-
team Laarbeek is een duikbrevet van 
PADI of NOB voldoende. Maik: “Sim-
pele handelingen zoals het opduiken van 
plastic flesjes zou je dan mogen doen.” 
Het grotere werk, zoals fietsen uit het 
water halen, mag alleen gedaan worden 
door mensen met een hoger brevet en 
extra specialisaties. Wil je als duiker mee-
werken aan project Baseline? Dan ben 
je verantwoordelijk voor je eigen dui-
kuitrusting. De veiligheid wordt door de 
stichting gewaarborgd. Voor iedere duik 
wordt gecontroleerd of de automatenset 
erkend is onderhouden en of de flessen 
zijn gekeurd. Ook is er altijd een gespe-
cialiseerde EHBO-er aanwezig bij de eve-
nementen. 

Naast mededuikers is de stichting 
ook op zoek naar donateurs en spon-
soren. Heb je belangstelling of wil 
je meer informatie over activitei-
ten?  Kijk daarvoor op de website: 
www.stichtingduikteamlaarbeek.nl.

Fotograaf: Joost Duppen

Van goeden huizeVan goeden huize

Huize ’t Ruifke Aarle-Rixtel
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Jac Babin 

Wie doet dat nog, zijn huis een 
naam geven? Dat vroeg De 
MooiLaarbeekKrant zich af. Een fikse 
wandeling door MooiLaarbeek moet 
antwoord geven op deze vraag. Wat 
blijkt? De traditie is nog springlevend. 
En de namen? Ze zijn mooi en door-
dacht, tenminste als er even wordt 
doorgevraagd. Nieuwsgierig als altijd, 
belt De MooiLaarbeekKrant deze week 
aan bij Huize ’t Ruifke, Klokstraat 7 in 
Aarle-Rixtel.

De ontvangst
De ontvangst is hartelijk met koffie en 
speculaas. DeMooiLaarbeekKrant komt 
als geroepen, want de bewoners zeg-
gen dat ze iets te vieren hebben: “We 
wonen dit jaar precies tien jaar in dit 
huis”, zeggen ze.  Op tafel staat een 
fikse doos met ‘bewijstukken’.

De bewoners van Huize ’t Ruifke
De bewoners van ’t Ruifke zijn Erna 
Vogels en William Fransen. Zij wo-
nen hier met hun twee zonen Lucas 
(16) en Casper (14). Die zijn er van-
daag niet bij, ze moeten naar school.
Erna is geboren in Mariahout en werkt 
als managementondersteuner bij de 
LEV-groep, een welzijnsorganisatie in 
Helmond. “Maar nu kom ik net te-
rug van pianoles”, zegt Erna. William 
is geboren en getogen in Aarle-Rixtel. 
Hij werkt als kredietbeoordelaar bij 
Rabobank Horst-Venray. “Elke dag een 
mooie toeristische route door de Peel”, 
lacht William.

Het Huis
William vertelt: “Het huis is in 1953 
gebouwd door Piet en Maria van den 
Elsen-Wigmans. Piet kwam uit Beek 
en Donk. Schoonvader was uitbater 
van café  ‘De Stal’ op de Kouwenberg 
en had  hier een stuk weiland liggen. 
Piet en Maria hebben de naam aan 
het huis gegeven.  Na hun overlijden 
kwam het huis te koop.” Erna vult aan: 
“Toen wij dit huis kochten was het na-
tuurlijk gedateerd. Er moest nogal wat 
aan gebeuren. Zóveel, dat mijn moeder 
verzuchtte: “Meiske, waar beginde 

toch aan?” Ze kon er niet van slapen. 
William en Erna zeggen, dat ze de ver-
bouwing als een feest hebben ervaren. 
Ze kregen ontzettend veel hulp van fa-
milie en vrienden. Met zijn allen heb-
ben ze het huis gestript en volledig ge-
renoveerd, in stijl en met respect voor 
de sfeer van het huis. “Ik kan je zo een 
twee uur durende diashow laten zien”, 
grapt William. De MooiLaarbeekKrant 
besluit om toch maar niet op dat aan-
bod in te gaan…

Ook de naam hebben ze van het huis 
afgeschroefd en opnieuw geschilderd. 
“Helemaal weglaten vonden we geen 
optie”, zegt Erna, “Zonder naam zou de 
renovatie niet compleet zijn, die hoort 
gewoon bij dit huis”

Herinnering aan Piet en Maria van de 
Elsen-Wigmans
Behalve in de naam van het huis, le-
ven de naamgevers nog op een andere 
manier verder in dit huis. Jaarlijkse valt 
een uitnodiging in de brievenbus om 
als eregast ‘Die Festspiele’ van Kufstein 
in Oostenrijk te bezoeken. Piet zat na-
melijk jarenlang in de organisatie van 
het blaaskapellenfestival in Aarle-Rixtel. 
“Misschien moeten we die uitnodiging 
toch maar eens aannemen”, glimlacht 
William. Erna vult aan: “Ook waren Piet 
en Maria prominente en gastvrije carna-
valsvierders. En in dit huis hebben heel 
wat Ganzegatters een afzakkertje geno-
men”.

De naam ’t Ruifke
Terug naar de naam ’t Ruifke. De ver-
klaring is volgens William heel simpel. 
Op de plek waar Piet en Maria dit huis 
bouwden, liepen vroeger paardjes te 
grazen. En het balkonhekje lijkt wel een 
beetje op een hooiruif, vind je niet?

Tot slot
Tevredengesteld met deze voor de 
hand liggende verklaring vervolgt De 
MooiLaarbeekKrant zijn weg. Dat ie-
mand jarenlang na zijn of haar overlijden 
kan blijven voortleven in de naam van 
een huis. Een mooie gedachte toch!

Zonder naam zou de renovatie 

niet compleet zijn, die hoort 

gewoon bij dit huis

William Fransen en Erna Vogels

Meubels • Bankstellen • Schilderijen • Verlichting • Accessoires

Truuds Woonwinkel
is i.v.m. vakantie

gesloten van 1 t/m 
donderdag 18 februari.

Truuds XXL
blijft normaal geopend.

Elisabethplaats 53 • 5421 LC Gemert
T. 0492 820 150

Haageijk 25 • 5421 KW Gemert 
T. 0492 820 041

donderdag 18 februari.

T. 0492 820 041

GROOTSTE DEALER

Urban Sofa’s & Jouw Meubel

E. truudswoonwinkel@live.nl • I. www.truudswoonwinkel.nl

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

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

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

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Het bestuur. Vlnr. Mark de Groot, Maik de Hoon en René Giskes



Donderdag 28 januari 201620 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

‘T Café van Lieshout

Veel voor weinig!!!
Openingstijden tijdens carnaval:

Zaterdag van 14.00 tot 2.00 uur
Zondag van 12.00 uur tot 1.00 uur

Maandag van 14.00 uur tot 1.00 uur
Dinsdag van 14.00 uur tot 1.00 uur

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Mooi UIT in Laarbeek

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

•  Speciaal voor  groepen
•  Samen eten van heerlijk mals vlees•  Soep, vleesschotel, muntspoom• Laat je ridderen• Onbeperkt drinken• € 39,50 p.p.

Kluisridders
Arrangement

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

Muziek en dans als vanouds

Open dag Commanderij College Beek en 
Donk; talent staat centraal

Vlooienmarkt in Manege D’n Perdenbak

Kienen met de Raopers

Lieshout - Wie ging er vroeger dansen? Bijna 
iedereen toch. Voelt u ook nog de wee-moed 
van de spannende momenten, de gezelligheid, 
de tasjes die stoelen bezet moesten houden en 
het gegiechel of stoer gepraat ondertussen? En 
de muziek? Ons Tejater gaat dat gevoel terug-
halen. 

Deze avond komt in het teken staan van een ou-
derwetse dansavond met muziek uit die tijd. Er 
komt een orkest dat alles speelt dat u herinnert 
aan die tijd. Maar er wordt zeker ook aandacht 
aan de wat jongere mensen besteed. Muziek uit 
de jaren 60-70-80. Vol nostalgie en herinnering. 
U gaat wervelend door de zaal! Maar ook ge-
woon luisteren mag. Als u weg wilt dromen bij 
oude nummers waar iedereen wel herinneringen 
aan heeft: geen punt. U mag ook blijven zitten. 
Kortom, een avond om eens lekker alles te ver-
geten en te voelen hoe het vroeger was.

Het orkest dat dit allemaal waar gaat maken is 

‘Black Sell’. Black Sell, een band met al-lemaal 
leden die wonen of gewoond hebben in Vin-
kel, staat garant voor een mooi en gevarieerd 
avondvullend programma. Een avond waar 
goud-van-oudmuziek centraal staat. Ze bestaan 
uit 5 heren en een dame, die ook nog eens al-
lemaal zingen waardoor een grote variëteit aan 
nummers gezongen kan worden.

Het repertoire bestaat voornamelijk uit beat- en 
rock and rollnummers. Beatles, Rolling Stones, 
Status Quo, C.C.R, Janis Joplin enz. enz. Ze 
komen allemaal voorbij. En ze maken van het 
Dorpshuis een gezellig ‘bruin café’. De tribune 
schuift men dus niet uit om u de ruimte te ge-
ven. Hebt u niet gereserveerd: geen probleem. 
Door de ruimte die Ons Tejater creërt kunt u, 
ook zonder reservering, nog wel binnen!

Zaterdag, 30 januari om 20.30 uur in het Dorps-
huis in Lieshout. De entrée bedraagt €7,50. Kijk 
voor meer info op www.vierbinden.nl/onstejater. 

Laarbeek - Het Commanderij College is een 
school, die leren door en leren van leerlingen als 
haar primaire taak ziet. De school heeft de ambi-
tie om een omgeving te scheppen, waarin leerlin-
gen en medewerkers het beste uit zichzelf halen: 
talent mag gezien worden. 

Voorbereiding op mbo-opleiding niveau 4 of 
havo 4 
Op het vmbo van het Commanderij College in 
Beek en Donk staat het talent van de leerling cen-
traal. Naast de beroepsgerichte leerwegen is er 
ook de gemengde- en theoretische leerweg. Deze 
gemengde- en theoretische leerweg is een goede 
opleiding voor leerlingen die zich voorbereiden op 
een niveau 4 opleiding op mbo-niveau, of voor 
leerlingen die binnen zes jaar een mavo- én havo-
diploma willen halen. 

Aan het einde van het eerste leerjaar maakt de 
leerling een bewuste keuze voor een theoretische 
route of een route met een beroepsgerichte com-

ponent (gemengde leerweg). De gemengde leer-
weg Dienstverlening & Producten biedt de leerling 
de mogelijkheid om met behulp van een beroeps-
gericht vak zich breed te oriënteren op de wereld 
van beroep en arbeid. Vanuit beide leerwegen kun 
je doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 4 
of naar havo 4. 

Internationaal erkend Cambridge English examen 
In leerjaar 3 en 4 kunnen leerlingen een extra vak 
volgen en daar examen in doen. Bovendien heb-
ben alle leerlingen van het Commanderij College 
(vmbo, havo en vwo) de kans om het internati-
onaal erkende Cambridge English examen af te 
leggen en het bijbehorende certificaat te behalen. 

Open dag
De open dag op het Commanderij Colle-
ge vindt plaats op zaterdag 30 januari 2016. 
Alle locaties zijn geopend tussen 09.30 uur 
en 14.00 uur. Kijk voor meer informatie op 
www.commanderijcollege.nl. 

Lieshout – Gemengd koor Primavera houdt 
samen met ‘Ut auw Hermenieke’ weer haar 
jaarlijkse vlooienmarkt, op zondag 31 janu-
ari, in Manege D’n Perdenbak, gelegen aan 
de Provincialeweg 26 te Lieshout. U bent 
welkom vanaf 12.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt €1,50 per persoon. Kinderen tot 12 
jaar hebben gratis toegang. De vlooienmarkt 
duurt tot 15.00 uur.

Beide verenigingen hebben opnieuw weer 
veel mooie en ook waardevolle dingen bij 
elkaar verzameld: zodat er voor elk wat wils 

is. Of u nu antiquiteiten zoekt of kleine meu-
beltjes, elektrische apparaten of snuisterijen 
of zomaar wat gebruiksvoorwerpen, u kunt 
daarvoor allemaal in Lieshout terecht.

Veel spullen kunt u rechtstreeks ‘van de tafel’ 
kopen. Daarnaast worden de mooiere spullen 
bij opbod verkocht en dat is in Lieshout al-
tijd een belevenis apart. Het is dus niet alleen 
aantrekkelijke koopwaar waarmee zij u willen 
verwennen, maar ook met sfeer en gezellig-
heid. U bent van harte welkom in Manege 
D’n Perdenbak.

Lieshout – Carnavalsvereniging de Raopers 
houdt op vrijdag 29 januari een kienavond. 

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis aan 
het Grotenhof en begint om 20.00 uur. De 

zaal is open om 19.00 uur en iedereen is 
welkom om mee te spelen. 
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Een zee

             van Feest

zaterdag 6 & maandag 8 Februari

21.00 UUR - 01.00 UUR | I.D. OF SCHOOLPAS VERPLICHT | 13 T/M 17 JAAR

DJ’S: BOEVENBENDE, THRWBVCK-T & MORE | LOCATIE: DORPSHUIS LIESHOUT

CHECK CARNABEATS.NL VOOR VERKOOPPUNTEN | ENTREE €9,-

Mooi UIT in Laarbeek

Lieshout - Nee, dit is geen drukfout. Lieshout 
krijgt echt een bordeel. Het dorp is al van alle 
gemakken voorzien: winkels te kust en te keur, 
genoeg gelegenheden voor de hongerige en/of 
de dorstige mens, maar een bordeel is er nog 
niet. De Vriendenkring speelt hier op in. Het gaat 
ongetwijfeld in heel Laarbeek ‘over de tong’.
 
Met zowel voor- als tegenstanders, maar dat blijf 
je toch houden. Men zal van schande spreken 
maar intussen stiekem een grote wens koeste-
ren om er eens binnen te glippen en eens rond 
te kijken. De deuren van pretpaleis ‘De Rooie 
Molen’ (want zo gaat het bordeel heten) gaat 5 
maart open voor een proef van drie weken. De 
locatie is het Dorpshuis in Lieshout. (Alhoewel je 
deze locatie in eerste instantie niet zou uitzoe-
ken voor dit soort doeleinden).  De deuren gaan 
iedere avond open om 19.00 uur en de dames 
starten om 20.00 uur. Ze geven een voorstelling 
genaamd: ‘Boerenbond en rode lampjes’ (om het 
maar een beetje Brabants te houden…) Deze 
proef duurt slechts negen avonden, dus wees er 
snel bij want vol = vol. 

Voorverkoop van deze heerlijke avonden start op 

15 februari bij Top 1 Toys van Berlo in Lieshout. 
Kaarten kosten €6,50. Dat is natuurlijk geen geld 
voor zo’n bijzondere voorstelling. 

