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De VVD doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

“Ik vind het heel vervelend voor de VVD. De partij verdient beter”
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek – VVD Laarbeek doet niet 
mee met de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2014. Ton Briels had als 
enige een zetel in de gemeenteraad 
en heeft aangegeven dit niet door te 
zetten na de verkiezingen. Ton: “Ik 
ben twaalf jaar bestuurslid geweest 
bij de VVD en dat dit nu moet gebeu-
ren, doet pijn.” 

Nadelige financiële gevolgen 
Toen het bestuur van de VVD aan Ton 
Briels vroeg of hij lijsttrekker wilde 
worden, zei hij volmondig ja. “Het 
raadswerk is me altijd goed bevallen 
en ik wilde me zonder twijfel verder 
inzetten voor de partij in de gemeente 
Laarbeek”, vertelt Ton. Bekenden van 
hem attendeerden hem daarna op een 
nieuwe wettelijke regeling. Door die 
regeling zou Ton nadelige financiële 
gevolgen in de oudedagsvoorziening 
ondervinden, maar dat is niet de re-
den dat hij van het raadlidmaatschap 
afziet: “Ik vind het niet erg om van 
de raadswedde niets over te houden, 
maar als ik later zou stoppen, houdt de 
regeling niet op te bestaan. Ik zou dan, 
na mijn tijd in de raad, nog steeds, en 
in lengte van jaren, nadelige gevolgen 
ervaren en dat vind ik niet prettig.”

De nummer twee
“Daar komt bij dat de nummer twee 
op de lijst het voor zichzelf en zijn gezin 
niet waar kan maken om de taak over 

te nemen”, vervolgt de VVD’er. “De 
nummer 2 blijft anoniem voor ieder-
een, maar het is een jonge knaap en als 
we geen tweede zetel zouden halen, 
staat hij er alleen voor in de raad. Dat is 
een heel grote sprong voor hem.” 

Bij Ton zelf, speelde dit minder. Hij 
stond en staat er ook alleen voor in 
de gemeenteraad, maar door zijn 
ambtelijke carrière als gemeentesecre-
taris kende hij naar eigen zeggen ‘de 
klappen van de zweep’.  “Het is hard 

werken, want ik kon mijn taken niet 
verdelen zoals andere partijen. Daar-
naast werk ik niet alleen voor de ge-
meente, maar ook twee dagen per 
week als vrijwilliger bij Lunetzorg.”
 
Raadswedde speelt geen rol
Ton benadrukt dat de raadswedde 
voor hem geen rol speelt. “Als je het 
als raadslid voor het geld moet doen, 
dan kun je beter iets anders zoeken. 
Als vrijwilliger voor gemiddeld twee 
dagen per week word ik beloond met 

een kerstkrans aan het einde van het 
jaar en dat vind ik ook voldoende. 
Op het raadslidmaatschap echter geld 
toeleggen, zelfs als ik geen raadslid 
meer ben, vind ik echter teveel van het 
goede.”

De VVD’er heeft een heel fijne tijd 
gekend in de gemeenteraad van Laar-
beek en kijkt met pijn toe naar het ver-
dwijnen ervan. “Ik vind het heel ver-
velend voor de VVD, de partij verdient 
beter.”

Ton Briels 

Op zoek naar 
verliefd Laarbeek!

Dé meest romantische dag van het 
jaar staat weer voor de deur: Val-
entijnsdag. De MooiLaarbeekKrant 
is op zoek naar verliefd Laarbeek! 
Wil jij jouw geliefde verrassen? Of 
wil je juist iemand ano-niem laten 
weten dat je hem of haar wel heel 
erg leuk of lief vindt? Dan kan dit 
in De MooiLaarbeekKrant!  

Stuur jouw Valentijnsboodschap 
naar redactie@mooilaarbeek.nl.  
De bood-schap bestaat maximaal 
uit 75 woorden. Een foto mees-
turen mag natuurlijk ook.

Rana Saleh Laarbeeks Kampioen Voorlezen

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Rana Saleh van OBS 
Het Klokhuis mag zich Laarbeeks 
Kampioen Voorlezen noemen. Dins-
dagochtend sleepte zij deze prijs in 
de wacht tijdens de voorleeswed-
strijd in De Dreef in Aarle-Rixtel. 
Rana nam het op tegen drie andere 
finalisten. Met haar verhaal uit het 
boek ‘Krassen in het tafelblad’ van 

Guus Kuijer wist zij de jury te over-
tuigen. De groep acht leerling 
stroomt nu door naar de regionale 
ronde in Goirle. 

Plaatselijke ronde
Ongeveer 140 kinderen vullen de 
zaal in De Dreef. Voor hen staat op 
het podium een feloranje stoel in 
de spotlights. Daar moet het gaan 
gebeuren. Nadat Rana, Kelly, Janne 
en Riva zowel de schoolronde als de 

biebronde hebben overleefd, was 
het nu tijd om te knallen tijdens de 
‘plaatselijke ronde’. Riva Bongers 
beet het spits af met zijn verhaal, 
maar vooral met zijn opvallende 
quote: “Lezen is eigenlijk niet echt 
iets voor mij, maar voorlezen wel.” 
Hij deed eer aan zijn opmerking. 

Biebronde
Later volgden Rana Saleh, Kelly 
de Louw en Janne van de Tillaart. 

Handgebaren en opgezette stem-
metjes zorgden er mede voor dat 
het publiek doodstil was. Aandach-
tig werd er geluisterd en precies dat 
was het doel van medeorganisator 
Esther Geuring. Esther is werkzaam 
bij bibliotheek De Lage Beemden en 
heeft vanuit deze functie onder an-
dere de locatie, presentatie en het 
geluid geregeld. De biebronde is 
nieuw dit jaar. Esther: “Voorgaande 
jaren deden er meer kinderen mee 
tijdens deze Laarbeekse Kampioen-
schappen. We merkten dat de laat-
ste voorlezer niet de aandacht van 
het publiek kreeg, die hij of zij ver-
diende. Daarom hebben we beslo-
ten een ronde ertussen te plaatsen, 
zodat het niet zo lang duurt voor 
de kinderen.”

Jury
Iedere keer als eigen talent het po-
dium op mocht, werden spandoe-
ken geshowd. Gejuich en applaus 
volgden. Na een, voor het gevoel 
van de kinderen, eeuwigdurende 
Annie M. G. Smith-quiz, was de 
jury klaar met vergaderen. De jury 
bestond uit Annemie van de Burgt,  
Susan Fransen en Jacques Kals. Zij 
hebben alle drie op hun eigen ma-
nier een passie voor taal en lezen. 
“We hebben op heel veel dingen 
gelet, zoals dynamiek, tempo en of 
de finalisten het publiek goed aan-
kijken. Rana heeft verdiend gewon-
nen”, concludeert Jacques. 

Nu stroomt Rana door naar de re-
gionale ronde in maart. Mocht zij 
deze winnen volgt de provinciale 
ronde en hopelijk staat ze over een 
aantal maanden op nummer één bij 
de landelijke finale. 

De Laarbeekse finalisten met in het midden winnares Rana 
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Aan de inhoud van
DeMooiLaarbeekKrant is alle mogelijke 
zorg besteed. Er  kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend.  De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag  
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.

Wie zijn heden verprutst, 
is de slaaf van zijn toekomst.

Seneca

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000
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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

Mariahout is een echt pioniersdorp, waar deze straat dan ook naar is 
genoemd. Op 2 maart 1917 nam de gemeenteraad het principebe-
sluit tot ontginning van de Lieshoutse heide.. Het zou echter nog tot 
13 mei 1919 duren, voordat in de gemeenteraad een uitgewerkt plan 
van de grondverbetering en ontginningsmaatschappij ter tafel kwam. 
Toen de eerste 10 hectare gereed waren, kwam in de daaropvolgende 
raadsvergadering van 23 juni 1919 een voorstel van burgemeester en 
wethouders om nogmaals 6 hectare in aansluiting op die ontginning, 
in cultuur te brengen:  “Thans, nu de ploeg en het volk nog hier is, 
kan voordeliger nog een stuk worden omgewerkt, dan dat men daar-
voor weder expres moet komen”. 

De raad was echter van mening, dat men dan bijna genoodzaakt zal 
zijn een gemeente-opzichter aan te stellen, en men voelt er niets voor 
om door de gemeente te laten boeren, dat zal de concurrentie maar 
in de hand werken. Op 6 mei 1920 wordt dan ook door de gemeen-
teraad afgezien van verdere ontginning van heidegronden in eigen 
beheer, en de raad besluit om de ontginning van de Lieshoutse Heide 
voortaan over te laten aan particulieren. Met dit raadsbesluit neemt 
het tijdperk van de pioniers van de derde ontginningsperiode een 
aanvang.

Weldra kwam het nu tot een van de eerste ontginningsboerderij, die 
van Janus Bouwdewijns. De boerderij werd met rijkssteun gesticht. 
In 1929-1930 kochten Dirk en Simon Staadegaard 40 hectare hei-
degrond, en gingen deze grond bewerken. De bevolking van het pi-
oniersdorp nam sterk toe, zo sterk zelfs dat in 1929 met de bouw 
van een drieklassige lagere school werd begonnen. Al gauw kwam er 
een bakkerij, een smederij, een maalderij en cafés. Het pioniersdorp 
werd een echt  dorp, en de pionier staat dan ook te pronken in de 
Mariastraat. Het hele gebied, rechts van de Mariahout, werd dan ook 
de Lieshoutse Heide genoemd, met daaronder de Scheurkens Bleek, 
deze lag ongeveer waar nu de pioniersweg loopt.

Namens de heemkundekring t Hof van Liessent,  
Henny Bevers – van den Baar. 

PIONIERSWEG

Dag vader, daar ga je dan
je laatste strijd gestreden.
Vader, het is goed zo
we zijn allemaal tevreden.

Na een moeilijke strijd hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

Lijsterlaan 26
5741 KR Beek en Donk
Lou is thuis. U bent dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur 
welkom om afscheid van hem te nemen.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 1 
februari om 10.30 uur in de H. Michaelkerk aan de Kerkstraat 
te Beek en Donk. Aansluitend leggen we hem te ruste op het 
Leonarduskerkhof aan de Kapelstraat. 

In plaats van bloemen liever een donatie voor het Lilianefonds, 
de collectebussen daarvoor staan achter in de kerk. 
Ieder die zich betrokken voelt is welkom. 

Greet Maas-van Schijndel
Ton en Ans
Luuk
Tessa en Nick
Silke en Steven
Miriam en Alexander
Stephanie en Fredy
Etiënne en Patricia
Rafaël en Urs
Coot en Marc

Beek en Donk:
Beek en Donk:

Fischbach Göslikon:

Boerdonk:

* Erp, 18 maart 1929 † Helmond, 27 januari 2014

echtgenoot van

Lou Maas

Greet Maas-van Schijndel

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...Op zoek...
Dit knappe Maltezertje is Woopy, 
en hoewel op papier de jaren al 
enigszins beginnen te tellen, is 
dat absoluut niet aan haar te zien. 
Woopy heeft de looks van een 
jonge hond. Tijdens de wandelingen 
doet Woopy niet onder voor haar 
jongere soortgenootjes, ze dartelt 
parmantig mee en loopt keurig aan 
de riem. Wie kan Woopy een rustig 
thuis bieden, neemt haar dagelijks 
lekker mee uit wandelen en kan 
haar zoveel knuffels geven als ze 
wil?

Wanneer u geïnteresseerd bent 
in Woopy of andere dieren uit 
dierenopvang “vd Voorste Grootel” 
bent u altijd welkom tijdens 
openingsuren of kunt u onze site 
bekijken, www.voorstegrootel.nl, 
0492-381490.

Hoera! ‘Karel’, MooiDier van vorige 
week, heeft een thuis gevonden! 

Naam:        Woopy
Leeftijd:     11 jaar
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Prins ‘Maurice d’n eerste’ voorop 

in een van de vele polonaises
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vier kernen, één partij

ook in Laarbeek geldt,
Kies (Lo)Kaal ! 

ook in Laarbeek geldt,
Kies (Lo)Kaal ! 