Na afloop zou je kunnen denken dat je in een 
toneelstuk was beland. En dat zou dan zo maar 
eens goed waar kunnen zijn. Toneelvereniging 
De Vriendenkring zet zijn beste beentje voor om 
er een succes van te maken, en draagt bordeel 
‘De Rooie Molen’ een warm hart toe.

De Vriendenkring ziet heel vaak groepjes dames 
naar de voorstellingen komen omdat de heren 
niet zo’n zin hebben om mee te gaan. Nou da-
mes, dat zou dit jaar wel eens anders kunnen zijn, 
maar dat is geen enkel probleem. De Vrienden-
kring ziet graag volle zalen, en de dames hoeven 
zich geen zorgen te maken. Want bij hen is het 
‘kijken met de handjes op de rug’.. 

Discretie staat voorop in ‘De Rooie Molen’! Daar-
om heeft De Vriendenkring een vriendelijk ver-
zoek aan de lezers om het héél voorzichtig door 
te vertellen: 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18 en 19 
maart in het Dorpshuis in Lieshout.

Laarbeek - Omroep Kontakt houdt komen-
de zondag (31 januari) de 12e editie van 
het Laarbeeks Liedjesfestival in het Ont-
moetingscentrum van Beek en Donk. Maar 
liefst 21 groepen laten deze middag tot 
twee keer toe hun beste kunnen in de vorm 
van zang en carnavaleske creaties op het 
podium zien.

Het festival wordt al georganiseerd sinds de 
begin jaren 2000 door Omroep Kontakt. 
Steeds weer trekt het festival bomvolle za-
len. Een deskundige jury beoordeeld de 21 
deelnemers op carnavalesk, originaliteit, 
tekst en uiteraard de zang. Na twee optre-
dens geeft de jury een oordeel en zal op 

elke categorie een eerste prijs worden uit-
gereikt. Daarnaast kiest het publiek de pu-
bliekswinnaar.

Bij binnenkomst krijgt elke betalende be-
zoeker een stembiljet. Dit stemformulier 
kan worden ingeleverd tijdens het festival. 
De groep met de meeste stemmen verdient 
de publieksprijs.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa of op 
een van de voorverkoopadressen. Meer info 
via de studio van Omroep Kontakt, tel. 0492-
463624 of mail naar info@kontaktfm.nl.

‘De Rooie Molen’ tijdens 9 avonden geopend

Lieshout krijgt een bordeel

Zondag 31 januari vanaf 14.00 uur gaat het dak eraf!

Omroep Kontakt houdt Laarbeeks Liedjesfestival

De winnaars van 2015: ‘Wânâw’Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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CARNAVAL 2016
Geslaagde Seniorenmiddag 
Teugelders van Ganzendonck

Carnaval van de Gele Kielen komt steeds 
dichterbij

Wie wordt de nieuwe prins van ASV’33?

Beek en Donk - De Club van 100 van de 
Teugelders van Ganzendonck hield zater-
dag 23 januari voor de 12e keer een car-
navaleske Seniorenmiddag. De organisa-
tie kan terugkijken op een geslaagde en 
amusante middag voor een uitverkochte 
zaal in Muziekcentrum ‘t Anker. 

Na de openingsmuziek van huisorkest De 
Octopusband gaf Ronnie Tijssen voor de 
12e keer het startschot voor deze mid-
dag, dit keer in een duopresentatie met 
zijn opvolgster. Ondanks trillende knieën 
en natte oksels doorstond Hanneke van 
Oss glansrijk haar podiumdebuut. In zijn 
openingswoord prees prins Luuk XLIV 
zich een gelukkig mens tussen alle ‘wijzen 
en grijzen’. Hij stelde voor om deze mid-
dag voortaan ‘de middag van de wijzen’ 
te noemen. Volgens goed Ganzendoncks 
gebruik mochten de Dansmariekes als 
eerste optreden met hun gardedans. 

Later in de middag schitterden deze oog-
appeltjes van de Prins nogmaals met een 
mooie showdans. De Medlies kregen de 
taak om de sfeer in de zaal op te krikken. 
Dankzij hun meezingers en inhakers lukte 
dat uitstekend. Hierna nam Mia Swin-
kels met haar levensverhaal doorspekt 
met liedjes het publiek mee terug in de 
tijd. Het ‘zaterdagse gesop’ in de teil in 
de keuken vergeleek ze met de heden-
daagse inloopdouche. Het publiek hing 
muisstil aan haar lippen bij het verhaal 
over Langoor, een konijn, dat gedekt 

moest worden. Jorlan Manders bracht 
als huisarts een onderhoudende en amu-
sante klets. Hij was bijzonder trots op een 
onderscheiding die hij had gekregen voor 
een experimentele operatie. Hij was de 
eerste dokter die een Hellemonder een 
oor had aangenaaid. Later bleek dat het 
experiment mislukt was. Het oor had de 
Hellemonder afgestoten. Amusements-
groep WAI had moeite om het publiek te 
boeien. Maar met hun lied ‘Één keer per 
jaar’ kregen ze de zaal toch achter zich. 
Routinier Jan Strik zette met Gieleke de 
Vutter een degelijke en humoristische 
klets neer. Tot grote hilariteit van het 
publiek zorgde hij met zijn dyslectische 
versie van ‘Weeusnitje’ voor een kers op 
de taart. Hierna mochten de Medlies de 
middag afsluiten met een medley van Ne-
derlandstalige meezingers. Het echte slot-
akkoord was uiteindelijk voor Prins Luuk 
XLIV met zijn carnavalskraker ‘Het is hier 
fantast-isch’.

Aarle-Rixtel - Jeugdprins Rayven 
en Jeugdprinses Anne hebben sa-
men met kleinvorst Tim en hofda-
me Lumy de recepties weer achter 
de rug.  Het kwartet gaat op weg 
naar carnaval 2016 en gaan leuke 
dagen tegemoet.

Ze trappen op zaterdag 6 februari 
af met het afhalen van de grote 
prins en zijn gevolg. ’s Middags 
worden zij verwacht in Beek en 
Donk voor de sleuteloverdracht. 
Vier dagen lang regeert het kwar-
tet dan in Ganzegat voor de jeugd.

’s Avonds openen jeugdprins 
Rayven en jeugdprinses Anne het 
bal voor de jeugd. Iedereen in de 
leeftijd van 8 tot en met 15 jaar is 

welkom in de Jeugdresidentie van 
de Gele Kielen. De zaal is open van 
19.00 tot 22.30 uur die avond. Tij-
dens de carnavalsdagen is er elke 
avond een thema. 

Op zondagavond het gekostu-
meerd bal. Kom zo mooi, uitge-
dost verkleed. Misschien win jij de 
prijs voor best verklede jongen of 
meisje. Maandag is er disco met 
blacklight. Spannend!  En de laat-
ste dag op dinsdagavond hebben 
ze de grote finale. 

Dit jaar hebben de Gele Kielen 
ook weer aan hun kleine gasten 
gedacht. Ze hebben dit jaar op 
maandagmiddag en dinsdagmid-
dag weer spectaculaire optredens. 

Maandagmiddag 8 februari een 
zeer leuk optreden van Variété 
show JACONA. Een circus die acts 
brengt met o.a. jongleren, een 
wiel rijden. Komt dat zien komt 
dat zien.

Dinsdagmiddag 9 februari heb-
ben ze iets van een ander kali-
ber. Clown Ronnie Ballonnie. Een 
ware ballonkunstenaar. Jij wilt toch 
ook een ballon zien veranderen 
in een leuke figuur. Hopen dat ze 
niet knappen. Jeugdprins Rayven, 
jeugdprins Anne, kleinvorst Tim en 
hofdame Lumy hopen jullie graag 
terug te zien in de Jeugdresidentie 
van de Gele Kielen tijdens de car-
navalsdagen. Alaaf Alaaf.

Aarle-Rixtel – In de kantine van 
ASV’33 is het op vrijdag 5 februari 
carnaval. Van 18.00 tot 20.00 uur 
is het feest voor de jeugdleden 
(en ouders). Aansluitend is er een 
carnavalsavond voor de senioren, 
met als thema ‘Glow’. 

Er treden twee absolute topkletsers 
op, namelijk Frans Bevers (stond 
diverse keren in de finale van het 
Brabants kampioenschap) en Berry 

Knapen (al vele keren Brabants 
kampioen en kampioen van Zuid-
Nederland). Verder zijn er voor de 
best verklede bezoekers leuke prij-
zen te winnen.

De livemuziek wordt de hele 
avond verzorgd door DJ Ronald 
Lentjes (van discotheek ‘The ulti-
mate dream’). Aan het begin van 
de avond wordt afscheid geno-
men van prins Gerben. Vervolgens 

wordt de nieuwe prins van ASV 
bekendgemaakt. 

Hierbij de eerste 6 hints:
1. Houdt van een feestje! 
2. Voetbalt al lang actief! 
3. Viert graag carnaval! 
4. Staat meestal achterin! 
5. Drinkt graag met maten! 
6. Trapt er ook wel eens net langs!

Mia Swinkels

o p e n  av o n d
Bouw-, Infra- en Schilderopleidingen 

OPLEIDINGEN BOUW|INFRA

MIERLO

1 feBruarI 
2016 

18:00 tot 21:00 uur

- TImmeren

- meTSelen 

- TegelzeTTen

- STraaTmaker

- vakman gWW

- SchIlderen

- mIddenkader-
  funcTIonarIS BouW 
  nIveau 4

Tel. 0492 - 66 55 05 • Goorsedijk 6 te Mierlo
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DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

BOUWMATERIALEN | HOUT & PLAAT | GEREEDSCHAPPEN | KEUKENS | BADKAMERS | TEGELS | DEUREN

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Albert Heijn Restaurantactie
is nog altijd geldig!

Bij Albert Heijn heeft u vorig jaar kunnen sparen 
voor een gratis 2e driegangenmenu 

bij een van de geselecteerde restaurants. 

Let op:

Gooi deze kaart nog niet weg. Bij Restaurant Het Veerhuis  
kunt u uw volle spaarkaart 

nog de hele maand februari verzilveren. 

 Reserveer wel tijdig uw tafel, want vol = vol!

www.restauranthetveerhuis.nl
Bosscheweg 31 Boerdonk  |  tel. 0492 - 461889

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92

Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het 
uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, 
rioleringen en bouwputten. Tevens zorgen 
wij voor de afvoer van bouwafval, puin, 
hout, grond en groenafval.

Gebr. KantersGebr. Kanters

Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92

Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het 
uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, 
rioleringen en bouwputten. Tevens zorgen 

Open avond Bouwopleidingen Mierlo 1 februari van 18.00 tot 21.00 uur

Beste bouwopleiding van Nederland in Mierlo!
De bouwopleidingen in Mierlo zijn 
in de MBO-keuzegids gekwalificeerd 
als beste opleiding van Nederland. 
Zowel de bouwopleiding als de schil-
dersopleiding en infraopleiding be-
haalden de eerste plaats. Daarmee 
mogen al deze opleidingen in Mierlo 
het zegel ‘Topopleiding 2016’ voe-
ren.

Op de opleidingslocatie in Mierlo 
werken ROC Ter AA (verzorging the-
orie) en Bouw Infra mensen Mierlo en 
Dé Schildersvakschool Peelland (bei-
den verzorgen de praktijkopleiding ) 
intensief samen m.b.t. het opleiden 
van jongeren voor de beroepen in ni-
veau 2, 3 en 4. Beroepen als timmer-
man, metselaar, straatmaker, vakman 
grond-, water- en wegenbouw, schil-
der en tegelzetter kunnen gevolgd 
worden op niveau 2 en 3. Samen 
met het ROC ter Aa heeft Bouw Infra 
mensen Mierlo al een viertal jaren op 
rij, op diverse vakgebieden, een Ne-
derlands Kampioen geleverd.

Nieuw: opleiding Middenkader ni-
veau 4 mét Baangarantie!
ROC Ter AA start in het komend 
schooljaar met een nieuwe vierjarige 
opleiding Middenkaderfunctionaris 
Bouw niveau 4. Je kunt met deze op-
leiding later werken als bijvoorbeeld 
opzichter, calculator, werkvoorbe-
reider, tekenaar of uitvoerder. Door-
stroom naar HBO mogelijk. Bouw 
Infra mensen Mierlo staat garant 
voor baangarantie met bijbehorend 
salaris in dit derde en vierde leerjaar. 
Zij zorgt voor plaatsing bij bedrijven 
uit de bouwsector. Je gaat werken en 
komt om de 5 weken terug voor een 
week scholing in Mierlo. De opleiding 
is door haar intensiteit bij normale in-
zet huiswerkvrij.

Toekomstige vakmensen bouw, infra 
en schilderen gevraagd!
Vakmensen hebben de toekomst! Er 
komt een groot tekort aan vakman-
schap op alle niveaus. In de bouw is er 
voor iedere goede vakman op ieder ni-
veau een goede toekomst weggelegd.

Open avond Bouwopleidingen Mier-
lo 1 februari van 18.00 tot 21.00 uur
Wil je op een topopleiding opge-
leid worden, kom dan naar de open 
avond van de gezamenlijke bouwop-
leidingen in Mierlo aan de Goorsedijk 
6 in Mierlo.

Voor informatie:
Bouw Infra mensen Mierlo/ 
Dé Schildersvakschool Peelland
Goorsedijk 6
5731 PC Mierlo
Tel: 0492-665505

Advertorial

Teugelders met jubilarissen in de bloei van hun bestaan
Wat een fantastisch weekend hebben 
Prinses Annet en ik afgelopen week-
end in Ganzendonck meegemaakt. Een 
drieluik van grootse carnavavalsevene-
menten kwam voorbij. Zaterdagmid-
dag de Seniorenmiddag, direct gevolgd 
door de Sauwelavond en zondagmid-
dag was het Teugelderpodium gevuld 
met grootse optredens van de klein-
ste Ganzendonckse carnavalsvierders 
tijdens de Kindersauwelmiddag. Deze 
tijdelijke residentie van De Teugelders, 
ondergebracht in het Anker, herbergde 
dit weekend zo’n anderhalfduizend 
carnavalsvierders die voldaan en en-
thousiast weer huiswaarts gingen. Er 
werd gezongen, gedanst, gehost en 
gezwetst… De vele kletsers die voorbij 
kwamen maakten de lachspieren goed 
los. Tja, en als Prins word je ook op de 
korrel genomen. Zo spits en ad rem. 
Dat was lachen, gieren, brullen! 
Het gaat goed met De Teugelders. 

Prinses Annet en ik zijn in een warm 
nest terechtgekomen. De Teugelders 
zitten, met hetzelfde geboortejaar als 
ik (1959) in de bloei van hun bestaan. 
Een dubbele Raad van elf, met bij el-
kaar opgeteld 22 heren ‘Het Gekleed 
Gevolg genaamd’, vormen met hun 
dames, bestuur en de vele commissies 
zowat de Grootste Familie van Gan-
zendonck. Een ‘familie’ waarbij ieder-
een respectvol met elkaar omgaat, de 
handen uit de mouwen steekt en sa-
men zorgt voor een fantastisch en on-
vergetelijk Ganzendocks carnaval! Met 
de Club van 100 zetten zij zich in voor 
Ganzendonckers die een extra steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. Ik noem 
Kans Plus, waarbij mensen met een ver-
standelijke beperking een schitterende 
carnavalsmiddag aangeboden wordt. 
Maar ook voor de senioren en kinderen 
in Ganzendonck en niet te vergeten de 

zieken of diegenen die iets verdrietigs 
overkomen is. 