Gastouderbureau Kidsplanet Beek en Donk

“waar kwaliteit nog betaalbaar is” 

Gastouderbureau Kidsplanet Beek en Donk

“waar kwaliteit nog betaalbaar is” 

www.gob-kidsplanet.nl          info@gob-kidsplanet.nl

€ 25,- p/mbemiddelingskosten

‘Alle remmen los’ op eerste Laarbeekse kletsavond

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout - Carnavalsvereniging 
‘De Raopers’ hield zaterdag de eer-
ste kletsavond van Laarbeek. Deze 
vond plaats in de vernieuwde zaal 
van het Dorpshuis. Voor een uitver-
kochte zaal trad een keur aan arties-
ten op.

De avond werd geopend door een 
heuse heraut, die de komst van Prins 
Maurice d’n eerste aankondigde. 
Nadat de complete organisatie van 
de vereniging zich op het podium 
had gepresenteerd, begon de avond 
met een aardige dans van de dans-
marietjes, die eindigden in de bijna 
verplichte split, met een waarderend 
applaus vanuit de zaal. Spreekstal-
meester Willy Verhoeven praatte de 

avond aan elkaar en nam tevens de 
rol van toneelknecht op zich.

De eerste echte kletser was Har-
rie Hens, die als Bennie Blij de zaal 
probeerde op z’n hand te krijgen. 
Hij had het een beetje moeilijk met 
de Lieshoutse mensen, misschien 
mede door het feit, dat zijn afkomst 
(de Langstraat) wat ver af stond van 
Laarbeek. Amusementsgroep ‘Erpels 
uit ’t zekske’ had de zaal meteen 
op de hand. Met leuke liedjes en de 
Franse slag lukte het hen het publiek 
enthousiast te krijgen. Berry Kna-
pen als ‘De Konijnenfokker’ van wel 
228 konijnen had een erg goed con-
tact met de zaal en wist met leuke 
woordspelingen als modderfokker 
voor een collega die slijk fokte, de 
zaal te laten lachen. 

Prins Maurice en de uit de mist opdui-
kende Penny de Jager gaven de zaal 
dansles met de muziek van ‘In the 
mood for dancing’. Na de pauze tra-
den de dansmarietjes Nanda, Charlot-
te, Sanne, Esther, Myrthe (dochter van 
de prins) en Anne nogmaals voor het 
voetlicht. Dit keer werd de showdans 
uitgevoerd in leuke tenues. De meiden 
deden hun best en je moet het maar 
durven voor zo’n volle zaal! 

Kitty Goverde als ‘vet cool wijf’ had 
geen ton nodig. Het zal overigens de 
vraag geweest zijn of ze er überhaupt 
wel in gepast had met haar omvang. 
Deze omvang was dan ook het onder-
werp van de klets, waar de professio-
naliteit van deze winnaar van de zil-
veren narrenkap vanaf droop. De zaal 
lag in een deuk, vooral toen Theodoor 
Biemans het moest ontgelden. Met 

een groot glas witte wijn en haar eigen 
tekst ‘zuipen kreng’ pakte hij haar op 
carnavaleske manier terug. Met een 
geweldige timing wist Kitty de zaal 
te bespelen. De laatste kletser, Rob 
Schepers, kwam op deze ambtelijke 
dwaling van ‘het wijf’ terug en deed 
nog een extra duit in het zakje door in 
te gaan op de niet officiële kledij van 
de bestuurders, hetgeen echter volle-
dig strookte met het karakter van de 
avond en de temperatuur in de zaal. 

Tussen de laatste kletsers traden enke-
le zanggroepen op, die met wisselend 
succes hun creaties voor het voetlicht 
brachten. Het mag overigens gezegd 
worden dat de spontaniteit en de in-
zet van de prins en het gekleed gevolg 
een groot deel van de avond maakte. 
De talloze polonaises, meestal aange-
voerd door Prins Maurice, waren een 

lust voor het oog. Na een schrille fluit-
toon wisselde de groep van richting 
en was het zijn vrouw Lonneke die de 
stoet leidde. Het publiek werd overi-
gens verrast door een unicum op deze 
avond, want zanggroep ‘de P’s ‘ trad 
op met een eigen clip, die gelijktijdig 
werd geprojecteerd. Deze groep had 
gezorgd voor een leuke aankleding en 
toepasselijke teksten.

Al met al een leuke avond, die te kam-
pen had met veel aanloopproblemen, 
waardoor de snelheid er niet erg in zat. 
Misschien is er door een andere opstel-
ling van de Raad van Elf en een cat-
walk voor de artiesten nog het een en 
ander te verbeteren, want potentie is 
er genoeg in Lieshout. Daarvoor hoef 
je niet over de – Laarbeekse- grens te 
gaan.

Kitty Goverde als ‘vet cool wijf’

De laatste kletser van de avond, 
Rob Schepers, als bakker 

Kinderen van de Brukelum helpen een handje mee aan Mariëngaarde 

Geen dieven in de Mariëngaarde door deze kleurrijke platen

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – De Zorgboog en de 
kinderen van Basisschool Brukelum 
uit Aarle-Rixtel hebben dinsdagmid-
dag stilgestaan bij de verbouwing 
van Mariëngaarde. Zestien kinderen 
werkten mee aan platen die nu de 

voordeur beschermen en ervoor zor-
gen dat het stof binnen het gebouw 
blijft. 

Teamwork
De kinderen kijken wat vragend om 
zich heen. Een enkeling lijkt te we-
ten wat er daadwerkelijk staat te 
gebeuren bij Mariëngaarde. De  rest 

geniet vooral van het feit dat ze in de 
buitenlucht en uit de klas zijn. Acht 
van de leerlingen krijgen een blauwe 
helm op hun hoofd en samen met 
een viertal ‘echte’ bouwvakkers is het 
aan hen de eer de beschilderde pla-
ten aan de voordeur te bevestigen. 

“De vier beschilderingen waren voor 
de Kerst al klaar”, vertelt Minke 
Westra, directrice van Eenbes basis-
school Brukelum. Een leerkracht heeft 
een aantal tekeningen van kinderen 
vergroot en deze getekend op de pla-
ten. Zestien leerlingen van verschillen-
de groepen zijn hier vervolgens druk 
mee geweest. “Het is leuk om te zien 
dat de ene tekening door een leerling 
van een lagere groep gemaakt is, ter-
wijl de vliegtuigen daarboven duide-
lijk van iemand uit een hogere groep 
zijn”,  vertelt Minke. Teamwork straalt 
dan ook van de platen af. Dat beves-
tigt de directrice: “De kleinere waren 
onderaan de platen bezig en de grote 
kinderen schilderden bovenaan.”  

Dankbaar
Terwijl alle aanwezigen de kleurrijke 
platen bewonderden, vertelt Lijanne 
Lans, projectleider zorg, hoe dank-
baar ze is om samen met de buren, 
de basisschool, even stil te staan bij de 
verbouwing. Ze probeert de kinderen 
uit te leggen wat er allemaal gaat ge-
beuren. Zo worden de platen tegen de 
voordeur gemaakt om dieven tegen te 
houden. Pas aan het eind lijkt ze alle 
aandacht te krijgen van de leerlingen. 
“Als jullie nu naar binnen gaan, ligt er 

voor iedereen iets lekkers op tafel”,  
roept Lijanne door haar megafoon.  

De verbouwing
Mariëngaarde, wat eerst een bejaar-
dentehuis was, wordt nu omgetoverd. 
Er moet eind 2014 een gebouw ont-
staan met de nadruk op wonen en 
welzijn in combinatie met zorg voor 
verschillende doelgroepen en woon-
vormen. Daarnaast komt in de bijge-
legen kapel een gezondheidscentrum 
met daarin ‘huisartsenpraktijk Aarle-
Rixtel’, ‘tandartsenpraktijk Kolkman 
en Martin’, apotheek ‘De Laarhoeve’ 
en fysiotherapie ‘Zorgboog in Balans’.
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, do, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
30 januari t/m 5 februari 2014

Zaterdag 1 februari

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMase-koor.
Intenties in deze viering voor: Truus Kruijsen-
Brouwers (mged), Anna de Korte (mged), 
Overleden leden KVO-oMase-koor, Martien 
Roijackers (verj), Norbertus Daniëls, Antonius 
Daniëls en echtgenote, Han van Lierop.

18.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie 
Eucharistieviering – Samenzang.

Zondag 2 februari

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering, Gezinsviering. 
Intenties in deze viering voor: Frits van Kaat-
hoven, Martien Daniëls, Miet Truus en Jan 
van Dooren, Jan van der Heijden, Jan Aalders, 
Harrie van Lankvelt, Piet van Hout (verj.)

10.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
4e Zondag door het jaar - Opdracht van de 
Heer in de tempel.
Eucharistieviering – Cantorij.
Presentatieviering 1e Communicanten met 
kindernevendienst voor de andere kinderen.
Zr. Marij Verbeeck (par.), Hanneke van Berlo 
(fund.), Sien Nooijen (fund.), Mina van den 
Bogaard – de Korte, Overleden ouders Jan en 
Truus van Dijk – de Vries (verj. moeder/KBO) 
Tot welzijn van de parochie.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor.
Intenties in deze viering voor: Agnes Verschu-
ren-Colen, Gerrit en Truus Kruijsen-Brouwers, 
Jos van Gemert en Ida van Gemert-Naus, 
Toon en Tonia van Laanen-van den Berg en 
Tonny de dochter, Janus en Nellie van Zutven, 
Ton van Duijnhoven.

Maandag 3 februari

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

Dinsdag 4 februari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering.

Woensdag 5 februari 

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering. 
Na afloop van deze viering wordt er door de 
zusters een kop koffie geschonken.

19.00 Kapel 
Rozenkransgebed.

Kinderen bereiden zich voor op communie
Laarbeek - 81 Kinderen uit Lieshout, 
Mariahout en Beek en Donk zijn zich 
aan het voorbereidingen op hun eer-
ste heilige communie. Begin van dit 
schooljaar is er gekozen voor een an-
dere insteek. 

De nieuwe werkgroep, gevormd door 
ouders uit alle drie de dorpen, is sa-
men met Pastoor Verbraeken en Pater 
Wester vol motivatie de aankomende 
communicanten aan het begeleiden. 
Daarbij krijgen zij hulp van vele ou-

ders. De kinderen zijn erg enthousiast 
en leren tijdens de voorbereidings-
avonden de grondbeginselen van het 
Katholieke geloof door middel van 
verhalen, puzzels, knutselactiviteiten 
en spelletjes. Naast de avonden staan 
ook de gezinsvieringen in de kerken 
centraal. De gezinsvieringen rouleren 
over de drie dorpen. Ze sluiten aan 
op de communievoorbereiding, maar 
zijn voor alle gezinnen bedoeld, dus 
ook voor gezinnen die dit schooljaar 
geen communicant hebben. 

Op zondag 2 februari zal er weer een 
speciale gezinsviering plaatsvinden in 
de St. Servatiuskerk in Lieshout om 
09.30 uur. Iedereen is welkom!

Molen De Leest legt een koppel stenen open Bettine Vriesekoop bij KVO kring Uden
Lieshout – De komende weken is één 
van de koppelstenen in molen De 
Leest in Lieshout van de meelkast 
afgehaald en daarmee is het koppel 
kunststenen opengelegd. Een mooie 
gelegenheid om eens te kijken hoe 
dat eruit ziet. De molen is op dins-
dagmiddag, zaterdagmorgen en za-
terdagmiddag open.

De mensen die een keer in een koren-
molen zijn geweest, herinneren zich 
vast dat op de steenzolder de kop-
pels met molenstenen liggen. Alleen 
was daar maar weinig van de stenen 
te zien, omdat normaal de meelkast 
daar omheen is gebouwd. Nu is de 
loper (de bovenste, ronddraaiende) 

steen met de steenkraan opgetakeld, 
omgedraaid en op een aantal balken 
is neergelegd.