De Teugelders werken ook nauw sa-
men met de vele prachtige Ganzendon-
ckse blaaskapellen waarbij STOUDT als 

jongste kapel ervoor zorgt dat carnaval 
door en voor de jeugd doorgegeven 
wordt. Om die reden ontvingen ze van 
mij een Luuky Like onderscheiding.

Afgelopen weekend was ook te zien 
hoeveel talent De Teugelders in eigen 
huis heeft. Onze presentatoren Han-
neke van Os, Romy Habraken, Antoine 
Barten en Ronnie Tijssen schitterden 
op het podium. Maar ook de versier-
commissie die Het Anker omgetoverd 
had tot een ware carnavalsresidentie 
verdient een pluim alsook de leiding 
van de dansmariekes, de Boerencom-
missie, Jeugdcommissie, Prinsengarde, 
Adviescommissie, de voorbereidingen 
die getroffen worden voor de carna-
valsmis, de coördinatie van de horeca, 
het rondbrengen van Den Teugelder, 
de optochtcommissie, het bestuur en 
de penningmeester. Want dat laatste 

mag ook zeker genoemd worden. De 
Teugelders gaan verantwoord met geld 
om en besteden het zodanig dat veel 
Ganzendonckers een fantastische car-
naval gegund kan worden. 

Dat de Teugeldersfamilie trouwe leden 
heeft, blijkt wel uit het feit dat ik als 
Prins afgelopen weekend een aantal 
jubilarissen mocht huldigen. Het carna-
valsgetal 11 of een vermenigvuldiging 
daarvan, staat voor een jubileumjaar 
of periode. De jubilarissen dit jaar zijn: 
Guido Klessens, 22 jaar actief, voor-
namelijk als voorzitter. Peter Stofberg, 
11 jaar als lid van Het Gekleed Gevolg, 
Mariëlle Hellings traint al 11 jaar lang 
de dansmariekes, Wim Maas (helaas 
afwezig tijdens de huldiging/niet op 
foto) draagt 11 jaar lang zijn steentje bij 
in o.a. de Club van 100. En last but not 
least Ronnie Tijssen die met zijn vrouw 
Ria het adjundantschap al elf jaar ver-
vult. Dit Teugeldersechtpaar kreeg uit 
handen van mij en ook namens Prin-
ses Annet een extra onderscheiding 
omgehangen omdat ik voor Ronnie en 
Ria de elfde Prins ben en persoonlijk 
ervaar wat het ‘adjudantenpaar’ achter 
de schermen doet. Bij deze nogmaals 
hulde aan de jubilarissen. Ik voel me 
bevoorrecht van binnenuit te mogen 
meemaken wat zo’n fantastische op 
de samenleving gerichte club allemaal 
doet en organiseert. 

Alaaaaaaaaf, en dat we nog lang van 
elkaar - en Ganzendonck van De Teu-
gelders - mogen genieten. 

Prins Luuk XLIV

LEZERSPODIUM

Vlnr.: jubilarissen Ronnie Tijssen, Mariëlle Hellings, Peter 
Stofberg en Guido Klessens met Prins Luuk XLIV in hun midden

Prinses Annet, Ronnie en Ria Tijssen en Prins Luuk XLIV
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MooiBoerdonk
Buffelrun komt 
met nieuw concept

Jubilarissen bij RKSV Boerdonk

Draaiboek Boerenbruiloft Boerdonk bijna compleet

Prins Tommie dun urste bij RKSV Boerdonk

Boerdonk - Buffelrun komt met nieuw 
concept op zaterdag 3 september, een 
Family Color Buffelrun. Speciaal voor de 
jeugd tussen 10 en 14 jaar, samen met 
broertjes, zusjes, vrienden, vriendinnen of 
gewoon samen met je vader of moeder.

Nu al tijd voor iets nieuws
Na de succesvolle start van 2015 van de 
1e Buffelrun hebben ze niet alleen fantas-
tisch mooie reacties gekregen maar ook 
een aantal vragen. Of ze ook zoiets als een 
KidsRun of FamilyRun konden organise-
ren. Het antwoord daarop is dus ja. Wel-
iswaar kleinschalig (er komen maar 300 
tickets beschikbaar) maar toch ook weer 
supermooi.

Waarom op zaterdag 3 september
Het Dorpsfeest Boerdonk is een 3-daags 
evenement met als onderdeel de ‘grote’ 
Buffelrun op zondag 4 september. Omdat 
ze verwachten dat zondag ook (snel) uit-
verkocht raakt is er op zondag simpelweg 
geen ruimte voor een Family Run. Dat had 
mogelijk wel gekund maar zij willen hem 
als organisatie nog specialer maken door 
juist ook het element van een ColorRun 
toe te voegen.
Daarom. Simpel, een speciaal en apart par-
cours voor de jeugd en je vader of moeder. 
Verschillende kleurzones onderweg maar 
toch ook weer enkele mooie obstakels van 
de grote Buffelrun. Gewoon, om de sfeer 
te proeven, uitdagingen te overwinnen 
maar vooral ook om héél véél lol te bele-
ven samen.
 
Ben er op tijd bij!
Zoals al aangegeven is er maar ruimte voor 
maximaal 300 deelnemers. Boerdonkse 
kinderen die nog op de lagere school zit-
ten en meedoen aan de Zeskamp op die 
dag krijgen natuurlijk vrijkaarten. Dit wordt 
voor hun namelijk het finalespel. 
De overige liefhebbers kunnen vanaf 15 
februari om 17.30 uur kaarten bestellen op 
de website www.buffelrun.nl. Tickets kos-
ten slechts €7,50 (jeugd van 10-14 jaar) en 
€12,50 voor de volwassenen die met kids 
willen mee lopen. Via Social Media is er nu 
al volop belangstelling voor kaartjes dus… 
ben er snel bij want vol is vol.

Volg hen op Facebook en Instagram om op 
de hoogte te blijven van de laatste ontwik-
kelingen!

Boerdonk - RKSV Boerdonk heeft een 
8-tal jubilarissen in het zonnetje gezet. 

Het waren 5 personen die 25 jaar lid 
waren, Maartje van Alphen, Gert-Jan 
v.d. Rijt, Patrick de Groot, Servaas v.d. 
Heijden en Mark v.d. Bosch. En 3 die al 
40 jaar lid zijn van deze club, Maarten 
v.d Wijst, Gerrit van Grunsven en Erwin 
v.d. Tillaar. Zij ontvingen uit handen van 
voorzitter Mieke v.d. Doelen een bos 
bloemen en een leuke attentie. Nadat 
ze al de jubilarissen had toegesproken 
was het tijd om ze te feliciteren.

Boerdonk - De afgelopen weken zijn 
het boerenpaar Arjan en Jolanda en hun 
getuigen Esther en William druk in de 
weer geweest met de voorbereiding op 
de carnaval en de boerenbruiloft. De ze-
nuwen beginnen bij hun al op te spelen, 
nu de dag steeds dichterbij komt.  

Arjan is bezig om zijn voertuig waarmee 
hij de zwarte cross heeft gereden bruid-

waardig te maken. Op carnavalsmaan-
dag 8 februari wordt hiermee in de op-
tocht in Erp alvast een proefrit gemaakt. 
Iedereen die wil, kan om 12.00 uur aan-
sluiten. Jolanda heeft er het volste ver-
trouwen in, dat dit voertuig geschikt is 
om haar op carnavalsdinsdag 9 februari 
naar de Hazenpot te brengen.  Arjan en 
Jolanda hebben de uitnodigingen al ver-
stuurd. Ook de koffietafel en de muziek 

op het feest is geregeld. Alleen nog de 
tekst in elkaar zetten voor de lezing in 
de kerk op de zaterdagmiddag tijdens 
de carnaval en het welkomstwoord op 
de boerenbruiloft. Aan hun inspiratie zal 
het niet liggen. Nu nog even brainstor-
men over het tafellied dat niet te moei-
lijk moet zijn en met een groot lalala 
gehalte.                    
                                                                                                
Echt zenuwachtig is dit paar alleen voor 
de 6 bezwaren die notaris van den Til-
laar in behandeling heeft genomen. De 
notaris zelf heeft het volste vertrouwen 
in een goede afloop hiervåan.  Met het 
paar komt het wel goed zoals de  foto 
laat zien. De rest van het programma 
van de boerenbruiloft op dinsdagmid-
dag  9 februari is nog in volle voorbe-
reiding,  volgende week meer hierover.    
Wil je getuige zijn van het huwelijk van 
dit paar, dan ben je van harte welkom 
op deze middag.  Wil je op de koffietafel 
komen, die om 12.00 uur begint, dan 
moet je een kaartje kopen.  Deze zijn 
te koop in de Hazenpot te Boerdonk.  
Maar wees er snel bij want op is op.

Boerdonk - Prins Tommie dun urste, 
is de opvolger van prins Thijs dun 
urste, afgelopen vrijdag was er in de 
kantine de jaarlijkse carnavalsavond, 
en deze had weer vele hoogte punten. 

Eén van de laatste taken van Prins 
Thijs den urtste, was het uitreiken van 
de onderscheiding, lid van verdienste, 
en dit jaar was dat Rini Opheij. Rini 
is zijn hele leven al verbonden aan de 
club, eerst als speler en later als leider, 
trainer, leider van Boerdonk 1 op dit 
moment, scheidsrechter en klusjes-
man op het sportpark. Op Rini kun je 
altijd een beroep doen, een man met 
een geel-zwart hart. 

Hierna werd afscheid genomen van 
prins Thijs hij werd door zijn vrienden 
groep de Klumkes, op een ludieke ma-

nier afgevoerd, het kwam er op neer 
dat hij zijn laatste polonaise in zijn on-
derbroek moest doen. Nu werd het 
podium vrij gemaakt voor de nieuwe 
prins de 23e prins alweer, met een 
filmpje kwamen er 7 kandidaten voor-
bij, allemaal voldeden ze aan de tips. 
Maar het was Tommie Oppers die als 
plotsklaps op het podium sprong, en 
meteen met een polonaise begon. 
Nadat hij was behangen met zijn ver-
sierselen en zijn motto presenteerde 
‘nie lulle maar bijvulle’, mocht hij de 
opsteker van het jaar uitreiken aan Ilse 
Toonders, zij is al lang geblesseerd aan 
haar knie, en staat al het hele jaar aan 
de kant. Nu kon het feest losbarsten 
en onder aanvoering van Prins Tom-
mie was dit niet zo’n probleem, het 
probleem was eigenlijk meer, weer 
zaterdag fit zijn bij het jeugdcarnaval.

Boerdonk – In Boerdonk is er op maan-
dag 1 februari weer een Onderonsje. 
Inwoners van Boerdonk zijn welkom in 
D’n Hazenpot van 10.00 tot 11.30 uur 
om, onder het genot van een kop kof-
fie of thee, met elkaar te praten over 
een bepaald thema. 

Deze keer komen Marie-Louise van de 
Ven-van Melis en Dayenne Barten-van 
de Linden met de bezoekers praten 
over zorgverlening aan huis. Marie-

Louise is teammanager thuiszorg en 
dagactiviteiten van Brabantzorg voor 
de regio Boekel, Erp en kerkdorpen. 
Dayenne is kwaliteitsverpleegkundige 
bij Brabantzorg en is werkzaam in het 
thuiszorgteam Erp.

Samen geven ze uitleg over de moge-
lijkheden, de aanvraag en daadwerke-
lijk inzet van zorg thuis. Zij hebben veel 
ervaring in de zorgverlening en wil-
len graag in gesprek komen over hun 

werk. Belangrijk daarbij is dat ze ook 
de aanwezigen willen betrekken bij hun 
verhaal. Aan de hand van vragen kan 
sneller en beter ingegaan worden op 
persoonlijke ervaring van en voor ieder-
een. Omdat Boerdonk tot hun werkge-
bied hoort, willen zij graag naar het 
Onderonsje komen. De regioafbake-
ning komt hierbij dus ook aan de orde.  
De toegang voor het onderonsje is gra-
tis voor iedereen. De koffie is lekker, 
goedkoop en…voor eigen rekening. 

Prins Tommie dun urste

Praten over de zorgverlening aan huis

Onderonsje in Boerdonk over thuiszorg

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
• Geen extra kosten
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties

Fielepien 17, 5422 DL Gemert   06 50601266
patricia.braat@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/patricia-braat

Reisbureau at Home
Patricia François-Braat

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven

Een werknemer vindt geld op zijn werk: 
wie wordt eigenaar?
Een werknemer die werkzaam is voor de 
exploitant van een milieustraat vindt tijdens 
zijn werkzaamheden in een printer een aantal 
enveloppen met daarin ruim 15.000 euro. De 
werknemer maakt melding van zijn vondst bij 
zowel de gemeente als bij zijn werkgever. Zijn 
werkgever is van mening dat de werknemer geen 
recht heeft op het geld, dagvaardt de werknemer 
en vordert afgifte. Wie is eigenaar geworden 
van de ruim 15.000 euro? De exploitant van 
de milieustraat stelt dat zij eigenaar is van het 
geld, omdat het geld zich bevond in de op de 
milieustraat aangeboden printer. De werknemer 
is van mening dat hij de vinder is van het geld, 
omdat hij aangifte en mededeling van zijn vondst 
heeft gedaan.
De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de 
eigenaar van de printer zijn eigendom verliest 
wanneer hij het bezit prijsgeeft met het oogmerk 
om zich van de eigendom te ontdoen. Goederen 
die op een milieustraat worden aangeboden, 
worden in eerste instantie beschouwd als afval, 
waarvan degene die het aanbiedt bewust afstand 
doet. De exploitant, die dit soort goederen in 
ontvangst neemt en zich hierover ontfermt 
verkrijgt op grond van de wet (artikel 5:4 BW) 
de eigendom hiervan.De enveloppen met geld 
kunnen niet worden gezien als afval, omdat 
het niet waarschijnlijk is dat de oorspronkelijke 
eigenaar van de printer de bedoeling had om 
afstand te doen van het geldbedrag. Hieruit 
volgt dat de oorspronkelijke eigenaar van de 
printer het geld heeft verloren. De exploitant 
is dus niet de eigenaar geworden van het 
geldbedrag. Op grond van artikel 5:5 BW dient 
een vinder aangifte te doen van hetgeen hij 
gevonden heeft. De werknemer dient als vinder 
te worden beschouwd, waardoor hij eigenaar is 
geworden van het geld. De werknemer mag het 
geld dus houden, tenzij de rechtmatige eigenaar 
(de oorspronkelijke eigenaar van de printer) 
zich binnen één jaar meldt. Voor vragen zijn wij 
bereikbaar via telefoonnummer: 0492-468744 
of per e-mail: info@ja-laarbeek.nl
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Adviesje hier en adviesje daar, ad-
viesgesprekken zijn weer klaar. Het klinkt 
haast als een klein liedje, maar zo klein 
was het zeker niet. Het is elk jaar weer 
een ‘groot’ moment voor de eindejaars 
van de basisschool en hun ouders. Zo 
ook voor de meesters en juffen die de 
eer hebben deze adviesjes uit te mogen 
spreken. Van doorgewinterde collega-
groep 8 mezen en juffen weet ik dat het 
elk jaar weer die verslavende adrenaline 
oproept waardoor ook zij nog steeds 
smullen van hun tijd in diezelfde groep 
8. Nu ik dit ook al een tijdje mag doen 
snoep ik ook elk jaar weer van die ad-
viestaart. ‘Vind je dat nou nooit eens 
saai worden?’ vroeg een leerling eens 
aan mij. ‘Nee,’ antwoordde ik. ‘Sterker 
nog’, bedacht ik me later op de fi ets 
naar huis, ‘het wordt boeiender met 
het jaar nu ik weet waar ze na verloop 
van jaren eindigen.’ Terug even naar de 
geïnteresseerde leerling die me de vraag 
stelde. Hij was namelijk nog niet tevre-
den met mijn ‘nee’. ‘Ja, maar wat nou 
als ik niet jouw advies leuk vind’, for-
muleerde hij in zinsopbouw 2.0. ‘Dalijk 
doe ik daarna mijn best niet meer en 
dan ga ik jou de hele dag vervelen en 
stom doen en schuin op mijn stoel zit-
ten en … van alles nog meer’, dacht 
hij hardop verder. ‘Tsja, wat zal ik er-
van zeggen, Jaap. Wie heb je er uit-
eindelijk het hardst mee?’ Jaaps mond 
trok een stand waaraan te zien was 
dat in zijn bovenkamer enkele draadjes 
van hersencel naar hersencel werden 
getrokken. De plopjes waren net niet 
hoorbaar, maar gezien de langzame 
bewegingen van zijn kin die op en neer 
ging leek er een led-lampje te zijn gaan 