De molenaars deden dat vroeger re-
gelmatig.  De stenen waren snel ver-
sleten en daarom moesten de koppels 
regelmatig uit elkaar worden gehaald 
om de groeven in de stenen weer te 
scherpen met de bilhamer. Tegen-
woordig gebeurt dat veel minder, 
omdat niet op alle molens nog koren 
wordt gemalen, en de stenen dus lang 
goed blijven.
Op molen De Leest liggen twee kop-
pels stenen: een koppel van natuur-
steen, van basalt, en een koppel 
kunststenen.

Erp - Bettine Vriesekoop is op woens-
dag 5 februari a.s. te gast met een 
Lezing over eigen leven (Tafeltennis, 
China etc. & werk). Deze avond is voor 
leden en belangstellenden en vindt 
plaats in Ontmoetingscentrum Ter Aa, 
Den Uil 1A te Erp. Aanvang 20.00 uur. 
Zaal open 19.30 uur.

Bettine (49) was ruim vijfentwintig jaar 
het gezicht van het Nederlandse tafel-
tennis en beoefende deze sport op zeer 
hoog niveau. Ze werd 2 keer Europees 
kampioen en maar liefst 14 keer Ne-
derlands kampioen. Daardoor werd ze 
twee keer Sportvrouw van het jaar. De 
vele contacten met Chinese tafeltennis-
sters inspireerden Bettine tot het volgen 
van een studie Sinologie aan de univer-

siteit van Leiden. Daarna studeerde ze 
Oosterse filosofie. Bettine Vriesekoop 
was na haar tafel tenniscarrière jaren-
lang correspondente in China voor NCR 
Handelsblad. Over haar ervaringen 
schreef ze in de loop van de jaren vier 
succesvolle boeken, waarvan ‘Duizend 
dagen in China’ het meest recente is. 

Bettine heeft de Leonardo-leerstoel op 
de universiteit van Tilburg bekleed, en 
heeft samen met acht masterstudenten 
drie maanden lang onderzoek gedaan 
naar de positie van de Chinese vrouw. 
Ook benieuwd naar haar verhaal? Dan 
bent u welkom op deze avond. Nadere 
informatie bij het secretariaat 0492-
464579.Kosten voor leden €5,00 en 
niet-leden €7,50 incl. koffie/thee.

Lezerspodium

VVD Laarbeek
De VVD Laarbeek doet in maart niet mee 
aan de verkiezingen. De partij kan geen 
kandidaten vinden voor het raadswerk, 
aldus Ton Briels als eenzame roepende in 
de politieke woestijn in het Eindhovens 
Dagblad van 24 januari j.l.
Het is natuurlijk interessant te weten wat 
hiervan de ware achtergrond is. Ongeveer 
met de komst van de heer Briels als 
gemeentesecretaris van Aarle-Rixtel in 
1985 werd in het dorp de VVD opgericht 
mede omdat de VVD landelijk ‘in de lift’ 
zat.
Nieuwkomers die daar hoofdzakelijk 
deel van uitmaakten roerden zich als de 
onroerend zaak belasting met enkele 
guldens verhoogd werden maar bleken 
niet echt de volksvertegenwoordigers te 
zijn waar Aarle-Rixtel op zat te wachten, 
de verkiezingen wezen dat ook regelmatig 
uit.
Laarbeek, waar nu ook Aarle-Rixtel deel 
van uitmaakt, is een gemeente met relatief  
nog veel boeren en arbeiders die niets 
hebben met de VVD, dat is nu eenmaal 
een gegeven. Dat de 27 leden die blijkbaar 

nog de ruggegraat vormen geen tijd (lees: 
animo) hebben is niet verwonderlijk gezien 
de laatste tijd in opspraak geraakte politici 
van VVD huize. Hij vindt ook het VVD-
volk een raar volk, maar is blij dat hij als 
raadslid iets voor mensen kan betekenen.
Als de heer Briels nog iets voor (gewone) 
mensen wil betekenen zou hij bij 
teloorgang van de plaatselijke VVD 
bijvoorbeeld een plaatselijke SP kunnen 
oprichten, die er landelijk om bekend staan 
nog integer te zijn, hun zaakjes te kennen 
en het niet alleen bij woorden te laten.
De gemeenteraad van Laarbeek die nu 
voor 90 procent uit ja, mits knikkers en 
nee, tenzij bestaat zou er dan hopelijk mee 
gebaat zijn eindelijk eens interessant te 
worden voor haar inwoners met discussies 
van een beter gehalte.
Helaas zal dit er de komende vier jaar 
wel niet van komen want de uiterlijke 
datum van kandidaatstelling is inmiddels 
verstreken.

Bert Uijtenbogaart
Aarle-Rixtel

Wie ziet het Licht?
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Piet van Thielplein 5
www.verswarenhuys.nl

Pak Uw voordeel, 
in deze tas 

1.  jong belegen 
kaas  500 gram 

2.  heks’nkaas® 
 150 gram 

nieuwe smaak: 
tomaat basilicum

3.  dipstokjes 
Grissini, 150 gram

4.  beker versgebrande pinda’s
5.  boer’n yoghurt 450 gram 

(aardbei of bosvruchten)

 8,98
deze aktietasvoor Maar

www.zuivelhoeve-winkels.nl

zuivelhoeve. onmeunig lekker.

Zuivelhoeve draagtas 30x40 2014 aangepast.indd   1 10-01-14   14:42

Redacteur: Nikki Barten 
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  

Lieshout – “We willen dat iedereen 
hier met een glimlach binnenkomt 
en zo ook weer naar huis gaat”, ver-
telt Anja Aarts-Corsten (35). Samen 
met haar zus Marjan Kremers-Cor-
sten (33) zwaait zij sinds een aantal 
maanden de scepter over het Bavaria 
Brouwerij Café. Deze horecagelegen-
heid heeft in de afgelopen maanden 
een flinke verbouwing ondergaan. 
Vrijdag werd het café heropend. 

Onverwacht 
Niemand hield voor mogelijk dat de 
zussen ooit samen een café zouden 
gaan runnen. De in Sint-Oedenrode 
wonende Marjan werkte voorheen 
als uitvaartverzorgster. Anja, woon-
achtig in Mariahout, was interimmer 
bij diverse bedrijven en had daarnaast 
nog een eigen bedrijf. “Dit is totaal 
onverwachts op ons pad gekomen”, 
vertelt Marjan. Anja vult aan: “Via via 

werd ik benaderd om in het Bavaria 
Brouwerij Café te gaan werken. Na 
een paar keer ‘nee’ gezegd te heb-
ben, ben ik toch overstag gegaan en 
hier aan het werk gegaan. Daarna is 
het snel gegaan. Ik werd voor de ex-
ploitatie gevraagd en via via is mijn 
zus daar weer bij betrokken geraakt, 
waardoor we ineens samen de uitba-
ters waren van dit Lieshoutse café.” 

Van nature 
De taakverdeling tussen de zussen 
ging als vanzelf. “Eigenlijk hebben we 
het daar niet eens echt over gehad”, 
vertelt Anja, “Het ging van nature”. 
Marjan legt uit: “Anja zorgt ervoor 
dat het vol komt en ik zorg ervoor 
dat het draait. Zo zit het simpelweg 
in elkaar.” Veel zien de eigenares-
sen elkaar niet op de werkvloer. “We 
hebben allebei kinderen en daarom 
ook ieder onze eigen dagen dat we 
werken. Maar we vertrouwen elkaar 
volledig”, beamen de twee. “We we-
ten van elkaar hoe we werken en wie 

wat aanpakt. Dat leidt nooit tot dis-
cussies.” 

Een vernieuwd concept
Het vernieuwde Bavaria Brouwerij 
Café is aan een flinke verandering 
ondergaan. Marjan en Anja dachten 
mee over de nieuwe indeling en in-
vulling hiervan. “We zijn zelf vrij om 
met nieuwe ideeën en concepten te 
komen. Dit moet natuurlijk wel bin-
nen het Bavaria-plaatje passen.” 

Heropening 
Vrijdag vond de heropening van het 
café plaats. Daarnaast werd ook de 
nieuwe Bavaria Biertour gelanceerd 
(zie pagina 7 in deze krant). Anja 
en Marjan zien de toekomst vol ver-
trouwen tegemoet. “We hebben er 
enorm veel zin in”, vertellen ze. Het 
café is iedere dag geopend van 10.00 
tot maximum 01.00 uur. “Iedereen is 
van harte welkom in deze huiskamer 
van de familie Swinkels”, besluiten de 
twee.

Zussen Marjan en Anja nieuwe gezichten van Bavaria Brouwerij Café

“Dit is de huiskamer van de familie Swinkels”

“De kroeg wordt voortgezet in een sfeervolle ambiance waar het goed toeven is”

Openingsweekend bij nieuwe horecazaak: 
Café-Bar Bij Ons

De nieuwe uitbaters van het Bavaria Brouwerij Café: 
Marjan Kremers-Corsten (l) en Anja Aarts-Corsten (r)

Redacteur: Jacqueline van Gerven
Fotograaf: Jacqueline van Gerven

Beek en Donk – Het voormalige café 
‘De Spijker’ aan het Piet van Thiel-
plein in Beek en Donk heeft nieuwe 
eigenaren. John van den Heuvel, Jos 
Biemans en Marianne Staal gaan als 
uitbaters aan de slag in de horecage-
legenheid, die zij omgetoverd hebben 
tot Café-Bar Bij Ons. Na een grootse 
verbouwing vindt komend weekend 
het openingsweekend plaats.

Wat eraan voorafging 
Voor John en Marianne is het café niet 
vreemd. “Kan ik dit hier niet kopen?”, 
vroeg John dertien jaar geleden aan de 
toenmalige eigenaar. De uitbater gaf 
een ‘ja’ als antwoord en de koopover-
eenkomst werd letterlijk op een bier-
viltje gesloten. Twee weken later was 
het officieel. Circa 8 maanden later op-
perde John aan Marianne, die destijds 
één van zijn medewerksters was, of het 
café wellicht iets voor haar was. Ook 
die vraag werd bevestigd met een ‘ja’. 
Negen jaar later verkochten de twee 
het café omdat het met Marianne qua 
gezondheid minder leek te gaan. 

Een kersvers eigenaarstrio 
Het zag ernaar uit dat het café nu, na 
vier jaar, opnieuw van de hand zou 
worden gedaan en zijn bestemming als 
café kwijt zou raken. Trouwe bezoe-
kers vroegen zich af waar zij in de toe-

komst op zaterdag en zondag naartoe 
zouden kunnen gaan. Tezamen met 
Jos, die ook al zo’n 30 jaar een trouwe 
bezoeker is, werd op 4 december 2013 
officieel een kersvers eigenaarstrio ge-
vormd.

Een welkome plek voor iedereen
“‘Bij Ons’ is niet zomaar een café. Het 
is een plek waar oprecht van gehouden 
wordt”, vertellen de nieuwe eigenaren. 
De horecagelegenheid is op het nip-
pertje, door bovengenoemd driespan, 
gered. De nieuwe eigenaren hebben 

stuk voor stuk een jarenlange binding 
met het café en gaan het nu tezamen 
openhouden. Niet alleen voor ieder-
een die gezellig wat wil drinken en een 
praatje wil maken, maar als laagdrem-
pelige en welkome plek voor iedereen 
tussen de 18 en 98 jaar die desgewenst 
ook kunnen biljarten, darten, kaarten, 
enzovoorts, in een unieke omgeving. 

Een uitvalbasis voor verenigingen
Het team heeft veel ideeën en wil in 
de toekomst allerhande festiviteiten 
organiseren. Ze denken bijvoorbeeld 

aan artiesten en orkesten op het Piet 
Van Thielplein. Ook willen ze graag dat 
het café een uitvalsbasis wordt voor 
dart-, biljart- en kaartverenigingen. De 
eigenaren staan daarnaast open voor 
alle mogelijke suggesties.  “De kroeg 
wordt voortgezet in een sfeervolle 
ambiance, welke Hans Rooijakkers uit 
Beek en Donk qua styling heeft verwe-
zenlijkt”, aldus John, Jos en Marianne. 