branden. ‘Tsja, meester, ik denk dat ik 
dan uiteindelijk toch een probleem zal 
hebben, he? Maar, mag ik jou toch een 
advies geven?’ het opgeheven vingertje 
zette Jaaps vraag extra kracht bij. ‘
Tuurlijk, Jaap, laat horen,’ en ik stak 
mijn handen tezamen achter mijn 
hoofd. ‘Om nou alle risico niet te lopen 
geef je mij gewoon dat advies wat ik wil 
en dan praten we nergens meer over. 
En dan krijg je van mij ook een stroop-
wafel, oké?’ Joop stak zijn hand uit om 
zo dit mondelinge akkoord maar direct 
te bezegelen. Zijn glimlach toonde aan 
dat hij wel wist dat dit eerder een spel 
dan een echt akkoord zou worden. ‘Ik 
loop graag dat risico, Jaap, maar die 
stroopwafel, neem die maar mee naar 
het adviesgesprek en dan delen we die 
samen!’ 

En zo geschiedde, de stroopwafel 
werd gedeeld, weliswaar was zijn 
stuk groter dan die van mij, maar dat 
kwam omdat 
‘ik nog langer 
moet leren dan 
jij, mees, dus ik 
heb energie 
nodig!’ 

Mees 
Joost

‘Mees, mag ik jou ook eens advies geven?’

stuk groter dan die van mij, maar dat 
kwam omdat 
‘ik nog langer 
moet leren dan 
jij, mees, dus ik 
heb energie 
nodig!’

kwam omdat 
‘ik nog langer 
moet leren dan 
jij, mees, dus ik 
heb energie 
nodig!’

COLUMN
Komische familiefi lm voor de jeugd
Cini Mini bij jongerencentrum OJA

Kinderkunstproject: ‘Hoog, Diep en Ver’ in 
’t Oude Raadhuis

Aarle-Rixtel - Snoeperij Jantje en OJA 
presenteren voor de mini Laarbeekers 
tot 12 jaar een spannende, komische 
familiefilm. Deze film wordt vertoond 
op zondag 31 januari om 13.00 uur aan 
de Schoolstraat 2 in Aarle-Rixtel. De 
entree is €1,00 voor kinderen, daarvoor 
krijgen ze een snoepzak en er is natuur-
lijk popcorn. Ouders zijn ook welkom, 
gratis entree, maar geen snoepzak. De 
zaal is open om 12.30 uur.

‘De Boskampi’s’
Rik wil maar een ding; Niet meer gepest 
worden. Hij verzint een list. Hij zorgt er-

voor dat ze verhuizen en dat zijn vader 
in het nieuwe dorp wordt aangezien 
voor de levensgevaarlijke mafiabaas 
Paulo Boskampi. Het plan werkt! Maar 
voor hoelang…

De film is uitgebracht in 2015 en gere-
gisseerd door Arne Toonen (Black Out, 
Dik Trom). De speelduur is 1 uur en 42 
minuten en hij is geschikt voor kinderen 
vanaf 6 jaar.

Het draaien van deze kinderfilm in het 
jongerencentrum van Aarle-Rixtel is een 
initiatief van Snoeperij Jantje en OJA. 

Tijdens deze middag is de bar gewoon 
open maar zal er géén alcohol geschon-
ken worden. OJA laat een steeds bre-
dere programmering zien waarin ook 
ruimte is voor film en cultuur. Bij succes 
en voldoende animo is de organisatie 
van plan om op een meer gestructu-
reerde basis kinderfilms te draaien. Bij 
de voorstelling van vorig jaar was de 
opkomst met zo’n veertig kinderen en 
dertig volwassenen goed en men ver-
wacht dit jaar eenzelfde aantal te mo-
gen verwelkomen.

Beek en Donk - In 2 weken komen alle 
kinderen van de groepen 3 en 4 (onge-
veer 25 groepen) uit Laarbeek de expo-
sitie/presentatie, Kinderkunstproject 
‘Hoog, Diep en Ver’ bezoeken.

Op de zondagen 31 januari, 14 en 21 
februari is de expositie geopend voor 
publiek van 14.00 tot 17.00 uur. De pre-
sentatie en inrichting is in handen van de 
Kunstbalie te Tilburg.

Voor de groepen 1 t/m 4 kunnen maken 
zij deze centrale kunstexpositie. Dit wordt 
geheel verzorgd door het Stedelijk Mu-
seum in Den Bosch. Eigenlijk is de expo-
sitie een soort ‚dependance’ van het mu-
seum. Voor deze samenwerking verzorgt 
een gespecialiseerde museumdocent een 
(inter)actieve rondleiding en op een later 

tijdstip tevens een workshop in de klas.

Dit project, getiteld ‘Hoog, Diep en Ver’, 
vindt dit schooljaar plaats in ’t Oude 
Raadhuis Beek en Donk voor alle onder-
bouwgroepen. Hierbij worden grote pro-
jecties (video’s) en installaties getoond. 
Grootte en vorm van de ruimtes verster-
ken de aanwezige kunst.

Een korte tekst/impressie over Joost 
Mellink’s werk:
Kunstenaar Joost Mellink houdt niet van 
tekenen, schilderen of knutselen. Hij is 
vooral een onderzoeker die spannende 
dingen wil ontdekken over zichzelf en de 
wereld om hem heen. Vanuit een aange-
boren nieuwsgierigheid verkent hij zijn ei-
gen moed en grenzen. Zijn avonturen legt 
hij vast in korte ‘actiefilms’, waarin steeds 

één enkele handeling centraal staat. In de 
tentoonstelling zijn een aantal films en in-
stallaties te zien waarin Joost Mellink de 
hoofdrol speelt.

In de videowerken van Joost Mellink 
speelt het landschap altijd een promi-
nente rol. Op verschillende manieren 
onderzoekt hij het vertrouwde Neder-
landse landschap, en probeert hier op een 
nieuwe manier naar te kijken. Vanuit een 
aangeboren nieuwsgierigheid verkent hij 
zijn eigen moed en grenzen. Bij elke video 
stelt hij zich een duidelijk doel, en door 
te blijven proberen worden deze grenzen 
voorzichtig afgetast.

In de periode 31 januari t/m 14 februari 
bezoeken groepen 3 en 4 van basisscho-
len in de gemeente Laarbeek de expositie.

Beek en Donk - Wat een opkomst was 
er afgelopen vrijdag tijdens de jaar-
lijkse zeer geliefde en alom bekende 
‘Beauty & Game Night 2016’. Ruim op 
tijd stonden er 78 tieners te popelen 
om binnen te komen. Zeer veel nieuwe 
gezichten waar Tienerwerk De Boeme-
rang ontzettend blij mee is. 

Na een korte uitleg stroomde de en-
thousiaste kids de zaal in waar ze zich 
heel de avond onderdompelde in ge-
nieten! Altijd je haar in de krul willen 
hebben? De kappers stonden klaar om 
je haar in een prachtig model te bren-
gen, er werden gave glittertattoo ’s 
aangebracht, een make-up metamor-
fose… Lekker met de handjes in een 
parafine-badje, model staan tijdens een 
foto-shoot tot ruige rondjes op de Ro-
deo Stier en de jongens daagden elkaar 
uit tijdens een kart race op de Wii. De 
ping pong ballen stuiterde flink in het 
rond, of een balletje leggen op de pool-
tafel, alles was mogelijk. Zelf DJ spelen 
was erg in trek en de muziek knalde uit 
de speakers.

Carnavalsdisco met Bon Jaski
Wil je nog eens een geweldige avond 
beleven? Vrijdag 5 februari 2016 opent 
Tienerwerk de Boemerang haar deuren 
om 19.30 om flink uit te pakken tijdens 
de ‘Carnavalsdisco’ met niemand min-
der dan DJ Bon Jaski. Hij heeft een gast 
DJ die in het voorprogramma staat, 
deze twee mag je zeker niet missen. Tij-
dens deze avond zijn er op verschillen-
de manieren leuke prijzen te verdienen! 
Laat jij je uitdagen tijdens de DolDwa-

zeSlaJeSlag ronde? Ben jij diegene met 
het meest originele gekke carnavals-
kostuum? Wil jij kans maken op een 
leuke prijs tijdens de Tombela? Je mag 
een vriend of vriendinnetje meenemen 
(uiteraard dient hij of zij wel minimaal 
10 jaar te zijn) en de toegang is gra-
tis. Tienerwerk de Boemerang en haar 
vrijwilligers kijken er naar uit om samen 
met jullie een avond flink te knallen.

Crea-avond
Vind jij het leuk om een avond lekker te 
freubelen? Dat komt goed uit want op 
vrijdagavond 19 februari a.s. heeft Tie-
nerwerk de Boemerang weer een heuse 
crea-avond gepland. Deze avond kun jij 
de creatieve talenten laten zien, er zijn 
weer verschillende activiteiten waar je 
je voor op kunt geven, houd de site in 
de gaten en geef je snel op. Vol=vol. 
Deze avond duurt van 19.30 tot 22.00 
uur en de entree bedraagt €1,00

Boemerang’s Got Talent
Op vrijdag 4 maart vind de eerste edi-
tie van ‘Boemerang’s Got Talent’ plaats. 

Ben jij tussen de 10 en 15 jaar? Woon 
je in Beek en Donk? En denk jij dat jij 
een Super Geweldige Act kan neerzet-
ten? Zingen, Dansen, Muziekinstru-
ment, Goochelen? Een heuse Cabaret 
act? Ben jij dat aanstormende talent? 
Wil je laten zien wat jij kan? Alleen, 
samen met een vriend of vriendin of 
met een groepje? Stuur een email naar 
info@boemerangbeekendonk.nl. Er is 
een heuse jury aanwezig en ook het 
publiek heeft een stem. De inschrijving 
is al geopend!! Een Talentenshow kan 
natuurlijk niet zonder enthousiast pu-
bliek, ook jouw stem telt! Geef je snel 
op via de site.

Nieuwe activiteiten
Nieuwsgierig? Houd de posters op jou 
school, de facebookpagina én website 
www.boemerangbeekendonk.nl in de 
gaten voor de komende geplande acti-
viteiten zodat je op de hoogte blijft van 
alle ins en outs en activiteiten van Tie-
nerwerk de Boemerang en niet te laat 
bent met inschrijven.

Veel nieuwe gezichten aanwezig bij De Boemerang
Grote opkomst bij jaarlijkse Beauty & Game night

Nog steeds kaarten verkrijgbaar
Carnabeats programma bekend 
Lieshout – In de grote zaal van het 
Dorpshuis vindt op zaterdag 6 en 
maandag 8 februari voor de ze-
vende keer het succesvolle jonge-
ren Carnaval ‘Carnabeats’ plaats. 
Dit jaar met het thema ‘een zee 
van feest’. De line-up is inmiddels 
bekend en voor beide avonden zijn 
nog kaarten te verkrijgen. 

De grote zaal wordt speciaal voor 
dit festival verbouwd tot een echte 
disco. De jeugd gaat versteld staan 
van de indrukwekkende licht- en 
geluidseffecten. Gedurende beide 
avonden wordt er frisdrank en al-
coholvrij bier in diverse smaken ge-
schonken. 

Het festival is bedoeld voor jonge-
ren van het voortgezet onderwijs 
t/m 17 jaar; een leeftijdgroep die 
overal buiten valt. Hierbij komt een 
minimumleeftijd van 13 jaar als 
eerst op, maar er zijn echter ook 
12-jarigen die al op het voortgezet 
onderwijs zitten. Deze jonge car-
navallers zijn op vertoon van hun 
schoolpas natuurlijk van harte wel-
kom. Bij de entree dient de jeugd 
zich verplicht te legitimeren met 
een schoolpas of identiteitskaart. Er 
zijn nog combitickets te koop voor 
slechts €10,00. Een combiticket 
geeft toegang voor twee avonden 
feest. Jassen worden gratis opge-
hangen in de garderobe. 

“Het programma is helemaal rond 
en bekendgemaakt”, zegt Tim 
Frenken, “We gaan er samen met 
de DJ’s; THRWBCK-T, La Bunga, 
Art Inc., Boevenbende, Heavy 
Disturbance en ikzelf, Partyjockey 

Tim, een onvergetelijke avond van 
maken. De DJ’s zijn allemaal top-
pers geselecteerd in goed overleg 
met mij en in samenwerking met 
Sodifferent”, legt hij uit. “De DJ’s 
hebben hun set volledig aangepast 
aan carnaval, daarnaast is er ook 
het nodige entertainment. Carna-
beats is gewoon een feest vol ver-
rassingen; na de Macarena in een 
speciale remix kan zomaar een po-
lonaise ontstaan.”, lacht Tim, “Mijn 
advies? Mis het niet!”

Carnabeats wordt gerealiseerd door 
een groep van ca. 60 vrijwilligers en 
heeft geen winstoogmerk. Tijdens 
de Carnabeatsavonden houdt het 
‘sfeerbeheerteam’ van ca. 30 vrij-
willigers toezicht.