Goed toeven bij Café-Bar ‘Bij Ons’
In het café kan men niet alleen terecht 
voor een drankje, maar bijvoorbeeld 

ook voor een tosti en een worsten-
broodje. Aangezien het café wekelijks 
geopend is op 3 middagen, onder 
meer tijdens de markt op woensdag, 
is het aldaar ook lekker bijkomen on-
der het genot van een kopje koffie. 
Het buitenterras wordt nog vernieuwd 
voor de zomer, dus zowel binnen als 
buiten is het dan goed toeven bij Café-
Bar ‘Bij Ons’. 

Meer informatie en foto’s via de 
Facebook-pagina: Café-Bar Bij Ons

De eigenaren van Café-Bar Bij Ons. Vlnr. John 
van den Heuvel, Jos Biemans en Marianne Staal

MARC GOSEN  ü Glaszettersbedrijf
 ü Glashandel
 ü Schilderbedrijf

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

“Glashard de beste”

Florentiusdreef 3, Aarle-RixtelSBIB geregistreerd marcgosen@chello.nl

Ruitschade !!!   Snel en vakkundig gerepareerd, bel snel: 06- 27020412
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Niet genetisch gemanipuleerd voedsel dat in zijn geheel en onbewerkt niet 
boven een bepaalde temperatuur gekookt is. Daardoor blijven smaak en 
voedingstoffen van alle vitaminen, enzymen, antioxidanten en mineralen 
die in RAW FOOD aanwezig zijn behouden. Met andere woorden: door 
RAW FOOD blijft het leven in de voeding zitten! SUPER RAW FOOD be-
staat uit groente, fruit, noten, zaden en kiemen. Eigenlijk alles wat je uit de 
grond, of van bomen en struiken haalt en zo kan eten. Hierdoor herstelt je 
lichaam sneller en krijg je meer energie. Zorg dat je SUPER RAW FOOD aan 
je dieet toevoegt, zodat je elke dag het beste uit jezelf kunt halen. In ‘t Vers-
warenhuys voorzien wij u graag van: amaranth, 
chiazaad, quinoa, hennepzaad, cranberries, go-
jiberries, moerbeibessen, groente en fruit....kom 
gerust langs en laat u inspireren!

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AUTOMAAT BIOSCOOP
CONTRACT DATABASE DISCREET
ENERGIEK FLUISTER GETALLEN
GEWRICHT HANDICAP HOPELIJK
IMPONEER JERRYCAN KEYBOARD
LIPSTICK MILITAIR OPTICIEN
PRIKBORD QUOTATIE SLEUTELS
UITGIFTE VOERTUIG RECLAME

ZORG EN WELZIJN

Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,- 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Piet Nooijen

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Jennie van Brug

2. Berdie Klomp

3. Anne van Stiphout
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Medium

3 9 6

2 4 7

8 7 1

9 1 4

7 2 9 1

4 5 2

3 9 5

8 6 4

5 1 2

Puzzle #218733

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

AFSPRAAK

AUTOMAAT

BIOSCOOP

CONTRACT

DATABASE

DISCREET

ENERGIEK

FLUISTER

GETALLEN

GEWRICHT

HANDICAP

HOPELIJK

IMPONEER

JERRYCAN

KEYBOARD

LIPSTICK

MILITAIR

OPTICIEN

PRIKBORD

QUOTATIE

RECLAME

SLEUTELS

UITGIFTE

VOERTUIG
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Wat is SUPER RAW FOOD?

• 1 kg runderpoulet
• 2 uien 
• 1 laurierblad
• 1 el Limburgse mosterd
• 1 el tomatenpuree
• 4 el zilveruien (zout/zuur)

• 1,5 l runderbouillon (3 blokjes)
• 2 plakjes ontbijtkoek
• 1 el Appelstroop
• Peper en zout 
• maïzena

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

Uitleg van het recept:
Snijd de uien grof en snijd de poulet in blokjes. Verhit boter in een 
pan met dikke bodem en braad de runderpoulet aan. Voeg de 
gesneden ui bij het vlees en laat gedurende 10 minuten sudderen. 
Voeg mosterd en tomatenpuree bij het vlees en laat enkele minuten 
mee smoren. Blus af met de runderbouillon en voeg de zilveruitjes 
en laurierblad  toe samen met een beetje vocht van de zilverui. Laat 
minstens 1 ½ uur smoren. Voeg ontbijtkoek toe en laat smoren 
tot ontbijtkoek is opgelost. Breng op smaak met peper en zout en 
appelstroop en bind zo nodig af met een beetje maïzena. Lekker bij 
gekookte aardappels en verse groenten.

Recept van de week

Heerlijke runderstoofpotje (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

Ingrediënten:
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Arian de Groot
Korenmijt 19 B
Beek en Donk

0492 - 36 80 39

Tekstcapriolen
Volgens P. Skauwe

Johannes Swinkels neemt bezoekers 
mee op vernieuwde Biertour 

Redacteur: Nikki Barten 
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout – Het is klokslag 16.00 uur. 
Na ontvangen te zijn met – natuurlijk – 

een glas Bavaria worden de aanwezigen 
geacht om plaats te nemen in het voor-
gereden treintje. De leden van de familie 
Swinkels gaan als eerste ervaren hoe de 
totaal vernieuwde Bavaria Biertour is. 

Een interactieve tour
“Welkom allemaal op het terrein van 
Bavaria”, spreekt Johannes Swinkels 
de aanwezigen toe. Johannes (1851-
1950) is de voorvader en drijvende 
kracht achter het huidige succes van 
het grootste Laarbeekse familiebedrijf. 
Met zijn welkomstwoorden begint een 
interactieve tour door de brouwerij. 
Een anderhalf uur durende excursie, 
waarbij de verhalen van Bavaria tot 
leven worden gebracht door moderne 
audiovisuele technieken en verschil-
lende proef-onderdelen. Peer Swinkels 
vertelt: “Door onze gasten te ontvan-
gen op plekken waar werkelijk op dat 
moment aan een glas Bavaria wordt 
gewerkt, voel je je ook echt even on-
derdeel van ons bedrijf.”

Het vernieuwde concept 
Niet alleen de Bavaria Biertour is ver-
nieuwd. Ook het Bavaria Brouwerij 
Café heeft een flinke verandering on-
dergaan (zie pagina 5 in deze krant). 
Peer: “De Bavaria Biertour en het 

Bavaria Brouwerij Café zijn de visite-
kaartjes van ons bedrijf. We hebben 
daarom voor een totaal vernieuwd 
concept gekozen. De komst van de 
nieuwe uitbaters Marjan en Anja ma-
ken deze vernieuwing compleet.” 

Johannes Swinkels als leidraad 
Aan de Bavaria Biertour is ruim 1,5 jaar 
gewerkt. “We wilden niet dat het een 
‘standaard’ tour zou zijn, die op ande-
re excursies bij brouwerijen lijkt. De fa-
milie Swinkels is een belangrijk onder-
deel van het bedrijf Bavaria. Daarom 
hebben we gekozen voor het concept 
met Johannes Swinkels”, vertelt een 
van de bedenkers van de vernieuwde 
Bavaria Biertour. 

Meer informatie
Nieuwsgierig naar de nieuwe tour 
van Bavaria? Kijk dan op de website: 
www.bavariabiertour.nl. Maar nu eerst 
een Bavaria. Proost! 

Van Schijndel 
De Woonwinkel

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

Koopzondag 2 februari. 
Van 12.00 tot 17.00 uur.

Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  

PR-cursus voor verenigingen en organisaties 
Laarbeek – Hoe schrijf je een goed 
persbericht? Hoe lever je dit aan? 
En wat te doen met foto’s? Het zijn 
slechts een paar vragen waar di-
verse verenigingen en organisaties 
mee worstelen. Omroep Kontakt, De 
MooiLaarbeekKrant en ViERBINDEN 
hebben de handen ineengeslagen en 
houden binnenkort een cursusavond 
speciaal voor mensen die hier inte-
resse in hebben. 

De weg naar de lokale media
Zowel Omroep Kontakt als Mooi-
Laarbeek vindt het belangrijk dat 
verenigingen en organisaties de weg 
naar hen vinden. “We merken regel-
matig dat het voor mensen niet hele-
maal duidelijk is hoe zij kopij het best 
in kunnen leveren. Daarom organise-
ren wij deze avond”, vertelt Adri Vo-
gels, voorzitter Omroep Kontakt. 

Een handvat 
Nikki Barten, hoofdredacteur De 
MooiLaarbeekKrant, legt uit: “We 
willen de pr-personen wat handige 
tips geven. We bieden ze een hand-
vat. Zo leggen we gedurende de 
avond uit hoe je een goed persbericht 

schrijft. Ook leggen we uit hoe ze de 
kopij het beste op kunnen sturen. 
We zien bijvoorbeeld vaak dat het 
fout gaat met het meesturen van een 
foto, terwijl dat niet moeilijk hoeft te 
zijn.”

ViERBINDEN
Welzijnsinstelling ViERBINDEN orga-
niseert elk jaar cursussen voor vereni-
gingen en organisaties. Vrijwilligers 
kunnen zo op deze manier bijge-
schoold worden. De PR-avond is één 
van de cursussen die ViERBINDEN dit 
jaar aanbiedt. 

Praktische informatie 
Er vinden twee (dezelfde) avonden 
plaats. “Op deze manier kunnen we 
zoveel mogelijk mensen deze cursus 
aanbieden en krijgt iedereen vol-
doende aandacht”, vertelt Adri. De 
avonden vinden plaats op donderdag 
13 februari in het Dorpshuis in Lies-
hout en op maandag 17 februari in 
het Buurthuis van Mariahout. Beide 
keren start de cursus om 19.30 uur. 
Rond 22.00 uur is het programma 
ten einde. Deelname is gratis.

Aanmelden 
Heb je interesse? Meld je dan aan via 
het e-mailadres van Omroep Kontakt. 
Stuur een e-mail naar info@kontaktfm.nl
en vermeld daarbij van welke vereni-
ging en/of organisatie je bent en aan 
welke PR-avond je wilt deelnemen. 
Aanmelden kan tot uiterlijk drie dagen 
voor de betreffende datum. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met Adri Vogels (tel: 0492-
463624 , mail: info@kontaktfm.nl), of 
met Nikki Barten (tel: 0492-832182, 
mail: redactie@mooilaarbeek.nl).

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   
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MooiLaarbeekDe
ViERBINDEN

verbinden in vitale kernen

Taal is leuk, zeker wanneer coryfeeën 
als Wim Daniels en Paulien Cornelisse 
voor ons de weg plavuizen. Een 
onbewust gebruik van verkeerde 
woordvormen of uitdrukkingen, 
ik lust er wel soep van. Het lijkt 
er wel een beetje op maar is toch 
net even anders, de zogenaamde 
malapropismen. Ik durf er zelfs mijn 
vingers voor in het vuur te steken 
dat de soms Freudiaanse vergissingen 
niet opvallen. Want wanneer alles op 
rolletjes loopt kan er aan het einde 
best nog een kind in de kamer komen.
Ik geniet nu al van de interviews 
van onze heren en dames politici die 
een verspreking in alle toonladders 
zullen ontkennen. “Het gesprek ging 
toch van een Jantje van een leien 
dakje? Deze uitspraken brengen 
me zeker niet in een lastig pakket.” 
Omdat zij vaak niet over één dag ijs 
gaan, verhaspelen zij woorden en 
uitdrukkingen die minder bekend zijn 
en dus minder opvallen. Zij weten 
heus wel hoe de vork in elkaar steekt 
maar door de mondelinge overleving 
is een vergissing menselijk.
Ook kinderen kunnen er wat van, 
heerlijk. Zo heb ik een neefje die me 
zonder toeten of blozen vertelde 
dat zijn blinde arm eruit gehaald 
was en dat hij daarna een Prins-
Bernhardshond had gekregen. Deze 
moest volgens zijn vader nog wel 
gepasteuriseerd worden zodat ze met 
de auto met stuurverkrachter naar de 
dierenarts zijn gereden. Hij begreep 
ook niet dat iedereen boos was op 
Saddam Woestijn en dat Marokkanen 

de Rammenas vieren. Namen zijn nu 
eenmaal soms verschrikkelijk lastig, 
dat is een wet van meten en persen. 
Zo vroeg ik laatst wat die man aan 
de bar nu eigenlijk had, hij kon zijn 
glas bier niet fatsoenlijk stilhouden. 
“Dat komt omdat hij de ziekte van 
Pakistan heeft”, zei een cafébezoeker. 
Ik ben daarop maar naar huis gegaan 
want had geen zin om als laatste der 
mohammedanen te blijven.
Waarom ook lang praten 
wanneer het veel korter kan. 
Zo kun je lesbisch zijn voor een 
primula of piano studeren aan 
het sanatorium. De vrouw van 
mijn buurman lag volgens 
hem al twee jaar op de 
kinologische afdeling van het 
ziekenhuis. Zij moest dagelijks 
verschoond worden omdat 
ze incontent was en leed 
aan erectico nervosa. 
Door haar hartkwaal 
leeft ze nu met een 
peesmeter. Bij deze brave 
borst is duidelijk sprake 
van een geval van de klok 
die de klepel heeft horen 
hangen. Graag zou ik nog 
meer versprekingen aan de 
orde willen snijden, daarvoor 
is deze column helaas wat te kort. 
Graag wil ik een slipje van de sluier 
optillen door mijn afbeelding als 
silhouet weer te geven zodat u, 
trouwe lezer, nu ook weet wie 
ik ben. Daarna vertrek ik weer 
met stille teentjes.

WOONBOERDERIJ 
MET TUIN IN BOERDONK 

WOONBOERDERIJ DE MARIAHOEVE 

Info: H.  Peters    06-42471191    petersvof@hetnet.nl
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Komt u een kijkje nemen? 
Dan krijgt u een heerlijk vers  
appeltaartje cadeau!

 
geldig bij Jumbo in Mariahout.

Hallo boodschappers!
Eindelijk!  
Jumbo Lieshout is 
weer geopend! 

 

jumbosupermarkten.nl/Lieshout

JUMBO VAN 
DEN BOGAARD 

IN LIESHOUT
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Redacteur: Thea Wich 

Deze week is het de beurt aan Lieke 
van Duppen. In 2001 was zij te zien 
in het muzikale televisieprogramma 
‘Starmaker’. Samen met de andere 
deelnemers scoorde zij een nummer 
één hit in de Top 40 met de single 
‘Damn I think I love you’.

Lieke (30), geboren en getogen in Aar-
le-Rixtel, was al op jonge leeftijd actief 
in de muziek. “Het begon met zin-
gen en gitaar spelen, samen met een 
vriendin. Later kwamen er wat mensen 
bij en hebben we in 1997 ons eerste 
bandje ‘Promises’ opgericht”, vertelt 

Lieke. Regionaal was de band erg suc-
cesvol. ‘Promises’ won in café Lucas-
sen een wedstrijd voor bandjes, trad op 
in lokale cafés en bracht een CD met 
de naam ‘Visible pain’ uit. Lieke vertelt 
lachend: “We waren wereldberoemd 
in Aarle-Rixtel.”

Televisiezender ‘Yorin’ riep in 2000 
jong talent op voor het nieuwe muzi-
kale programma ‘Starmaker’. In deze 
realityserie werd een groep van twaalf 
jongeren tot band gevormd in het 
oude ‘Big Brother’-huis. De zestien-
jarige Lieke stuurde een videoband 
op, doorliep enkele auditierondes en 
werd door Yorin uit enkele duizenden 

inzendingen geselecteerd. Lieke: “Toen 
ik het eenmaal was geworden, ging 
het allemaal heel snel. Binnen tien da-
gen had ik mijn studie verpleegkunde 
opgezegd en zat ik in het huis.”

Dag en nacht werden de deelnemers 
gefilmd. Lieke: “Overal hingen came-
ra’s. Deze werden op afstand bediend. 
Cameramannen zagen we niet.” Frag-
menten van deze opnames werden 
dagelijks uitgezonden in het voorjaar 
van 2001. De deelnemers hadden 
geen enkel benul hoe deze beelden in 
de huiskamers ontvangen werden. “Je 
weet niet welke beelden er worden 
uitgezonden”, legt Lieke uit. “Je bent 
helemaal afgeschermd van de buiten-
wereld.”

Tijdens hun verblijf in het huis werden 
de deelnemers klaargestoomd voor een 
muzikale carrière. Zij kregen bijvoor-
beeld zang- en dansles, mediatraining 
en Engelse les. Met enige regelmaat 
kwamen er beroemdheden op bezoek. 
Lieke: “We kregen adviezen van Lio-
nel Richie en Ricky Martin.” Onder de 
naam ‘Starmaker’ namen de kandida-
ten de single ‘Damn I think I love you’ 
op. Met dit nummer behaalden zij een 
platina plaat. Ook traden zij op in Ahoy 
en in de Heineken Musichall.

Iedere week werd er door een jury 
een deelnemer naar huis gestuurd. 
De zeven overblijvers vormden de 
band ‘K-otic’. Lieke was de laatste 
afvaller. Zij mocht van de organi-
satie een CD opnemen met onder 
andere het nummer ‘Get your shit 
together’. Lieke: “Voor dit num-
mer hebben we in Turkije een vi-
deoclip opgenomen, samen met 
acteur Tygo Gernandt.”

Veel leuke reacties kreeg de zan-
geres bij haar thuiskomst. Lieke: 
“Heel Aarle-Rixtel leefde mee.” 
Wel moest ze wennen aan haar plot-
selinge bekendheid: “Je gaat het huis 
in, niemand kent je. Een poosje later 
kom je eruit en ben je plotseling be-
kend. Dat was wel even wennen toen 
ik weer voor de eerste keer bij de ‘Time 
Out’ kwam.”

Na het behalen van haar diploma aan 
de Tilburgse ‘Rockacademie’ in 2006, 
opende Lieke een zangpraktijk voor 
lichte muziek. Ook trad zij overal in het 
land op met het trio ‘Dreamcast’. Lie-
ke: “Na een paar jaar ben ik daarmee 
gestopt. Door te veel optredens had ik 
geen privéleven meer.” De zangeres 
ging solo verder: “Nu kan ik zelf kiezen 
op welk huwelijk of feest ik optreed en 
kan ik ook eens een weekendje weg.“

Tegenwoordig woont Lieke nog steeds 
in Aarle-Rixtel, samen met haar vriend 
Klaas. Haar bedrijf, ‘LiekeMusic’, runt 
de zangeres en zangdocente vanuit 
haar ‘Zangpraktijk Lieke’ (aan huis). 
Lieke: “Het gaat supergoed. Ik heb al-
lerlei soorten leerlingen en optredens. 
Dat maakt het zo leuk.” Spijt van haar 
deelname aan ‘Starmaker’ heeft zij niet: 
“’Starmaker’ heeft ervoor gezorgd
dat ik de muziekrichting heb gekozen. 
Daardoor leid ik nu een heel fijn leven, 
enne, binnenkort gaan we een reünie-
concert geven met ‘Promises’. ” 

Meer informatie over Lieke van 
Duppen is te vinden op de site 
www.liekemusic.nl.

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Is uw huidige auto aan vervanging 
toe? Of heeft u lang gespaard en 
wilt u ondanks de economische 
crisis toch eens van auto wisselen? 
Misschien heeft de speech van onze 
premier Mark Rutte om toch zeker 
maar eens die nieuwe auto aan 
te schaffen u wel over de streep 
getrokken. 

Waarschijnlijk heeft u al een 
wensenlijstje klaar. Welk merk 
en type wordt het deze keer? En 
welke kleur heeft u in gedachten? 
Energiezuinig of niet? Wel of 
geen garantie? Dit zijn allemaal 
afwegingen die u dient te maken.

Ik heb een nieuw aandachtspunt 
voor u: Wist u dat de meeste 
rechtsbijstandverzekeringen geen 
dekking bieden bij een geschil 
indien u uw auto niet bij een 
officiële dealer heeft gekocht of 
indien u geen bovag-garantie heeft 
bedongen?

Indien u uw Renault bij een Fiat 
dealer koopt en er ontstaat een 
geschil, kan rechtsbijstand besluiten 
u niet bij te staan. Ook kan dat het 
geval zijn als u geen bovag-garantie 
bedingt. Niet dat u dan moet afzien 
van aankoop: u kunt bij een geschil 
dan uiteraard wel bij ons terecht!

Heeft u een geschil of wilt u dit juist 
voorkomen? Neem dan contact op 
met mr. Bart Kusters of mr. Marc van 
de Ven van Juridisch Adviesbureau 
Laarbeek B.V.. Wij zijn bereikbaar 
via telefoonnummer: 0492-468744 
of per e-mail: info@ja-laarbeek.nl.

Op zoek naar een andere auto?

Iedere week werd er door een jury 
een deelnemer naar huis gestuurd. 
De zeven overblijvers vormden de 
band ‘K-otic’. Lieke was de laatste 

Wel moest ze wennen aan haar plot-

De MooiLaarbeekKrant gaat verhuizen! 
Beek en Donk – Het team van De 
MooiLaarbeekKrant verhuist deze 
week naar een nieuw bedrijfspand. 
Het kantoor aan het Heuvelplein 12 
wordt verruild voor het pand van de 
voormalige lijstenmakerij aan het 
Heuvelplein 3 in Beek en Donk.  

Het nieuwe kantoor is een karakteris-
tiek pandje, midden in het centrum 
van Beek. De MooiLaarbeekKrant 
kende een mooie start in 2013. Met 
het oog op de toekomst is besloten de 
verhuizing naar een iets groter pand 
door te zetten. De MooiLaarbeek-
Krant heeft in het nieuwe pand de 

mogelijkheid om verder te groeien en 
de toekomst vol enthousiasme en po-
sitief tegemoet te gaan. 

Vanaf maandag 3 februari  gaat het 
team van MooiLaarbeek aan de slag 
in het nieuwe pand. Iedereen is van 
harte welkom om een kijkje te komen 
nemen. De koffie staat klaar!

De MooiLaarbeekKrant bedankt fa-
milie Van den Berg (Fietsvakman v/d 
Berg) voor de mooie periode dat zij het 
pand achter de fietsenwinkel hebben 
gehuurd. MooiLaarbeek kijkt terug op 
een fijne samenwerking. 

Het nieuwe kantoor van MooiLaarbeek

Jumbo Lieshout heropende gisteren de deuren van de vernieuwde winkel

“We gaan de klant van Laarbeek hier verwennen”
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout – Met één druk op de knop, 
een heleboel confetti door de lucht, 
honderden ballonnen en tientallen 
Laarbekenaren wachtend voor de 
deur, werd Jumbo Lieshout gisteren-
ochtend feestelijk heropend. Na een 
grondige verbouwing is na Jumbo 
Mariahout ook deze supermarkt klaar 
voor de toekomst. 

Het is fantastisch 
“We gaan de klant van Laarbeek hier 
verwennen”, spreekt de eigenaar van 
Jumbo Laarbeek, Albert van den Bo-
gaard, de aanwezigen net voor de of-
ficiële opening toe. Het is een half jaar 
geleden dat de Jumbo in Mariahout 
helemaal vernieuwd is. “Dat gaf ons 
zo’n boost, dat we zo snel mogelijk 
ook met Jumbo Lieshout aan de slag 
wilden”, vertelt Albert. “Zowel de 
verbouwing in Mariahout als in Lies-
hout is fantastisch gegaan. Het was 
een geoliede machine  en nu, nu zijn 
allebei de Jumbo’s helemaal klaar voor 
de toekomst.”