Kaartjes zijn te winnen via De 
MooiLaarbeekKrant en Radio Kon-
taktFM. Carnabeats wordt mede 
mogelijk gemaakt door; ViERBIN-
DEN, Rabobank Peel Noord, Rota-
ry Gemert Beek en Donk Lieshout, 
Dorpsraad Lieshout, Gemeente 
Laarbeek, DIO Drogist Mark en 
ALTEIDFrenken Klimaattechniek en 
duurzaam.

Kijk voor het programma, het win-
nen van kaartjes en andere infor-
matie op www.carnabeats.nl.
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WOENSDAG 27 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:30 

Dummie de mummie: 
14:00 16:00

Race naar de maan 3D: 13:30 16:00 

Woezel en Pip: 
14:00 15:45

Fissa: 

15:30 20:00

Sneekweek: 
19:45

Hateful Eight: 
19:45

Mannenharten 2: 
20:00

DONDERDAG 28 JANUARI 2016

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Hateful Eight: 
19:45

Brasserie Valentijn: 
20:00

Sneekweek: 
20:00

VRIJDAG 29 JANUARI 2016 

Race naar de maan 3D: 16:00 

Woezel en Pip: 
16:00

Fissa: 

16:00 18:45

Sneekweek: 
16:00 18:45

Hateful Eight: 
21:15

Mannenharten 2: 
19:00

Spectre: 
21:30

Brasserie Valentijn: 
19:00

Bon Bini Holland: 
21:45

Point Break 3D: 
21:30 

ZATERDAG 30 JANUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:30 16:00

Good Dinosaur 3D: 
13:00

Dummie de Mummie: 
13:30

Race naar de maan 3D: 15:30 

Woezel en Pip: 
14:00 15:45

Fissa: 

18:45

Sneekweek: 
18:45

Hateful Eight: 
21:15

Mannenharten 2: 
19:00 

Spectre: 
21:30

Brasserie Valentijn: 
19:00

Bon Bini Holland: 
21:45

Fashion Chicks: 
15:30

Star Wars The Force Awakens: 21:30   

ZONDAG 31 JANUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:30 16:00

Good Dinosaur 3D: 
13:00

Dummie de Mummie: 
13:30

Race naar de maan 3D: 15:30

Woezel en Pip: 
14:00 15:45

Fissa: 

19:30

Sneekweek: 
19:45

Hateful Eight: 
19:30

Spectre: 
15:30

Brasserie Valentijn: 
19:45

MAANDAG 1 FEBRUARI 2016

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Hateful Eight: 
19:45

Brasserie Valentijn: 
20:00

Sneekweek: 
20:00

 
DINSDAG 2 FEBRUARI 2016

Point Break 3D: 
19:45

Hateful Eight: 
19:45

Brasserie Valentijn: 
20:00

Sneekweek: 
20:00

WOENSDAG 3 FEBRUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:30 15:45

Good Dinosaur 3D: 
13:30

Dummie de Mummie: 
14:00 

Race naar de maan 3D: 16:00

Woezel en Pip: 
14:00 15:45 

Fissa: 

16:00

Sneekweek: 
20:00

Hateful Eight: 
19:45

Brasserie Valentijn: 
20:00

Star Wars The Force Awakens: 19:45    

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

CARNAVAL 2016

Beek en Donk - Prins Luuk XLIV opent op 
zondag 7 februari het eerste carnavals Pop up 
Museum van Nederland aan het voormalige 
Heuvelplein in Beek en Donk. 

De Teugelders van Ganzendonck zijn bijzon-
der blij dat hun lang gekoesterde droom nu 
werkelijkheid wordt. Eindelijk heeft men een 
heuse culturele hotspot in het dorp. Tegelijker-
tijd heeft men hiermee een veilige plek weten 
te realiseren om het  gezelschap van Op d’n 
Tocht in isolement carnaval te kunnen laten 
vieren.
 
De volgens het Eindhovens Dagblad uitgeroe-
pen kersverse voorzitter van de Teugelders, 
Ronnie Tijssen, is in zijn nopjes. “Allemaal 
heel leuk dat hoogstaande culturele gedoe. 
Belangrijker is dat we ons eindelijk niet meer 
hoeven te generen voor de wanvertoningen 
van dat eigenzinnige gezelschap. Afgelopen 
jaar liep het op de maandagmiddag bij Café 
Van de Burgt namelijk al flink uit de hand. 
Zonder enige aanleiding begonnen toen twee 
mensgrote frikandellen van Op d’n Tocht te 
springen op een podium met een veel te laag 
systeemplafond. De presentator van die mid-
dag kon de zaal en de sfeer nog op tijd redden 
door zich op speciale wijze op de stuiterende 
frikandellen te werpen”.
 
Heuvelplein wordt Museumplein
Met de komst van het Pop up Museum aan 
het Heuvelplein heeft het dorp plots twee 
toonaangevende musea voor hedendaagse 

kunst. Samen met Museum het Oude Raad-
huis vormt het TVGD Pop up Museum het 
grootste Museumkwartier ten zuiden van de 
as Rotterdam – Erp. Wethouder Briels (por-
tefeuille cultuur) van de Gemeente Laarbeek 
heeft besloten na bekendmaking van de ope-
ning van het nieuwe museum de naam van 
het Heuvelplein aan te passen tot Museum-
plein. Volgens de wethouder past dit meer bij 
de allure van het Beekse plein dat al decen-
nialang geen heuvel meer vertoont.
 
Al 22 jaar onbegrepen
Het museum legt op attractieve en laagdrem-
pelige wijze uit wat Op d’n Tocht al 22 jaar 
lang heeft geprobeerd over te brengen in de 
Ganzendonckse optocht.

De opening van het Pop up Museum vindt 
plaats op zondag 7 februari na de hoogmis 
van 12.00 uur. Rond de klok van 12.49 uur 
vindt de officiële openingshandeling plaats.
 
Openingstijden:
Zondag 7 februari van 12:49 uur tot 14:22 uur 
en na afloop van de optocht.

Maandag 8 februari van 13.11 uur tot 15.33 uur
Entree: Gratis voor optochtdeelnemers en 
museumjaarkaart houders
 
Meer informatie over het pop up museum: 
www.facebook.com/beweging.opdntocht of 
www.opdntocht.nl

Heuvelplein wordt het Museumplein van het zuiden
TVGD Pop up Museum op voormalig 
Heuvelplein Brief van de ontvoerders:

Beste Prins Hein en Prinses Gerdi,

Wat is het leven toch goed en fijn!
Toch zou ik graag weer bij jullie willen 
zijn.

Kneuter.

Reactie van het Prinsenpaar:

Geachte ontvoerders,

Wij zouden dan ook graag aan jullie 
willen vragen om de enige echte 
Betonnen Heikneuter dan ook voor de 
datelijn van dinsdagavond 2 februari 
2016 om 21.00 uur terug te plaatsen 
bij Prins Hein en Prinses Gerdi in de 
voortuin.
C.V De Heikneuters

Voorzitter John Brugmans                                                                                                        
Toezichthouder Wim Hagelaars

Wij vertrouwen op jullie.

Ontvoerders van de Betonnen Heikneuter
LEZERSPODIUM

Beek en Donk - Carnavalsmaandag met Prins 
Luuk XLIV en z’n Gekleed gevolg, bij Café Zaal 
De Tapperij, wordt anders. Feest zoals je het 
nog niet eerder hebt beleefd. ‘Show Carnava-
lesque’ wordt een fantast-ische avondvullende 
show met diverse entertainers uit de stal van de 
Dutch Show Company. Een bedrijf dat gespeci-
aliseerd is in shows, typetjes en acts.

Er zit dus duidelijk weer Beweging in de maan-
dagavond.  Wat is er gezelliger dan met een 
heleboel carnavalsvierders samen een muzikaal 
feest bouwen? Rasartiesten die weten wat het 

is mensen te vermaken. De gehele avond lang 
optredens, afgewisseld met de hits van de Car-
navalesque Drive-in-Show.

“Je moet hier gewoon bij zijn geweest!”, aldus 
Prins XLIV zelf. “Ganzendonck, tis hier fantast-
isch, kan ik bij voorbaat al beloven!”. Het mooie 
van de avond is dat de entree gewoon helemaal 
gratis is gebleven. Je kunt dus op ieder moment 
van de avond alsnog beslissen lekker thuis op de 
bank te gaan zitten. Natuurlijk hopen de arties-
ten dat ze ook jou die avond mogen begroeten 
bij de Tapperij.

“Je moet hier gewoon bij zijn geweest!”, aldus Prins XLIV

Fantast-ische Show Carnavalesque 
met de Teugelders

25
79

2/
1

KEIZERIN MARIALAAN 2 
NIEUWVELD 59 + 61, HELMOND
GOORSEDIJK 6, MIERLO

WWW.ROC-TERAA.NL 

OPEN 
AVOND

MAANDAG
1 FEBRUARI 2016
18.00 - 21.00 UUR
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Sportend Laarbeek
voetbal

Mierlo/Laarbeek – De rijdsters 
en trainsters van Rolschaatsver-
eniging Olympia uit Mierlo zijn 
klaar voor de Nederlandse Kam-
pioenschappen Showrijden op 
kunstrolschaatsen. De Neder-
landse Rolschaatsbond houdt dit 
NK komende zaterdag in het Top-
sportcentrum in Almere. Diverse 
Laarbeekse rijdsters en trainsters 
nemen vanuit Olympia deel. 

In diverse categorieën zijn meer-
dere teams van 1 vereniging in-
geschreven. RV Olympia komt in 
2 categorieën met 2 teams uit, de 
overige categorieën met 1 team. 
In totaal nemen 28 rijdsters van 
Olympia aan dit NK deel, waar-
onder de Laarbeekse Stephie 
Wiering en Colet Claessens. De 
Beek en Donkse hoofdtrainster 
Jeanne Janssens stuurt samen met 
haar dochter Kristy van Vuure en 
haar nichtje Veronique Geerts het 
Olympia-team aan.

Een verhaal uitbeelden
Showrijden is het uitbeelden van 
een verhaal/thema, ondersteund 
door de muziek, de kostuums, de 
choreografie en de bijbehorende 
decorstukken. Binnen een paar mi-
nuten moet het team aan de jury 
het ‘verhaal’ van het shownum-
mer laten zien. Het shownummer 
wordt beoordeeld op originaliteit, 
choreografie, technische elemen-
ten, emotie/uitstraling en het dui-
delijk overbrengen van het verhaal. 
Het kampioenschap begint met De 
Kleine Groep; Olympia heeft start-
nummer 1 (van de 6 teams) geloot. 
Een moderne versie van ‘showgirls 
op Broadway’ laten zij aan de jury 
zien. Daarna gaat het door met de 
Jeugdgroep, maar liefst 10 teams 
(waarvan 2 Olympia-teams) strij-
den hier voor de titel. Vorig jaar 
werd Olympia nog Nederlands 
Kampioen in deze klasse. Het doel 
van de rijdsters is om deze prestatie 
zeker te prolongeren. 

Nadat de prijzen verdeeld zijn in de 
categorie Jeugdgroep wordt er ge-
streden in de categorie Groot Kwar-
tet, opnieuw verschijnen er 10 teams 
aan de start. Ieder team strijdt met 4 
personen voor de hoogste plaatsen. 
Tegenhanger van het Groot Kwar-
tet is het Jeugdkwartet. Twee teams 
van Olympia strijden samen met 8 
Jeugdkwartetten om de hoogste 
punten van de jury. Slotstuk van het 
kampioenschap is de categorie Gro-
te Groep, met onder andere Colet 
en Stephie. Vijf teams strijden, met 
minimaal 16 personen, om de gou-
den medaille. In alle categorieën is 
de concurrentie groot, voor de jury 
wacht een zware taak om de best 
uitgevoerde shownummers met de 
beste cijfers te beoordelen. Iedere 
vereniging heeft de laatste weken 
veel aandacht besteed aan techniek 
en uitstraling, waardoor de verschil-
len nog kleiner worden.

Meer informatie over dit NK of over 
RV Olympia, zie: www.rvolympia.nl.

RV Olympia klaar voor NK Showrijden

ELI F2 speelt gelijk bij Bruheze F3

Slechts één wedstrijd voor ELI
Lieshout - Afgelopen weekend is slechts 
1 voetbalwedstrijd doorgegaan voor 
voetbalvereniging ELI. Het betreft de 
wedstrijd Bruheze F3 – ELI F2, uitslag 
1-1. Hopelijk gaan komend weekend 
alle wedstrijden door.

De afgelaste wedstrijden worden zo snel 
mogelijk ingehaald. Op 13 februari is de 
eerstvolgende inhaaldag. Op die dag zijn 
al diverse wedstrijden ingepland. Dus 
hou daar rekening mee. Het weekend 
van 6 en 7 februari wordt er niet ge-
speeld in verband met Carnaval.

Veehandel M.A. 
van Rooi B.V. 

nieuwe shirtsponsor Meisjes D-jeugd KPJ

Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   
info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht, erfrecht en 
echtscheidingsbemiddeling

handbal

Groen-witten verliezen nipt van Erp: 0-1

Sparta’25 niet goed uit de winterstop
Beek en Donk - De eerste wedstrijd na 
de winterstop pakte niet goed uit voor 
Sparta’25. De Beek en Donkenaren le-
den tegen Erp een nipte, maar terechte, 
nederlaag.

De trainer van Erp reageerde naar het 
Brabants Dagblad als volgt: “Onze eer-
ste dertig minuten waren fantastisch. 
In die periode hebben we de wedstrijd 
naar ons toe getrokken.” En ja, Erp be-
gon op alle fronten net iets beter aan de 
wedstrijd. Na 10 minuten spelen viel dan 
ook het enige doelpunt in de wedstrijd. 
Erp was zeer effectief nadat Sparta’25 
balverlies leed op het middenveld. De 
Spits van Erp kreeg alle tijd in het straf-
schopgebied om vervolgens de bal in de 
verre hoek te plaatsen. Een kwartier later 
kreeg Robertino van Lieshout een uitge-
lezen mogelijkheid om de gelijkmaker 

binnen te schieten. Echter, de 1 op 1 met 
de keepers ronde hij niet af. 

Ook in de tweede helft lukte het Spar-
ta’25 niet om het net te vinden. Een 
vrijetrap was het belangrijkste wapen-
feit. Deze werd goed om de muur ge-
kruld, maar de keeper van Erp haalde de 
bal, met een goede reflex, uit de uiterste 
hoek. 

Zoals vorige week ook al geschreven, ex-
cuses zijn er niet meer. In elke wedstrijd 
zal tot het laatste fluitsignaal gevochten 
moeten worden voor de punten. Het kan 
nog alle kanten op voor Sparta omdat de 
teams van plaats 6 tot en met 14 nog 
heel dicht bij elkaar staan. Komende zon-
dag speelt Sparta de uitwedstrijd bij Hel-
mondia en weer kans op de drie punten 
en lekker de Carnaval in te gaan.  

Beek en Donkse EK-equipe is er bijna helemaal klaar voor

RC de Oude Molen naar NK Show 
in Almere

Beek en Donk - In het Topsportcen-
trum van Almere wordt op zaterdag 
30 januari het Nederlands Kampi-
oenschap Showrijden gereden. Met 
38 rijdsters uit Laarbeek en omge-
ving verdeelt over 8 nummers gaat 
RC  De Oude Molen aan deze wed-
strijd deelnemen. Het wordt zeker 
een spannende dag. De Beek en 
Donkse NK-equipe en haar suppor-
ters zijn er bijna helemaal klaar voor.

Tijdens de drukbezochte KerstROL-
LERshow in december werden de 

acts gepresenteerd aan het publiek 
en bovendien zeer kritisch bekeken 
door alle trainsters. Trainsters, rijd-
sters en begeleiders zijn hierna 
druk aan de slag gegaan om alles 
nog meer te verfraaien en alle fi-
guren nog preciezer uit te voeren.  
Voor de rijdsters en trainsters staan 
nog een aantal laatste trainingen 
op het programma. Begeleiders 
en naaisters zorgen voor de laat-
ste extra glitters en elementen op 
de kleding, daarna alles inpakken, 
goed checken en niets vergeten, 

want Almere… ze komen eraan!

RC De Oude Molen gaat in alle 5 
categorieën de strijd aan met de 
rest van Nederland. Ze rijden dit 
jaar met 2 Kwartetten, 2 Jeugd-
kwartetten, 2 Jeugdteams, Kleine 
groep en Grote Groep. De Roller-
club wenst de rijdsters en trainers 
heel veel succes 30 januari. Kijk 
voor meer info over deze vereni-
ging en hun activiteiten op de site: 
www.rcdeoudemolen.nl.

De rolschaatsters van RC De Oude Molen

rolschaatsen
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Brabant Water maakt uw drinkwater zachter!

Vanaf begin februari 2016 profiteert u van zachter 
water in grote delen van*: Aarle Rixtel, Bakel, Beek  
en Donk, Beugen, Boxmeer, De Mortel, De Rips,  
Groeningen, Holthees, Ledeacker, Lieshout, 
Maashees, Nuenen, Oeffelt, Oploo, Overloon,  
Sambeek, Sint Agatha, Sint Anthonis, Stevensbeek, 
Vierlingsbeek, Vortum-Mullem en Westerbeek.

Kijk voor meer informatie op 
www.brabantwater.nl/zachterwater

*  Klanten voor wie dit geldt, ontvangen een persoonlijke brief of 
e-mail met aanvullende informatie.

Pleincollege Nuenen: Sportlaan 8 Nuenen | 040 - 2831569 | www.pleincollegenuenen.nl 

Pleincollege
Nuenen

Voorinschrijving   Reguliere inschrijving 
Maandag 1 februari   Maandag 7 maart

16.00 - 17.30 uur     16.00 - 17.30 uur 

19.00 - 20.30 uur    19.00 - 20.30 uur

Dinsdag 2 februari     Dinsdag 8 maart

16.00 - 17.30 uur     16.00 - 17.30 uur 

19.00 - 20.30 uur    19.00 - 20.30 uur

Woensdag 3 februari   Woensdag 9 maart

14.00 - 17.00 uur    14.00 - 17.00 uur 

  Voor ouders 
en leerlingen

groep 7/8

 PCN
bouwt aan de

toekomst

(Voor)inschrijving schooljaar 2016-2017

badminton

Mathijs Janssen aan leiding bij ‘Leo Bosch Trofee’

Interne competitie jeugd Badminton Club Lieshout 
Lieshout - De interne ‘Leo Bosch’ com-
petitie bij de jeugd van Badminton 
Club Lieshout heeft weer een nieuwe 
ronde afgewerkt. Na de speelronde 
van januari 2016 staat de winnaar van 
afgelopen jaar, Mathijs Janssen, nog 
steeds bovenaan. Margee Hilgerde-
naar is opgeklommen naar de tweede 
plaats, Zij houdt Pepijn Kerkhof (3) en 
Stijn Brouwer (4) achter zich. De hui-
dige ranglijst wordt afgesloten door 
nieuwkomers Daisy én Tiffany Liu.

Interne competitie
Gedurende het hele seizoen werkt de 
jeugd van Badminton Club Lieshout 
een interne competitie af. Steeds wordt 
er op de laatste trainingsavond van de 
maand aan deze laddercompetitie ge-
werkt. Tijdens zo’n speelronde op die 
trainingsavond worden dan vier speel-
ronden afgewerkt, die bestaan uit twee 
maal een singleronde en twee maal een 
dubbelronde. Een singlepartij wordt 
bepaald aan de hand van de speler die 
bovenaan staat. Deze speler speelt te-
gen de persoon die direct onder hem 
staat. Is iemand afwezig, dan wordt de 
persoon daaronder uitgedaagd. Een 
dubbelpartij wordt in deze laddercom-

petitie samengesteld door de speler op 
nr. 1 staat. Hij/Zij gaat samen met de 
persoon op de laatste plaats spelen in 
een dubbelpartij tegen de nr. 2 en de 
speler die op de een-na-laatste plaats 
staat. Op die wijze leert de jeugd om 
goed met elkaar te samenspelen en 
zijn de partijen die er uit komen wat 
evenwichtiger. Als er in de dubbelronde 
spelers overblijven dan wordt er indien 
mogelijk met hen een singlepartij ge-
vormd. Is dit niet mogelijk, dan krijgt 
de overgebleven speler een ‘bye’. 

Tussenstand laddercompetitie om de 
‘Leo Bosch trofee’
(na speelronde januari 2016)
1. Mathijs Janssen 75 punten, 2. Mar-
gee Hilgerdenaar 65 punten, 3. Pepijn 
Kerkhof 63 punten, 4. Stijn Brouwers 
62 punten, 5. Warsan Ismail Ahmed, 
Sanneke Vogels, 6. Demi Migchels, Tim 
Kanters, Rick van Aspert 58 punten, 7. 
Floris Spoorendonk, Senna van Gils 53 
punten, 8. Patricia Lasczak 52 punten, 
9. Tiffany Liu, Daisy Liu 50 punten.
 
Afscheid trainer
Op de laatste speelavond van het com-
petitieseizoen neemt Badminton Club 

Lieshout afscheid van trainer Theo de 
Jong. Vanwege omstandigheden kan 
Theo helaas geen tijd meer vrijmaken 
om de senioren van Badminton Club 
Lieshout te begeleiden. Om die reden 
is besloten dat Theo na afloop van de 
districtscompetitie zijn trainerschap bij 
Badminton Club Lieshout zal beëin-
digen. Beide partijen betreuren deze 
stap, maar respecteren hem wel. Het 
is voor Theo immers onmogelijk geble-
ken zijn werk,- thuis- én trainerssituatie 
met elkaar te matchen. Om die reden 
moesten er keuzes gemaakt worden 
en daarbij zijn privé en werk natuurlijk 
bovenliggend. De badmintonners gaan 
op de laatste trainingsavond gepast af-
scheid nemen van ‘hun trainer’.

Daisy Liu vindt badminton een leuke sport

Beek en Donk - Afgelopen donder-
dagavond stond deel 2 van de 1e 
ronde van de WAC-beker op het 
programma en wedstrijd 1 zorgde al 
direct voor een gigantische surprise.

Koploper in de A-klasse, Sevenmiles.
nl/Café-Zaal van de Burgt, nam het 
op tegen de huidige nummer 3 uit 
de B-klasse, BrabantTent. Op papier 
een potje wat wel even gewonnen 
kon worden om zo door te stomen 
naar de volgende ronde, maar schijn 
bedroog. Alhoewel de voorsprong al 
snel werd bereikt, schoot BrabantTent 
de gelijkmaker al spoedig binnen. De 
dappere krijgers bleven jagen op een 
winnend doelpunt en het leek erop 
dat dit ook was gelukt. Met nog 4 
minuten te gaan schoot R. Dankers 
de 2-1 binnen in het voordeel van 
BrabantTent. Sevenmiles begreep dat 
het zich dit niet kon laten overkomen 
en al snel was het gelijk. Met deze 
stand werden de strafschoppen be-
ter genomen door BrabantTent wat 
hiermee een zeer knappe plek in de 
volgende ronde afdwong.

Hetzelfde gold voor DK Garagebe-
drijf dat in het B-klasse onderonsje in 
de reguliere speeltijd niet tot scoren 
kwam tot DHVM Vastgoedmanage-
ment. Doordat ook DHVM dit niet 
voor elkaar kreeg moesten er ook 
hier penalty’s aan te pas komen om 
te doen beslissen wie haar beker-
avontuur mocht verlengen. DK was 
de zekere van de twee en bekert 
daarmee door. DHVM moest helaas 
toezien hoe het alweer snel uitgebe-
kerd was. Neemt niet weg dat ze wel 
de quote van de dag hebben: ‘Niet 

terugspelen op onze keeper. Om te 
scoren moeten we op de andere helft 
zijn!’ zo coachte M. de Louw zijn 
manschappen.

De manschappen van Hurkmans 
Plaatwerk blijken ook dit jaar weer 
over bekerambities te beschikken. 
Verleden jaar hielden zij de B-klasse 
eer hoog in de finaleronde, nu scha-
kelden zij in een vroeg stadium de 
huidig koploper in de B-klasse, 1.FC 
Geerts uit. Ook dit mogen ze bestem-
pelen als verrassing. De cijfers liegen 
er ook niet om. Maar liefst 7-2 in het 
voordeel van Hurkmans, wat daar-
mee 1.FC Geerts het schaamrood op 
de kaken bezorgde. J. van der Leem-
putten had de avond van zijn leven 
en schoot met scherp: 3 maal raak 
voor deze lange centrumspits. 

In de laatste wedstrijd in de 1e beker-
ronde troffen de beide A-klassers met 
de langste namen elkaar. Verleden 
week troffen ze elkaar in de com-
petitie en toen won Lindeboom Ac-
countants & Belastingadviseurs nipt 
van Heesakkers Administratie & Ad-
vieskantoor. In de beker is alles mo-
gelijk dus Heesakkers rook natuurlijk 
haar kans op revanche. Die revanche 
kwam er niet. Te laat werden ze zich 
bewust van de mogelijkheden deze 
avond. Heesakkers keek op dat mo-
ment al tegen een 5-1 achterstand 
aan. Lindeboom nam gas terug en 
Heesakkers rechtte de rug. Dit deed 
het in de laatste 3 minuten en kwam 
nog dapper terug tot 5-4. Daar bleef 
het bij, waardoor ook Lindeboom 
zich schaarde bij de laatste 8.

Daverende verrassing BrabantTent

Koploper A-klasse na strafschoppen 
uitgeschakeld

Maandag tot en met vrijdag  

koopavond tot 20.00 uur! 

zaalvoetbal
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Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu
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Succesvol weekend voor jonge talentvolle schutter Strijd in Vrede

Zilveren plak voor Damian Vaes 
op NK-indoor 

handboogschieten

Beek en Donk - Damian Vaes van 
Strijd in Vrede had een druk week-
end afgelopen week. Zaterdag 23 
januari bij Ons Genoegen in Ys-
selsteijn aan de meet verschijnen 
voor het NK-indoor in de klasse 
cadetten recurve. En de volgende 
dag afreizen naar Zoetermeer om 
mee te doen aan het NK-indoor bij 
de senioren. Hij had er de afgelo-
pen weken dan ook intensief voor 
getraind. 

Heel wat trainingspijlen waren over 
een afstand van 18 meter richting 
het geel geschoten. Dit alles om zo 
goed mogelijk voorbereid te zijn 
op de wedstrijden. In Ysselsteijn 
drong Damian door tot de kwart-
finale en in die kwartfinale was na 
een 5-5 als setstand een shootoff 
nodig waarbij Damian met een 9 
zijn tegenstander aftroefde. In de 
halve finale was wederom met een 
5-5 als setstand een shootoff no-
dig en nu schoot Damian een 10 
en zijn tegenstander een 9. Hier-
mee was hij verzekerd van zilver 
maar natuurlijk wil elke sporter 
dan meer. In de finale moest hij 
helaas het onderspit delven tegen 
Jonah Wilthagen uit Amsterdam. 
Hij verloor met 7-1. Een mooie zil-
veren plak en een supervoorberei-
ding op het NK bij de senioren in 

Zoetermeer op zondag. Dan daar 
maar weer opnieuw knallen.

En dat deed hij. Na 30 pijlen met 
287 punten op een 7e plaats (16 
schutters zouden door mogen naar 
de finalerondes). De tweede ronde 
een score van 283. Als 11e knap 
door naar de finalerondes. Maar in 
die 1/8 finaleronde was Mitch Die-
lemans uit Geldrop te sterk voor 
Damian en hij verloor met 6-2. 
Niettemin een topweekend voor 
deze jonge schutter. Een mooie 

zilveren plak, goede scores en een 
hoop ervaring op mogen doen.

In Zoetermeer stond nog een 
schutter van Strijd in Vrede aan 
de meet in de klasse compound. 
Melvin van de Kerkhof stond na 
30 pijlen op een voor hem toch 
wel tegenvallende 24e plaats met 
283 punten. Na de tweede 30 pij-
len wist hij met een score van 284 
op te klimmen naar een 21e plaats 
maar dat was niet genoeg om door 
te mogen de finalerondes.

Beek en Donk – In een overvolle 
zaal en een bekende geur van 
zweet was het Mariahoutse voet-
balelftal op bezoek. In het bokspa-
leisje in Beek en Donk was een 
gevoel dat alles uit de kast was 
gehaald. 

Het elftal trainde fantastisch, tot 
groot genoegen van de trotse trai-
ner. Dat er volgens promotor Riny 
Heesakkers veel clubs de boks-
school bezoeken is te danken aan 
de goede begeleiding en inzet. 
De begeleiders van de boksschool 
staan open voor iedereen die wil 
trainen of een uurtje wil sporten. 

Iedereen is welkom op deze school. 

Voor de scholen in de regio: zij ko-
men graag zonder financiële bedoe-
lingen naar u toe. Ga in plaats van 
een uurtje gymmen eens een uurtje 
boksen of kickboksen. Interesse? 
Bel met Riny op 06-50495414.

Lieshout - Biljartclub ‘Nooit Vol-
leerd’ van Seniorenvereniging/
KBO Lieshout organiseert ook dit 
jaar weer een driebandentoernooi. 
Dit vindt plaats van 11 tot en met 
23 april 2016. 

Inschrijven is mogelijk tot 1 maart 
a.s. bij Jozef van Leuken (Nieuw-
straat 4 Lieshout) en Lucien van 
Veggel (Hemelrijk 15 Lieshout). 
Ook in het Dorpshuis in Lieshout 
kan men inschrijven. De kosten 
bedragen € 7,00 per persoon en er 

wordt dit jaar gespeeld in een a, b 
en c klasse. Deelname staat open 
voor Laarbeekse biljarters en men-
sen die zijn aangesloten bij een 
Laarbeekse Biljartvereniging. 

boksen VV Mariahout bezoekt boksschool

biljarten Driebandentoernooi in Lieshout 

Laatste

SALE
tot

75% korting

Nieuwe 

collect
ie 2016 

 

Virmundtstraat 9 Gemert 
0492 369700

Like us on facebook.