Twee gedreven ondernemers
Als ‘verrassing’ sprak ook locoburge-
meester Hans Vereijken de aanwezi-
gen toe. ‘Verrassing’ omdat dit gere-
geld was, zonder dat Albert dit wist. 
“Helaas was ons college zo enthou-
siast, dat het zaterdagavond tijdens 

de Lieshoutse kletsavond per ongeluk 
aan hem is verklapt”, vertelt Hans 
lachend. De locoburgemeester prijst 
de gedrevenheid van het onderne-
mersduo Albert en Jeanne. “Ze staan 
midden in de gemeenschap. Albert en 
Jeanne willen continue vooruit. Dat 
maakt ons ook als gemeente erg en-
thousiast.”

Een nutsvoorziening
Hans merkt op dat de Jumbo voor de 
Lieshoutenaren  als nutsvoorziening 

fungeert. “De winkel is twee weken 
dicht geweest in het dorp, en dat 
merk je. Mensen missen de winkel en 
zijn blij als ze er weer terechtkunnen.” 
Om iedereen uit het dorp toch de mo-
gelijkheid te geven om boodschappen 
te doen, was er de afgelopen twee 
weken een bus die mensen vanuit 
Lieshout naar de Jumbo in Mariahout 
bracht. 

De vernieuwing
De Jumbo in Lieshout heeft dezelfde 

verandering ondergaan als in Maria-
hout. Albert: “De winkel is niet groter 
geworden, maar wel helemaal ver-
nieuwd. Hij is helemaal van deze tijd, 
in de breedste zin van het woord.” 
Ook in Lieshout hangen nu zelfscans, 
waarmee de klanten hun boodschap-
pen kunnen doen. Deze scans blijken 
in Mariahout een groot succes te zijn. 
“Twee identieke Jumbo-winkels in 
Laarbeek, die helemaal klaar zijn voor 
de toekomst”, besluit hij. 

Na een druk op de knop door de medewerkers, 
werd Jumbo Lieshout officieel geopend
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Feestelijke openingsweek 
...met lekkere actiesen traktaties!

vrijdag 31 januari t/m vrijdag 7 februari
(zondag gesloten)

Feestelijke openingsweek
Feestelijke openingsweek
Feestelijke 

vanaf 
vr 31 jan

Uw kwaliteitsbakker

€ 1.99 
Álle broden 

m.u.v. gevuld/speciaal brood

lle broden 

van € 3.90 
voor € 2.85

Zachte witte broodjes
van € 3.90

 € 2.

broodjes
vrijdag 31 januari t/m vrijdag 7 februari € 2.85 € 2.

€ 5.50
 p. stuk

• kruimel • rijste • kersen • abrikozen • pruimen • appel

Limburgse vlaaien

2 stuks 

voor € 1.50

Croissants 
met 

room & kersen

openingsweek
...met lekkere acties

vrijdag 31 januari t/m vrijdag 7 februari

room & kersenroom & kersen

bij 6 stuks
2 gratis!

Verse worsten-broodjes

Zachte 

Dorpsstraat 13  Lieshout  
T. 0499-422976 

aan de 
kleintjes

 wordt ook 
gedacht!

Cursus fruitbomen snoeien voor de natuur Expositie 3.0 in ‘t Oude Raadhuis
Laarbeek - Wist je dat een boom in 
de tuin de biodiversiteit met 50% kan 
verhogen in vergelijking met gras en 
lage beplanting? Waarom zou deze 
boom dan geen kleine fruitboom kun-
nen zijn, waar insecten (bijen) plezier 
hebben van de bloemen en de men-
sen of vogels van de vruchten? 

Het Laarbeeks Landschap, IVN en 
de gemeente Laarbeek werken, daar 
waar mogelijk, zeer nauw samen 
om natuur en biodiversiteit in de ge-
meente te verbeteren. Projecten zoals 
akkerrandenbeheer, onderhoud kleine 
landschapselementen, wandelknoop-
puntennetwerk en poelenonderhoud 
zijn projecten, die bewezen hebben te 
werken met vrijwilligers. Nu willen de 
gezamenlijke organisaties een werk-
groep fruitbomen snoeien in het leven 
roepen. Deze werkgroep zou dan bij 
haar leden het onderhoud voor haar 
rekening kunnen nemen. Maar ook 
bij andere particulieren die veel fruit-
bomen hebben en in gemeentelijke 
plantsoenen, waar hoogstamfruitbo-
men staan. Als lid van de werkgroep 
is men lekker buiten bezig in teamver-
band en het is nog gezond ook. Uiter-
aard is het vruchtgebruik van fruitbo-
men in plantsoenen voor de burgers in 
de omgeving. Maar ook bij particulie-
ren met veel fruit kan in overleg met 
de eigenaar geoogst worden.

Fruitbomen snoeien leert men niet in 
de schoolbanken, maar in de prak-
tijk. Toch is het noodzakelijk om enige 
theoretische achtergrond te kennen. 
Hiervoor zijn twee theorieavonden in-
gepland op maandag 17 en woensdag 
19 februari van 20.00 tot 22.00 uur in 
het IVN gebouw aan de Beekseweg 
in Aarle-Rixtel. In deze lessen komen 
de nodige begrippen aan de orde en 
wordt besproken hoe en wanneer men 
bepaalde fruitsoorten snoeit.  Deze 
theorieavonden worden gevolgd door 
3 praktijkochtenden onder leiding van 
ervaren snoeiers. Deze zijn gepland 
op de zaterdagen 22 februari, 8 en 
15 maart van 09.00 tot 12.00 uur. De 
kosten voor de cursus zijn €15,00 in-
clusief koffie en het cursusmateriaal. 

In het najaar van 2014 zal een evalu-
atie plaatsvinden voor degenen die de 

cursus volgen en zich met het snoeien 
gaan bezighouden. Omdat fruitbomen 
snoeien een seizoensgebonden acti-
viteit is vindt er een kleine herhaling 
van de theorie plaats en zijn er nieuwe 
theorielessen met als thema biologie 
van de boom, bloem, bestuiving en 
bevruchting.  Op deze wijze hopen 
de organisaties over een periode van 
enkele seizoenen een aantal inwoners 
zodanig op te leiden, dat zij zelfstan-
dig of in teamverband op verzoek het 
onderhoud van fruitbomen voor hun 
rekening kunnen nemen.

Opgeven kan tot 10 februari via een 
mailtje naar:
ivnlaarbeek@hotmail.com. Of kijk op: 
www.ivn.nl/afdeling/laarbeek  
Hier vindt men een aanmeldingsfor-
mulier

Beek en Donk - Het eigenzinnig trio Kees 
van Cappellen, Eva Sanders Jonsson en 
Roxanne Swan staat borg voor een zeer 
uitdagende en interessante expositie in 
’t Oude Raadhuis te Beek en Donk. De 
deuren gaan los op zaterdag 1 februari. 
De expositie is de hele maand februari te 
bezoeken op iedere zaterdag en zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur.  Op zondag 2 
februari  is er om 15.00 uur een feeste-
lijk samenzijn met de kunstenaars en een 
muzikale noot.   Iedereen is welkom op 
het Heuvelplein 8 in Beek en Donk.

Wat gaat u ervaren?  
Een mix aan schilderstijlen en een mix aan 
beelden. De schilderijen van Eva Sanders 
Jonsson zijn vertellend van aard. Haar 
kleurenpalet is indringend sfeervol en 
omkleedt de afgebeelde taferelen in vaak 
omfloerst diffuus licht. Qua thematiek 
heeft ze een breed repertoire. Ze vertelt 
over de mens, het landschap, de zee en 
bijzondere gelegenheden waarbij ze vaak 
kundig speelt met het schaduwspel. Haar 
stijl is impressionistisch en wordt vaak 
aangevuld met een snufje abstractie. Ze 
werkt vlakmatig, vooral met olieverf op 
doek. Waarnemend snelle ruwe impres-
sies schilderen is één van haar sterkste 
kanten. 

Kees van Cappellen is een beeldbouwer. 
Zijn beelden ontstaan grotendeels uit het 
samenstellen van oude materialen welke 

een nieuw leven worden ingeblazen. Zijn 
voorkeur gaat uit naar werken met oud 
hout, oude metalen en ‘gevonden voor-
werpen’.  Hij houdt zich minder bezig 
met mooi of lelijk.  Zijn eindresultaat be-
weegt naar een unieke beeldspraak. De 
kunstenaar die door zijn beeld met u,  de 
aanschouwer, in gesprek komt.

Roxanne Swan schildert met acryl en ver-
werkt mixed media in haar schilderijen. 
Ze werkt vanuit een eerste spontane 
kleurenopzet welke nog niets zegt over 
de richting waarin ze verder gaat.  Op 
deze onderlaag brengt ze nieuwe lagen 
verf of materie aan en wacht het mo-
ment af dat het schilderij haar een keuze 
afdwingt. Een lastig proces omdat zowel 
toeval als sturing hierin hand en hand 
gaan.  Het eindresultaat wordt vaak een 
abstract geheel waarin zijzelf een herken-
ning ziet van de ontmoetingen die ze met 
haar omgeving heeft. In de meer figura-
tieve uitingen integreert ze de ingrepen 
die de mens in de natuur aanbrengt. Niet 
als protest maar als een onontkoombaar 
gegeven.

Meer informatie over de kunstenaars:
Eva Sanders Jonsson: www.ateliernue
nen.nl/kunstenaar/eva-sanders-jonsson/
Kees van Cappellen: www.vancap.exto.nl
Roxanne Swan: www.roxanneswan.nl; 
www.ateliernuenen.nl

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS
Gitaarles
Vioolles
Zangles
Chiel Klamer
06-30291262

Makkelijk & vertrouwd

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

Patricia Braat

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:
• Persoonlijk advies op maat
• Op afspraak mogelijk, waar en wanneer het u uitkomt
• Ook zelf online boeken, maar met mijn controle en afhandeling
• Privacy
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Het was op een winterse zon-
dagmiddag toen ik over het 
goudgele zandstrand van de 
kustplaats Javèa/Xábia wan-
delde, samen met mijn Golden-
Retrieverhond Amice. De hoge, 
beukende zeegolven vond 
Amice maar wát spannend. Ze 
holde, blafte en speelde in het 
zoutwater van de Middellandse 
Zee. Zo gauw ik een stok zag, 
gooide ik die voor haar uit. Wil-
ling-to-please als ze was bracht 
ze die netjes naar mij terug. 
Daar werden we samen wat 
warmer van, want nonde-pie 
wat kan het in de Costa-Blanca 
ook koud zijn! Plots was Amice 
verdwenen. Op mijn geroep 
kwam ze niet tevoorschijn en 
een beetje ongerust ging ik op 
onderzoek uit. Ik vond haar tus-
sen een groepje dadelpalmen 
waar ze heel aandoenlijk een 
súpergrote knuffelbeer in haar 
muil had. In eerste instantie wist 
ik niet wat ik zag omdat beer 
en hond een en dezelfde kleur 

hadden. Ze was zichtbaar blij 
met haar gevonden voorwerp 
want de mondhoeken van haar 
bek stonden op ‘glimlach’. Zo-
ver ik om mee heen kon kijken 
was er niemand op het strand, 
dus de goudbruine beer was 
blijkbaar achtergelaten door een 
kindje. Daarom mocht ze de 
prooi van mij wel meenemen. 
Kwispelend van blijdschap liep 
Amice voor me uit met een beer 
die bijna niet te sjouwen was. Na 
een fikse wandeling werd het 
tijd voor een versnapering. De 
meeste chirinquito´s op het win-
terse strand waren opgedoekt 
maar we vonden er nog een 
waar we ons nestelden voor de 
open haard. Amice had nergens 
anders oog voor dan voor haar 
nieuwe speeltje. Ze had dan ook 
niet in de gaten dat iedereen 
naar haar keek terwijl ik maar 
knipoogjes uitdeelde. Maar toen 
gebeurde er iets waar we allebei 
niet op gerekend hadden. Er liep 
een klein meisje op ons af. Ge-
sterkt door haar moeder stond 
ze met grote bruine ogen als 
Drosteflikkers naar Amice te kij-
ken. Althans, dat dácht ik. Maar 
nee… ze keek naar HAAR BEER 
die door Amice zowat verslon-
den werd. Het werd een emo-
tioneel afscheid want Amice 
moest haar gevonden voorwerp 
afstaan aan het meisje die zó blij 
was dat ze haar lieveling weer 
gevonden had. Toen het meisje 

vol blijdschap de chirinquito uit-
huppelde wist ik me geen ráád 
met Amice. Ze was zó teleurge-
steld. Hoe ik het ook probeerde 
uit te leggen, ik kreeg de mond-
hoeken van haar bek niet meer 
op ‘glimlach’. Verdrietig sjokte 
Amice achter me aan. Terug 
naar de auto, haar staart tussen 
de achterpoten. Plots verscheen 
een souvenirwinkeltje waar gro-
te knuffelberen stonden uitge-
stald. Dat gaf mij een idee. Ami-
ce werd als een klein kind mee 
naar binnen genomen waar ze 
zelf een beer mocht uitkiezen. 
Ze stond voor een mand en nam 
er eentje uit. De mondhoeken 
van haar bek stonden meteen 
weer op ‘glimlach’ maar bij de 
kassa stonden ze mij met grote 
bruine Drosteflikkers aan te kij-
ken. Ze belden nog nét geen 
ziekenwagen! Ons kon het niet 
schelen. Blij en gelukkig reden 
wij samen MET BEER terug naar 
Lliber. Adios…