Op de gehele wintercollectie

SALE TOT 
75% KORTING

by J.P. Virmundtstraat 7 Gemert 
0492 387072

Gratis parkeren achterom
like us on facebook

Mooie 
mannenmode 

in Gemert  

by J.P. 
Fashion for men

judo Budoclub Beek en Donk bezoekt 
toernooien

Beek en Donk – Het was een 
drukke zondag 17 januari voor 
de judoka`s en coaches van Bu-
doclub Beek en Donk. In de regio 
stonden diverse toernooien op de 
agenda. In Mariahout werd een 
lage banden toernooi gehouden 
voor beginnende judoka`s, ter-
wijl in Gemert een bondstoernooi 
werd gehouden voor de wat meer 
geoefende judoka’s. Op beide 
toernooien was Budoclub Beek en 
Donk present. Hieronder volgen 
de verslagen. 

Lage banden toernooi Mariahout
In Mariahout was Budoclub Beek 

en Donk met 8 judoka’s te gast. 
Imke Toonen heeft hard gewerkt 
en behaalde een 3e plaats. Rick 
Bolwerk liet prachtige worpen zien 
en werd 2e. Evi Somhorst wist 2 
wedstrijden te winnen en behaal-
de een 4e plaats. Rick van Zutphen 
had een moeilijke poule en be-
haalde een 5e prijs. Noortje van de 
Boogaard won 2 wedstrijden met 
een ippon en werd hierdoor 2e. 
Vera van de Boogaard ging met 
veel enthousiasme haar wedstrij-
den in, zij kwam op de 5e plaats. 
Sten Vereijken liet mooie worpen 
zien en werd uiteindelijk 3e. Gijs 
de Visscher had een pittige poule 
maar gaf zich niet zomaar gewon-
nen. Hij behaalde een 4e plaats. 
Alle judoka’s hebben het erg goed 
gedaan, gefeliciteerd met de be-
haalde resultaten. 

Bondstoernooi Gemert
Vanuit Budoclub Beek en Donk 
was Sven Beckers op dit toernooi 
vertegenwoordigd. Sven trof een 
zware poule van 11 tegenstanders. 
Helaas wist Sven zich niet staande 
te houden in de eerste twee par-
tijen waardoor hij buiten de prij-

zen viel. Erg jammer maar weer 
veel geleerd op dit toernooi. Goed 
gedaan Sven en op naar het vol-
gende toernooi. 0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele
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Sparta’25
Zaterdag 30 januari
14.30 Geldrop A1 - Sparta’25 A1
15.00 Boerdonk A1 - Sparta’25 A2
14.30 Deurne B1 - Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B2 - Schijndel B2
14.45 Erp B3 - Sparta’25 B3
15.00 ZSV B3 - Sparta’25 B4
11.00 Deurne C1 - Sparta’25 C1
13.00 Sparta’25 C2 - Bavos C1
13.00 WEC C2 - Sparta’25 C3
11.30 Sparta’25 D2 - Rhode D4G
12.30 Ollandia D1G - Sparta’25 D3
09.15 Sparta’25 E2 - ELI E1G
09.30 SCMH E1 - Sparta’25 E3
09.30 VOW E2 - Sparta’25 E4
09.00 Heeswijk E3 - Sparta’25 E5
09.15 Sparta’25 E6G - Nijnsel E1G
09.15 Sparta’25 E7G - Stiphout Vooruit E8
09.15 ZSV F1 - Sparta’25 F1
10.30 Sparta’25 F2 - ZSV F2
09.00 MULO F5 - Sparta’25 F3
10.30 Sparta’25 F4 - Rhode F4
09.00 Mierlo Hout F7G - Sparta’25 F5G
10.30 Sparta’25 F6 - ZSV F5
10.15 Blauw Geel’38 F21 - Sparta’25 F7

Zondag 31 januari 
14.30 SC Helmondia 1 - Sparta’25 1
12.00 Mierlo Hout 4 - Sparta’25 4
10.00 Erp VR1 - Sparta’25 VR1

ASV’33
Zaterdag 30 januari
14.30 Liessel A1 – ASV’33 A1
14.30 ASV’33 A2 – Deurne A2
14.30 Oranje Zwart B1 – ASV’33 B1
14.30 ASV’33 B2 – Bruheze B3
14.45 Irene B2 – ASV’33 B3
12.45 Bavos C1 – ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2 – NWC C4
12.30 ASV’33 D1G – SVSH D1G
11.15 S.V. Brandevoort D5 – ASV’33 D2
10.30 ASV’33 E2G – Bavos E3
10.00 Neerkandia E2 – ASV’33 E3G
10.30 ZSV E4 – ASV’33 E5G
09.15 NWC F2 – ASV’33 F1
09.15 ASV’33 F2 – ZSV F3
09.15 ASV’33 F4 – Stiphout Vooruit F5
09.15 ASV’33 F5G – Bruheze F5

Senioren zondag 31 januari
14.30 ASV’33 1 – Liessel 1
11.00 ASV’33 4 – SV Brandevoort 2
10.00 ASV’33 5 – Boerdonk 4
11.00 Boerdonk VR2 – ASV’33 VR2

Uitslagen jeugd zaterdag 23 januari
S.V.Brandevoort B1 – ASV’33 B1 5-3
Rood Wit’62 C5 - ASV’33 C2 1-1
Gemert F7 – ASV’33 F4 2-18

Senioren zondag 24 januari
SC Helmondia 2 – ASV’33 2 0-1

ELI
Zaterdag 30 januari 
14.30 ELI B1 - Avanti’31 B2
13.00 ELI C1G - WEC C3
11.00 ELI D1 - Schijndel/DE WIT D3
10.30 ELI E2  - Rhode E9G
11.00 ELI F2G - Gemert F7
09.30 ELI F5 - S.V. Brandevoort F12
13.00 Mifano B3 - ELI B2
13.00 Boekel Sport C6G - ELI C2
09.15 Sparta’25 E2 - ELI E1G
10.15 Blauw Geel’38/JUMBO F4 - ELI F1G
08.30 S.V. Brandevoort F8G - ELI F3
09.00 MULO F6 - ELI F4G

Zondag 31 januari 
14.30 SV Barndevoort 1 - ELI 1
10.00 Nooit Gedacht Vr 2 - ELI Vr 1 

VV Mariahout
Zondag 31 januari 
10.30 Mariahout 6 - Erp 10
11.00 Mariahout 5 - WEC 6
11.00 SBC 3 - Mariahout 2
14.30 Mariahout 1 - RKPVV 1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 20, 23 en 24 januari
MW1 – Avanti (S) MW1 7 – 13 
DSC – PupF1  5 – 14 
Korloo – PupE2 11 – 8 

Miko ’76 – PupE1  2 – 19 
AspC1 – Klimop (A)  2 – 8 
AspB1 – Emos 2 – 7 
Sen 2 – SCMH 2 16 – 8 
Sen 1 – Spoordonkse Girls 1   16 – 8 

Programma
Zaterdag 30 januari 
Sporthal Mariahout
09.30 PupF1 – De Korfrakkers
Sporthal Lieshout 
09.30 PupD2 – Blauw Wit (Ha)
10.30 PupE1 – De Korfrakkers
10.30 PupE2 – Altior 
Sporthal Oirschot 
12.00 Spoordonkse Girls – AspC1 
Sporthal Nistelrode
12.45 Prinses Irene – AspB1 
15.15 Korloo – AspC2 

Zondag 31 januari 
Sporthal Beek en Donk
18.00 Sen 2 – Be Quick 4
19.15 Sen 1 – Tuldania 1
Sporthal Son en Breugel
17.45 Corridor 4 – Sen 3 

Dinsdag 2 februari
Sporthal Aarle-Rixtel
18.00 PupD1 – Altior

Woensdag 3 februari
Sporthal Veghel
21.15 R1 – BMC R1
21.00 De Kangoeroe MW1 – MW1

volleybal
Bedovo
Uitslagen 
Bedovo HS 1 - TFC HS 2: 3-2. (24-26, 
25-19, 25-14, 20-25, 15-10)
Bedovo MA 1 - Achilles MA 1: 3-1. 
(25-16, 25-22, 23-25, 25-22)

Uitslagen recreanten
De Smulsmurf - Autobedrijf Pepers: 
3-0. (25-16,25-21,25-13)
Symobouw-Maas Montage - Bedovo 
HR2: 0-3. (19-25,15-25,14-25)
Dana Juw./Cup&Cake - Bedovo DR3: 
3-0. (25-14,25-12,25-12)
Sportshop Laarbeek - VC-Errup: 1-2. 
(21-25,25-16,21-25)

handbal
Bedo
Uitslagen
E.H.V. E2 – Bedo E-jeugd  9-3
Blauw Wit D1 – Bedo D-jeugd  31-3
H.C.G. DC1 – K.P.J. Beek en Donk/
Bedo Dames C-jeugd  7-9
Bedo Heren C-jeugd – Acritas HC1  28-15
E.H.V. DS2 – Bedo Dames 2  25-15
Bedo Heren 4 – Habo ’95 HS3  29-17
E.H.V. HS1– Bedo Heren 3  35-38
Saturnus HS1 – Bedo Heren 2  34-29
Bedo Heren 1 – Orion R HS1  31-21

Zaterdag 30 januari
De Drie Eiken, Bergeijk
12.00 Bergeijk DC2 – K.P.J. Beek en 
Donk/Bedo Dames C-jeugd 
De Klumper, Lieshout
13.00 Bedo E-jeugd – Aristos E2 
14.00 Bedo D-jeugd – DOS ’80 D3 

Zondag 31 januari
De Braak, Helmond
10.40 Swift HS2 – Bedo Heren 2 
De Burcht, Boekel
11.15 Habo ’95 DS2 – Bedo Dames 1 
De Klumper, Lieshout
14.00 Bedo Dames 2 – Achilles ’95 DS2 
15.10 Bedo Heren 3 – Oranje Wit HS2 
De Tempel, Eindhoven
15.50 PSV Handbal HS1 – Bedo Heren 1 

biljarten
Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen 22 januari
Jan Crooijmans –Koen Rooijakkers 3-0
Jan Crooijmans – Jan van Grinsven 1-3
Dennis van Dommelen – Niels Schoonings 3-1
Philip Oosthoek – Richard van Deursen 2-0
Niels Schoonings – Geert-Jan Otten 0-3
Dave van de Burgt – Richard van Deursen 2-0
Arie van de Burgt – Mark van de Burgt 0-3

Stand per 22 januari
1. Geert-Jan Otten 14-32
2. Philip Oosthoek  15-29
3. Dennis van Dommelen  12-25
4. Jan Crooijmans  14-25
5. Arie van de Burgt  15-24

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 25 januari 
Hans van der Ligt - Joop Vereijken 1-1
Martien Swinkels - Jan Verbakel  0-2
Leo v Griensven - Hans Wagelmans 0-2
Henk Verhappen - Ad de Koning  0-2
Frits Wilbers - Henk Jansen  2-0
Wim Swinkels - Harrie Bouwmans  0-2
Theo v Rossum - Antoon Rooijakkers 2-0
Theo v Hoogstraten - Theo Spierings  0-2
Jan van Dijk - Jan van Hout  0-2
Bennie Beerens - Pieter Rooijackers 2-0
Piet Goossens - Joop Kerkhof  2-0
Frits Tak - Henk Meerwijk  2-0
Jaspert Swinkels - Piet van Zeeland 2-0
Theo Verheijen - Antoon Wagemans 0-2
Mari Vereijken - Cor Oppers       0-2
Hans de Jager - Bert van Wanrooij 0-2
Rinie v d Elsen - Antoon v Osch 2-0

Uitslagen van dinsdag 26 januari 
Leo van Griensven - Gerrit van Osch 2-0
Ad Barten - Henk van de Vegt       2-0
Henk Mastbroek - Guus van de Elsen  0-2
Ad de Koning - Lambert van Bree 2-0
Cor van den Berg - Huub Biemans  2-0
Henk Jansen - Jan Hesselmans       0-2
Antoon Maas - Marinus Steegs  0-2
Antoon Smits - Herman v d Boom   0-2
Harrie Bouwmans - Jan van Neerven  0-2
Albert Kluijtmans - Mari Verbakel   0-2
Jan van Dijk - Frits Poulisse  0-2
Theo Spierings - Leo Migchels  0-2
Biek Klaasen - Tonnie Raaijmakers  2-0
Cor Oppers - Hans de Jager  2-0
Hans Heldoorn - Fons v de Linden 0-2 
Theo Verheijen - Evert Baring 0-2

Stand na 26 januari
A Klasse
1  Guus van de Elsen 18 – 29
2  Tonny de Louw 18 – 28
3  Martien Swinkels 22 – 24
B Klasse
1  Cor van den Berg 21 – 30
2  Jan Hesselmans 20 – 27
3  Harrie Bouwmans 21 – 27
C Klasse
1  Leo Migchels 19 – 25
2  Jan van Hout 19 – 24
3  Mari Verbakel 18 – 23
D Klasse
1  Evert Baring  23- -32
2  Frits Tak 22 – 30
3  Fons van der Linden 20 - 27

bridgen
Poort van Binderen
Uitslag woensdag 20 januari  
1. Wim en Erik 67,36%
2. Bets an Annie 66,67%
3. Cellie en Jan 59,03%
4. Marijke en Kori 54,86%
5. Corrie en Frans 52,78%   

Uitslag dinsdag 26 januari
1.Lies en Lodewijk 66,07%
2.Mari en Arno 60,42%
3.Corry en Leo 58,04%
4.Cellie en Hans 56,25%
5.Kees en Jurgen 55,95%

Er wordt elke dinsdagmiddag 
en woensdagavond gespeeld 
in Bavaria Brouwerij Café te 
Lieshout. Zie voor verre informatie:  
www.poortvanbinderen.nl

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 20 januari
Lijn A
1. Annie en Thera 58,33%
2. Francien en Fons          58,33%
3. Elly en Maria    55,73%
4. José en Jan 54,69%
5. Diny en Jos 53,13%
    Diana en Kitty 53,13%
Lijn B
1. Rie en Jan  70,83%
2. Lien en Theo 58,63%
3. Michiel en Teun 58,04%
4. Pieta en Jo 55,65%

5. Mia en Riek 55,65%
De volgende zitting is op woensdag 
27 januari bij Café/Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslag dinsdag 26 januari 
1. Annie en Helma 79,50%
2. Diny en Jos 65,50%
3. Lien en Jos   59,50%
4. Francien en Corry              55,00% 
5. Diny en Jan  54,50%
De volgende zitting is op dinsdag 
2 februari, 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg te Beek en Donk.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 21 januari
1. Marianne en Leni             63,75%
2. Jan en Ans                         58,75%
3. Mari en Jo                          57,08%
4. Marie Louise en Kori        55,42% 
5. Dora en Corry                    55,00%
De volgende is zitting op donderdag 
28 januari, 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslag 26 januari
1-0 Albert v. Empel - Hans Claas

Programma 2 februari
André Bergman - Johnny v.d. 
Laarschot  
Hans Claas - Zjon v.d. Laar

judo
Avanti Lieshout
Examen 25 januari
1e Gele slip
Jools van den Acker, Nout Overbeek, 
Daan v.d. Bogaart, Loek Hovens, Koen 
Donkers  
2e Gele slip
Patricia laszczak, Jens Mulder  
Gele band 
Rowald de Groot, Antje van Boxmeer, 
Thijs van Bergen, Max van Pelt, Willem 
Opheij, Alaysa langen
  
1e Oranje slip 
Sem van den Baar, Isabel Biemans, Eva 
Duijmelinck, Isabel Heldens, Thomas 
Overdijk, Tein Overbeek  
2e Oranje slip
Luca van Osch, Ruud Opsteen  
Oranje band
Amy van den Elzen, Cas van Uden, 
Bart van de Bogaart, Bas van Pelt, 
Teun Wagelmans 

1e Groene slip
Marius Penninx
Groene band  
Mirte Meulendijks
  
1e Blauwe slip 
Samuel Langen  
2e Blauwe slip
Jori de Laat 
 
1e Bruine slip  
Teun Vereijken  
 
 

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Programma / Uitslagen

Dorpsstraat 19 5735 EA  Aarle-Rixtel | (0492) 38 59 57
info@bakkerijvanbrug.nl | www.bakkerijvanbrug.nl

Ambachtelijke worstenbroodjes
6 stuks voor €5,00

Geldig van 1 t/m 6 februari
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Lieshout – Het was weer gezellig druk 
op vrijdagavond 22 januari bij Manege 
D’n Perdenbak. Er werd een dressuur-
wedstrijd voor pony ruiters uit de regio 
gehouden. Er kwamen 23 jonge ruiters 
naar Lieshout om hun vorderingen te 
laten beoordelen door de jury, en deze 
had het er maar druk mee. 

De buitenbak was helaas bevroren en 
met de regen die nog volgde was het 
maar goed dat er in kleine groepjes bin-
nen werd losgereden. Er waren weer 
extra prijzen van Jos Martens en Annie 
van Lankveld voor de laatste deelnemer 
en deze ruiters waren daar zeer blij mee.

De uitslag
In de categorie AB, klasse B startte Noah 
Vesters met ‘Juno’, zij werden in de 1ste 
proef 3de met 183 punten, en kwamen 
in de 2de proef sterk terug en pakte 
daar de 1ste prijs met 187 punten. Juul 
Hellings werd met ‘Alex’ 2x 2de met 
187 en 186 punten.

De Categorie CDE, klasse B was de 
grootste klasse en hier startte Robin 
Bardoel met ‘Agrion’s Warren’, zij reden 
2 heel nette proeven en werden 2x 1ste 
met 198 en 199 punten, Maud Vesters 
en ‘Carien’ waren ook goed op dreef en 
werden 2x 2de met 196 punten, Mi-
chelle v/d Heuvel en ‘Tongerenhof Ju-
weeltje’ werden 2x 4de met 180 en 181 
punten, Shirley de Klerk en ‘No Fear’ 

werden 5de met 178 en in de 2de proef 
6de met 174 punten, Sarah Smit reed 
haar 1ste wedstrijd met ‘Lizzie’ en werd 
2x 11de met 163 en 166 punten.

In de Categorie CDE, klasse L1 reed 
Anne van Schijndel met ‘Evy’ 2 heel 
nette proeven en zij werden 2x 1ste 
met 198 en 203 punten, Robin Bardoel 
en ‘Happy’ startte ook en werden in de 
1ste proef 2de met 188 punten en de 
2de proef 3de met 185 punten.

Sylvia v/d Hurk startte in de categorie 
CDE, klasse M2 en werd 2x 2de met 
185 en 180 punten.

De volledige uitslag staat op de site 
www.stichtingderaam.nl. De volgende 
wedstrijd is op vrijdagavond 5 februari 
voor paarden. Wil je mee doen aan een 
van de wedstrijden, kijk dan op de site 
voor de vraagprogramma’s. 

handboogschieten

korfbal

handbal

paardensport Noah Vesters en Juno 1ste in de 
klasse BB

Noah Vesters en ‘Juno’

Kimberly en Mike Loos naar 
Brabantse kampioenschappen

Mariahout - Kimberly Loos heeft de 1e 
prijs gewonnen met haar top pony ‘July’ 
op de springwedstrijd afgelopen zaterdag 
in Asten. Daarmee is ze ook de beste van 
Kring Helmond geworden in de klasse 
DZ/ZZ.

Kimberly mag ook met ‘Piper S’ deelnemen 

in de klasse DM aan de kampioenschap-
pen. Mike Loos is met zijn pony ‘Arezzo’ 
ook afgevaardigd in de klasse DM.

Kimberly rijdt sinds enige maanden ook 
met een jong paard, waarmee ze zich ook 
heeft gekwalificeerd voor de Brabantse 
kampioenschappen.

Kimberly Loos in actie

Vaandelteam wint overtuigend met 16-8

Flamingo’s wint van Spoordonkse Girls
Mariahout - In de Klumper in Lieshout 
kwamen zondag 24 januari de Spoor-
donkse Girls op bezoek bij Flamingo’s 
1, gesponsord door Auto Corsten. Na 
het teleurstellende verlies van vorige 
week moest Mariahout vandaag weer 
zien te overtuigen. 

Dat lukte vanaf het eerste fluitsignaal. 
Er werd goed gespeeld, goed met de 
kansen omgesprongen en binnen korte 
tijd stond er een 7-1 voorsprong op het 
scorebord. Het team toonde veel strijd-
lust en was goed in de afronding. Met 
een stand van 11-5 gingen de teams 
de rust in. In de tweede helft ging het 
allemaal wat moeizamer, maar er wer-
den weinig kansen weg gegeven en de 
eindstand werd uitgebouwd naar 16-
8. Een prima prestatie van het vaandel-
team dat volgende week wederom een 
thuiswedstrijd op het programma heeft 
staan, maar dan in D’n Ekker in Beek 

en Donk, aanvang 19.15 uur. 

Senioren 2
Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en Verhuur, 
zag hoe de nummer 1 concurrent eer-
der op de dag haar wedstrijd verloor 
en was er dus op gebrand om zelf wel 
te winnen. De start was furieus, 3 kan-
sen, 3 keer raak. Het liep op rolletjes 
en de ruststand werd bepaald op 9-3. 
De tweede helft werd ook goed gestart 
maar ze lieten het wat afweten om 
vaak te scoren. De overwinning werd 
overtuigend binnen gehaald, 16-8.

Zaterdag 30 januari speelt de pupillen 
E1 een kampioenswedstrijd, 10.30 uur 
in de Klumper in Lieshout. Bij winst zijn 
zij niet meer in te halen door de con-
currentie en kunnen zij ruim voor het 
eind van de competitie het kampioen-
schap binnen slepen.

Beek en Donk - Het eerste herenteam 
van HV Bedo moest na het verlies vorige 
week bij Orion uit de provincie Zeeland 
thuis aantreden tegen Orion uit Rucp-
hen. In de eerste tien minuten werd de 
basis voor de winst gelegd door een 4-0 
voorsprong, een voorsprong die Bedo 
niet meer weg zou geven. 

Na een ruststand van 13-8 komt Orion 
wat meer tot scoren doordat bij Bedo de 
concentratie wat verslapte. In de aan-
val werden enkele kansen gemist. Toch 
kwam de winst niet in gevaar. Met 31-
21 bleven de punten in Beek en Donk. 

Ook Heren 4 behield de punten overtui-

gend in Beek en Donk. In de beginfase 
van de wedstrijd werden nog de nodige 
kansen gemist, daarna wist Bedo een 
gat te slaan wat tegenstander Habo uit 
Boekel niet meer wist te dichten. Heren 
3 behaalde in Eindhoven een zwaar be-
vochten overwinning op E.H.V. Daar-
mee blijven deze drie teams in de race 
om de koppositie. 

Volgend weekend treden acht teams 
aan. Ook Dames 1 komt dan weer in ac-
tie. De dames draaien een goed seizoen 
en staan in de top 3. Ze proberen deze 
positie te verstevigen. De thuiswed-
strijden vinden volgend weekend in De 
Klumper te Lieshout plaats.

Lieshout – HBV Krijgsman Soranus was 
donderdag aanwezig bij het Toon Her-
togs toernooi bij handboogvereniging 
Recht door Zee. 

Vooraf had Krijgsman Soranus 1760 pun-
ten opgegeven. Na 25 pijlen kwam de 
score uit op 1765 punten, met een verschil 
van 5 punten is dit een goed resultaat.

Uitslagen
Ad Endevoets 234, Rik v/d Westerlo 
230, Paul v/d Broek 225, Willem Bekx 
215, Arjan v/d Heuvel 188, Nelly v/d 
Laar 184, Theo v/d Laar 168, Yvonne 
Robbescheuten 161, Rita Endevoets 
160.

31-21 overwinning voor Beek en Donkse handballers

Heren 1 HV Bedo behalen winst

Mooi resultaat 
Krijgsman Soranus 

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

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

Op bijna alles SALE.

Mariahout – De clubkampioenschappen 
van Ponyclub ‘de Pioniertjes vond plaats 
op zondag 17 januari. In de accommo-
datie aan de provinciale weg, manege 
d`n Pèrdenbak, werd gestreden om de 
wisseltrofee. Maar liefst 14 amazones 
in de leeftijd tussen 8 en 16 jaar streden 
om deze bokaal. 

Om 13.00 uur startte als eerste de jong-
ste amazone Saar Hellings met Danny, 
zij reden een bixie-proef, een dressuur-
proefje zonder galop. Vervolgens show-
den de overige amazones een dressuur-
proef in de klasse en het niveau waarin 
zij tijdens andere wedstrijden deelnemen.  

Rond 15.00 uur werden stoelen in de 
binnenbak geplaatst en was er een stoe-
lendans met de pony. Emma van Rooi 
met haar pony Batman was als laatste 
overgebleven dus de winnaar, gefelici-
teerd Emma met het behaalde resultaat! 

Nieuw dit jaar was de springpiste. De 
balk op de hindernis werd elke ronde iets 
hoger gelegd. Bij de AB-klasse won Juul 
Hellings met Alex. Bij de CDE-klasse won 
Robin Bardoel, zij sprong met haar pony 

Happy over de hindernis van maar liefst 
1.30m hoog! Dames, maar zeker ook de 
pony’s; Proficiat!  
                          
De uitslagen van dressuur: 
1) Maud Vesters met Carien ; 2) Robin 
Bardoel met Happy ; 3) Noah Vesters met 
Juno; 4) Emma van Rooi met Batman ; 5) 
Demi Bardoel met Kyra; 6) Elja Maas met 
Gerda; 7) Nienke Hendriks met Orlando; 
8) Saar Hellings met Danny: 9) Anoek 
van den Oever met El Cone; 10) Lotte 
van de Laar met Kees; 11) Amber van 
Aerle met Stefan; 12) Juul Hellings met 
Alex; 13) Iris Hendriks met Felena; 14) 
Anaïs van de Laar met Kees. 
Omdat alle amazones deelnemen aan de 
dressuur, telt deze oefening alleen voor 

het clubkampioenschap. Maud werd met 
haar Carien clubkampioen; van harte ge-
feliciteerd met jullie overwinning! Als af-
sluiting was er nog een gezellige barbe-
cue, verzorgd door familie Van de Laar. 
Aan alle amazones; Dank jullie wel voor 
het tonen van jullie ‘mooie, bijzondere 
prestaties’. Leden, ouders, supporters, 
Twan en Sjan bedankt voor deze spor-
tieve dag en tot volgende keer!

Mocht u meer informatie willen over 
deze ponyclub kijk dan op www.
ponyclub-depioniertjes.webklik.nl of 
kom langs tijdens de oefenavonden op 
maandag en donderdag tussen 18.30 
en 20.00 uur in Manege d`n Pèrdenbak, 
Provincialeweg 26 te Lieshout.

Maud Vesters met ‘Carien’ clubkampioen

Jaarlijkse Clubkampioenschappen Ponyclub de Pioniertjes
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Donderdag 28 januari
Laarbeek werkt
10.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

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

Vrijdag 29 januari
Meezingavond Liedertafel ’t Nachtpitje
21.00 uur, Café-Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 30 januari
2e Ganzekwekavond
19.45 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Carnavalsconcert O&U
20.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Muziek-/dansavond met Black Sell
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 31 januari
BC Mixed Open Jeugdtoernooi 2016
9.00 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

Laarbeeks Basisscholen Basketbal 
Toernooi
9.00 - 20.00 uur, Sporthal de Klumper, 
Lieshout

Vlooienmarkt
12.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout
 

Cinimini
13.00 uur, OJA, Schoolstraat 2, 
Aarle-Rixtel

Kinderkunst project: ‘HOOG, DIEP EN 
VER’ t/m 21 feb.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Maandag 1 februari
Oefenavond EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Dinsdag 2 februari
Ontspanningsmiddag van de 
Zonnebloem
13.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

KBO Aarle-Rixtel - ‘AAUW FIEPEN BAL’
20.00 uur, Conferentiecentrum de 
Couwenbergh, Aarle-Rixtel

Vrijdag 5 februari
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Carnavals biljarten café
19.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Carnavalsdansen in de Zaal
19.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

CarnavalsDisco
19.30 uur, Tienerwerk de Boemerang, 
Beek en Donk

Carnavalsconcert O&U
20.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

DJ Paul Elstak
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske (zaal), 
Beek en Donk

Zaterdag 6 februari
Groot openingsbal
19.00 uur, Jeugdresidentie, Aarle-Rixtel

De fantastische Pleebekshow!
20.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Artiesten Avond
21.00 uur, Cafe Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

Carnabeats Jeugdcarnaval 
13 t/m 17 jaar
21.11 uur, Dorpshuis Lieshout

Puinhoop Kollektiv, DJ Brocco & DJ 
Bonjaski
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske (zaal), 
Beek en Donk

Zondag 7 februari
Matinee
14.00 uur, Cafe Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

Fantastisch optochtenbal
14.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

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

Gekostumeerd bal
19.00 uur, Jeugdresidentie, Aarle-Rixtel

Maandag 8 februari
Kindermatinee!
13.30 uur, Herberg ‘t Huukske (zaal), 
Beek en Donk

Kindermiddag
14.00 uur, Jeugdresidentie, Aarle-Rixtel

Disnie Fantastische Mondig
14.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Disco
19.00 uur, Jeugdresidentie, Aarle-Rixtel

Kapellenbal bij Chantal
20.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Carnabeats Jeugdcarnaval 
13 t/m 17 jaar
21.11 uur, Dorpshuis Lieshout

Dinsdag 9 februari
Creatief Kindermatinee
13.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Kindermiddag
14.00 uur, Jeugdresidentie, Aarle-Rixtel

Spectaculaire kindermiddag
14.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Grote slotfi nale
19.00 uur, Jeugdresidentie, Aarle-Rixtel

Carnabeats Jeugdcarnaval 
13 t/m 17 jaar
21.11 uur, Dorpshuis Lieshout