Ik groet Laarbeek met Spaanse 
zonnestralen. Anne Wittebol-
Aarts. 

www.FincaErbalunga.com 

Luchtpost

spanje

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: 

info@mooilaarbeek.nl
vanaf €19,95

Sieraden
Galerie
Workshops

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

APS Praktijk VitalisAPS Praktijk Vitalis
  hulp bij pijn en welzijn

Ribbiusstraat 3  Lieshout
Tel: 0499 - 42 22 42

www.apspraktijkvitalis.nl

Pakt de oorzaak 
van de klacht aan!

Nori Schepersinfo@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

bij Intertoys Beek en Donk.

Meld uw kind aan via info@mooilaarbeek.nl 
of kom langs op Heuvelplein 12 in Beek en Donk

Jaccy 26 Proost!

Amice

sterkt door haar moeder stond 
ze met grote bruine ogen als 
Drosteflikkers naar Amice te kij-
ken. Althans, dat dácht ik. Maar 
nee… ze keek naar HAAR BEER 
die door Amice zowat verslon-
den werd. Het werd een emo-
tioneel afscheid want Amice 
moest haar gevonden voorwerp 
afstaan aan het meisje die zó blij 
was dat ze haar lieveling weer 
gevonden had. Toen het meisje 

AANGEBODEN

Huishoudelijke hulp aangeboden. Beschikbaar 
op maandag, woensdag en vrijdag. Contact 
via: 06-26244545

BEL DE SPECIALIST

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a. keuken, bad-
kamer, toilet, dakgoten. Vervangen oude 
riolering, reinigen dakgoten. RISERO Riool-
service. Willy van der Rijt. Tel. 0413-206181 
Mob. 06-10025295 www.risero.nl

GEVONDEN

Fietssleutel in etui van het slotmerk AXA. 
Sleutel wordt meegegeven als u het sleutel-
nummer en fi etsmerk kunt vertellen. Af te ha-
len op: Leliestraat 27, Beek en Donk.

GETUIGEN GEZOCHT

Werkspullen uit bus gestolen in de Margriet-
straat in de nacht van 15 op 16 januari. Heeft 
u iets gezien? Laat het weten per mail: info@
mooilaarbeek.nl of tel. 0492-832182

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

Te koop gevraagd: Marktspullen, antiek, 
klokken, beelden, kleingoed zolderopruimin-
gen, etc.  Tel: 06-13208306

Gratis ophalen van uw oud ijzer, accu’s s, tv’s, 
kabels, computers, zonnebanken, elektronica, 
fi etsen, witgoed, bruingoed, zink, lood etc. 
OHD tel: 06-1107070

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

Oude stukken steigerplanken om fundering 
van te maken. Tel: 06-51052986

Wapeningsnetten van rond 10 of 12. 
150x150cm. Tel: 06-51052986

 
Gevraagd: goede 28 inch omafi ets tegen een 
redelijke prijs. Tel. 06-17586846

 
Wei gezocht in omgeving Beek en Donk, De 
Mortel, Boekel, Handel, Gemert en vooraan 
Erp. Tel: 06-41648408

TE KOOP

Chicco loopwagen voor kind tot 2 jaar. in go-
ede staat ,vraagprijs €35. Tel: 06-23559595

 
PizzaFun set voor 5 personen, merk Gusta. 
Nooit gebruikt. Prijs € 20,-. Tel. 0492-538751

 
Citroën Xsara Blauw Bj 1998. 167.000km. 
Tel: 06-13699244/0492-463979

 
Blauwe Rover 45 1.8 Sedan uit 2004 (ben-
zine). Lederen bekleding. +-110.000km. 
Vr.pr: €2.500,-. Tel: 06-12898484

 
Z.g.a.n. 4-pits gaskookplaat € 35,00. 
Tel: 06-13411021.

 
6 Bavaria bierpullen en 4 houten Bavaria 
kratjes €25,-. Tel: 06-13411021

 
Een piano merk Tetsch & May. In goede staat, 
prijs €450,-. Een faxapparaat Merk Brother 
Fax-T-74 prijs €50,-. Tel: 0492-461561 of
06-24480072

VERLOREN
 

Gouden ring met steentje verloren. Omgeving 
Piet van Thielplein. Zou de vinder willen bellen 
met: 06-50964146

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

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

info@vanhelvoorttaxi.nl     -     www.vanhelvoorttaxi.nl
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 Havo-vwo:    Sleutelbosch 2, Gemert 
 Vmbo Gemert:    St.-Josephstraat 17, Gemert
 Vmbo Laarbeek:   Muzenlaan 2, Beek en Donk
 Praktijkonderwijs:  Pater van den Elsenstraat 1, Gemert

1 februari 
van 09.30 - 14.00 uur

Samen komen we 
tot nieuwe
 inzichten

Muziek maken is een 
fijne vorm van leren

Open Dag @ 

Leren doe je ook  
buiten de  

schoolbanken

Kom ook!

       www.commanderijcollege.nl

Martijn Verberne
Muziekdocent en mentor  
vmbo Laarbeek

Jamie van Handenhove 
TG1A, vmbo Laarbeek  

Noa Smits 
TG1A, vmbo Laarbeek  

Advertorial

Obresa administratie & advies is de thuishaven 
voor uw organisatie als het gaat om advisering en 
ondersteuning op het gebied van financiële admi-
nistratie, bedrijfsorganisatorische vraagstukken 
en fiscale aangelegenheden. Ook in de klankbord-
rol, waar elke ondernemer behoefte aan heeft, 
kunnen wij positie innemen.

Obresa is een samenwerkende organisatie met ad-
ministratiekantoren in de regio om op deze wijze 
te komen tot verbetering van dienstverlening, de 
adviserende rol een extra duw te kunnen geven, 
fiscaal op een hoger plan te kunnen opereren en 
continuïteit voor de ondernemer te waarborgen. 
Wij zijn een organisatie die de regio Zuidoost Bra-
bant bestrijkt met kantoren in Heeswijk Dinther, 
Helmond, Nuenen, Aarle-Rixtel en Valkenswaard.
In Aarle-Rixtel zijn wij gevestigd aan de Molen-
straat 17. 

Wij komen samen met u tot een afspraak.
Afhankelijk van uw behoeften maken wij een pas-
sende calculatie. De dienstverlening omschrijven 
wij hierin en de vergoeding wordt vastgesteld. 
Dit geeft een duidelijk beeld wat de kosten zijn en 
geeft geen verrassingen achteraf. U wordt perio-
diek door ons geïnformeerd middels een nieuws-
brief (6 maal per jaar) waarin alle ontwikkelingen 
ook op fiscaal gebied worden aangesneden. Te-
vens zullen wij u pro actief benaderen en u verder 
informeren over actuele aangelegenheden. Ook 
periodieke bijeenkomsten zullen de band tussen u 
en uw administratiekantoor versterken.

Wij werken met moderne software voor de ver-
werking van uw financiële administratie als ook 
voor wat betreft de communicatie naar de belas-
tingdienst. Indien u wenst kunt u via Twinfield, het 
boekhoudpakket waar wij vertrouwd mee zijn, zelf 
uw administratie verwerken, banken automatisch 
in laten lezen en documenten via scan in uw ad-
ministratie inbrengen. Wij ondersteunen u hierin. 

Obresa omringt zich met deskundigheid.
Voor specifieke vraagstukken kunnen wij een be-
roep doen op regionale kantoren, bijvoorbeeld bij 

bijzondere fiscale vraagstukken, notarisactiviteiten 
en bancaire advies.
  
In de jarenlange ervaring waarop wij kunnen stoe-
len zijn wij in staat vanuit een breed perspectief 
mee te denken met startende ondernemer, ZZP’er 
en MKB ondernemer. Wij volgen de marktontwik-
keling op de voet en kunnen vanuit die kennis de 
ondersteuning geven die gewenst is. Dat doen we 
niet met standaard servicepakketten, maar we ont-
wikkelen voor elk bedrijf een uniek administratief 
product dat past bij de klant. En dat werkt! Vanuit 
onze betrokkenheid, kennis én ervaring denken we 
mee zowel in grote lijnen als in details, waardoor 
een goed samenwerkingsverband ontstaat. En 
onze samenwerking gaat ver, want wij willen net 
als de ondernemer een succes van het bedrijf ma-
ken. Vertrouwen hebben in elkaar ligt aan de basis 
van onze relatie met klanten,” aldus Pieter van den 
Reek, partner van Obresa administratie & advies. 

Obresa investeert in ondernemers.  En natuurlijk 
zijn wij ten alle tijde bereid tot advies: Wij hebben 
geen 9 tot 5 mentaliteit. Wij zijn in staat om van 
elke administratie een compleet financieel of fiscaal 
rapport te maken dat ook duidelijkheid schept voor 
de ondernemer. Daarnaast 
verdient een goed admi-
nistratiekantoor zichzelf 
terug, omdat het precies 
weet waarmee een onder-
neming geld kan besparen! 
Dus wat let u?!”

De kracht van het verbinden

Molenstraat 17, Aarle-Rixtel   06 - 128 403 11   www.obresa.nl

Mooi op  leeftijd
Nieuwjaarsbijeenkomst Zonnebloem Lieshout
Lieshout – Voor de gasten van de Zon-
nebloem, afdeling Lieshout, werd op 
21 januari een nieuwjaarsbijeenkomst 
gehouden in het Bavaria Brouwerij 
Café in Lieshout. De gasten kregen de 
gelegenheid om met elkaar bij te klet-
sen en te genieten van het optreden 
van een drietal artiesten: Françoise van 
Luxemborg en de Two Voices.

Françoise is in het ‘normale’ leven voor 
enkele dagen per week gastvrouw van 
de gemeente Vught, daarnaast is ze 
ook gids in museum de Quartieren in 
Oirschot. Daar heeft de Zonnebloem 
haar vorig jaar bij een uitstapje ont-
moet. Naast het vertellen over het mu-
seum liet ze toen ook  enkele Brabantse 
gedichtjes horen. Zij heeft rondom die 
gedichtjes een fictieve reis (door het le-
ven) bedacht, die ze aan de hand van 
allerlei spulletjes op speelse wijze weet 
voor te dragen. Alle gasten moesten 
wat uit haar koffer nemen, voorwerpen 
die vervolgens door Francois weer wer-
den vertaald naar een verhaaltje of een 

gedicht. Ook zingt ze tussendoor lied-
jes die prima in het verhaal passen en 
de gasten zongen met veel plezier mee.

De Two Voices is een (dames)duo uit 
Aarle-Rixtel, met een uitgebreid reper-
toire. Voor deze gelegenheid hadden ze 
daaruit vooral liedjes gehaald die pret-
tig in het gehoor liggen. Iedereen was 
gecharmeerd van de prima bij elkaar 
passende stemmen. Meerdere gasten 

zongen, al dan niet hardop, mee met 
de liedjes die ze kenden. De keuze was 
niet alleen Nederlandstalig, maar ook 
internationaal, maar wel steeds prima 
passend voor de gasten. Hoewel de op-
tredens van  Françoise en de Two Voices 
geheel verschillend zijn, hadden ze wel 
gemeen dat ze beide op een prettige 
manier het publiek betrokken. Zie ook 
het fotoalbum op www.lieshout.zonne-
bloem.nl onder ‘wat doen we?’. 

Bonte Avond en Grip op de knip
Lieshout -  De Werkgroep Ouderen-
educatie van KBO Lieshout houdt een 
infomiddag op donderdag 6 februari 
over geldzaken. Aan de orde komen 
onderwerpen zoals het maken van 
een begroting, het inrichten van een 
thuisadministratie, het invullen van 
formulieren en het verwerven van ex-
tra inkomsten. 

De middag wordt verzorgd door Hen-
rie Bouwmans (ouderenwerker ViER-
BINDEN), Monica Vervaart en Theo 
van Deursen. Zij zijn deskundigen op 
financieel gebied. Aanvang 13.30 uur 
en de toegang, in het Dorpshuis, is 
gratis. 

Bonte Avond
Op zaterdag 15 februari om 19.30 uur 
is in Café Zaal De Koekoek weer de 
jaarlijkse Bonte Avond voor Lieshoutse 
vijftigplussers van carnavalsvereniging 
De Raopers, in samenwerking met Se-
niorenvereniging/KBO Lieshout. Boy 
Jansen, Cristel van den Dungen en 

Fred van den Elzen  zorgen voor de 
klets. Verder staan de P’s en Trio Mu-
zikaal op het programma. De zaal gaat 
om 19.00 uur open. Kaarten zijn voor 
€5,00 verkrijgbaar bij de Inloop of bij 
Dianne Schevers, Hemelrijk 33.

Aanmelden voor activiteiten kan tij-
dens de Inloop. De Inloop is iedere 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 
uur in het Dorpshuis. Men is hier van 
harte welkom met vragen over van al-
les, voor aanmelding van een van de 
KBO activiteiten, om mensen te spre-
ken van Computer Onderwijs Laar-
beek, om mensen van de Dorpsraad te 
spreken, om zakken op te halen voor 
plastic afval, voor het WMO infopunt, 
of om even bij te praten bij een kopje 
koffie. Er zijn altijd mensen die voor de 
gezelligheid een uurtje komen buur-
ten. En ook daar is de Inloop voor be-
doeld. Alle bestuursleden van de Lies-
houtse Seniorenvereniging zijn tijdens 
de Inloop aanwezig. 

Bij aankoop van 
een nieuwe BH

is uw oude 
BH geld waard*

10% korting
*Uw oude BH komt terecht bij het goede doel

Ingrid Lingerie  Koppelstraat 1, Beek en Donk  
‘s maandags gesloten

Bij aankoop van Bij aankoop van Bij aankoop van 
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Ik zoek een baan
13

Bent u op zoek naar een lieve 
oppas voor uw kinderen bij uw 
thuis, dan bent uw hier aan het 
goede adres.

Mijn naam is Marisja van de 
Vorst, ik woon in Beek en Donk 
en ben 19 jaar oud. Ik heb vorig 
jaar de opleiding kinderopvang 
niveau 3 afgerond en heb daarin 
anderhalf jaar stage gelopen op 2 
verschillende kinderdagverblijven. 
Ik heb ervaring met kinderen van 0 
tot en met 12 jaar.

Ik ben lief, sociaal, vriendelijk, 
leuk met kinderen, geduldig, 
creatief, fl exibel, graag buiten en 
consequent.

Ik heb een rijbewijs en ben in 
bezit van een auto. Heeft u 
interesse bel: 06-51872963 of mail 
marisjavandevorst@hotmail.com 

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

MMet de deur in huis
In de rubriek “Met de deur in huis” inter-
viewen wij tien keer per jaar lukraak ie-
mand uit de gemeente Laarbeek. Uit alle 
verhalen wordt jaarlijks een winnaar ge-
kozen door alle lezers van MooiLaarbeek. 
De winnaar krijgt een plissé-hordeur van 
Raaymakers Keukens en Timmerwerken uit Ma-
riahout. De plissé-hordeur wordt door Raayma-
kers ingemeten, op maat gemaakt en uiteraard 
ook vakkundig geplaatst.   

Redacteur: Iris Savenije 

Het ‘huis’ was een zandbak en toch was Floor 
Verhoeven meteen verliefd. “Erick en ik keken 
door de raam en zagen twee ouderwetse deur-
tjes. Ik vond ze geweldig”, vertelt Floor. Twintig 
jaar geleden is familie Verhoeven van Lieshout 
naar Beek en Donk verhuisd. Dochter Lobke is 
inmiddels het huis uit, maar samen met Brechje 
wonen Erick en Floor met veel plezier aan de 
Pater Becanusstraat in Beek en Donk.

Het huis met de paarse voordeur was een krot 
toen Floor en Erick het kochten. Ruim een jaar 
hebben zij in de keuken geleefd om te verbou-
wen. Nu is het knus en vol met kleuren. “Ik houd 
van kleur. Ik vind dat ieder hok zijn eigen kleur 
moet hebben”, legt Floor uit en dat is haar ge-
lukt. Zo is de keuken fel oranje en de woonkamer 
fris groen. 

Dat het huis zo herkenbaar is, vindt familie Ver-
hoeven wel makkelijk. Floor: “Als mensen vragen 
waar je woont, hoef je maar te zeggen: het huis 
met de paarse voordeur, je ziet het vanzelf.” Van 
binnen staat het vol met ouderwetse spulletjes; 
Erick en Floor houden beiden van verzamelen. 
Een jukebox, een pinda-automaat en een groot 

Mariabeeld vullen de kamer. “Ik ben er inmid-
dels aan gewend, maar ik vond dat beeld ver-
schrikkelijk toen Erick ermee aan kwam zetten”, 
bekent Floor. Ook het beeld van de hondenkop 
van hun overleden hond Fons had ze liever er-
gens anders gezien.

Nou mag het huis zelf nog zo vrolijk zijn, de 
mooiste herinneringen van de familie liggen 
toch in de tuin. Een tuin, waar vroeger zowel 
geiten als kippen leefden. “We hadden een 
kalkoen en die heette Oele, twee Vlaamse reu-
zen, Trubbel en Trammelant en Bram de ram”, 
vertelt dochter Brechje lachend. Dit was slechts 
een greep van alle diertjes die zij in de achtertuin 
hadden staan. 

Later heeft de familie besloten dat het toch be-
ter was als er wat dieren naar de boer gingen. 
“Bram de ram ging ook echt rammen en dat is 
niet veilig als je twee kleine kinderen rond hebt 
lopen”, vertelt Floor. Nu geniet de familie nog 
van hond ‘De nieuwe Fons’, wat zijdehoenkip-
pen en een bende puppy’s. 

Commanderij College lanceert online leerlingenplatform
Beek en Donk/Gemert - De platen-
speler is al lang vervangen door de ra-
dio, de post versturen we tegenwoor-
dig per mail, de ouderwetse landkaart 
maakt plaats voor navigatie en we 
zijn te allen tijde te bereiken op onze 
smartphone. Tijden veranderen en het 
Commanderij College verandert mee.

Het online platform ‘Green’ is dan 
ook een logische opvolger voor het 
schoolmagazine ‘Petoet’. Internet stelt 
het Commanderij College in staat om 
sneller en interactiever met haar leer-
lingen te communiceren. Het platform 
is vooral opgezet voor en door leerlin-
gen. Hiermee groeit het Commanderij 
College niet alleen pro-actief mee met 
de tijd, maar ook met haar leerlingen 
zodat ze goed zijn voorbereid op een 
zelfstandig en kritisch functioneren 
binnen de maatschappij. Het platform 
speelt op een innovatieve manier in op 
de persoonlijke ontwikkeling van de 
leerlingen.

Green is een online magazine voor alle 
vestigingen van het Commanderij Col-
lege.  Doel is leerlingen een spreekbuis 
en virtuele ontmoetingsplek te bie-
den. Dit in een taal die leerlingen aan-
spreekt en met beelden die aansluiten 

op de belevingswereld van leerlingen.
Green is jong, creatief, verrassend, hu-
moristisch en zoals de naam als voor-
spelt: groen als gras. Van grappige 
filmpjes en leuke interviews tot boei-
ende artikelen en toffe ontwerpen. 
Alle leerlingen zijn welkom om zich bij 
de club te voegen.

Elke week vindt er een meeting met 
leerlingen plaats op de diverse loca-
ties van school. Hier worden samen 
nieuwe ideeën en onderwerpen be-
dacht waar lezers uiteindelijk actief  
op kunnen reageren via de website, 
Facebook en Twitter.  Green is altijd 
op zoek naar presentatoren, filmers, 
schrijvers, editors, muzikanten, jour-
nalisten, photoshoppers en andere 
creatievelingen. Een ideale plek om 
talenten te ontwikkelen die je niet tij-
dens de les beoefent. Benieuwd? Be-
kijk de website op www.greenblad.nl 

en volg ons via Twitter @greenblad en 
Facebook.com/greenblad.

Op 1 februari vindt de open dag weer 
plaats. Hét moment voor de potenti-
ele brugklassers om eens een kijkje te 
nemen op de grote school waar het al-
lemaal gaat gebeuren. Ook Green zal 
te vinden zijn op de verschillende ves-
tigingen. U bent op alle locaties van 
harte welkom op zaterdag 1 februari 
tussen 09.30 uur en 14.00 uur.

Van Lierop Elektro 
staat 24 uur per dag paraat 

Advertorial

Beek en Donk – Sinds eind 2013 is 
Van Lierop Elektro gevestigd op de 
Donkersvoortsestraat 3 in Beek en 
Donk. Niet alleen daar denkt het 
elektrotechnisch installatiebedrijf 
graag met u mee; Van Lierop Elektro 
beschikt over een 24 uur-service, zo-
dat zij ten alle tijden kunnen helpen.
 
Vertrouwen
“Bij ons kunt u erop vertrouwen dat 
wij met u meedenken om voor nu en 
in de toekomst een installatie te ont-
werpen en plaatsen waarbij uw wen-
sen voorop staan”, vertelt Rini van 
Lierop. Rini heeft in 1997 Van Lierop 
Elektro opgericht. Dit eerdergenoem-
de vertrouwen wint het bedrijf door 
vooraf en tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden grondig met de 
opdrachtgever te overleggen. 

Veelzijdigheid
Van Lierop Elektro is werkzaam voor 
bedrijven, particulieren en woning-
stichtingen. Men kan bij het bedrijf 
terecht voor een groot aantal diverse 
werkzaamheden. Zo schieten zij te 
hulp bij elektra-aanpassingen in zo-
wel uw woonhuis als uw kantoor of 
winkel en kunt u bij hen terecht voor 

zonne-energie-installaties en sys-
teemplafonds. Dit is slechts een kleine 
greep uit een lijst van het veelzijdige 
bedrijf. 

Doe-het-zelf
Van Lierop Elektro biedt de doe-het-
zelver  de mogelijkheid om de elektro 
materialen na telefonische afspraak 
bij hen op te halen. Ook zijn zij be-
reid om geheel vrijblijvend voor u 
een aanbieding neer te leggen voor 
de werkzaamheden, geheel naar uw 
wensen en ideeën. 

Tot eind 2013 was Van Lierop Elek-
tra gevestigd op het industrieter-
rein de Bemmer aan de Haverkamp, 
maar inmiddels zijn zij verhuisd naar 
Donkersvoortsestraat 3, 5741 RL te 
Beek en Donk. Voor meer informatie 
over Van Lierop Elektra kunt u bellen 
naar 0492-468000 of mailen naar 
info@vanlieropelektro.nl.

Balieverkoop na telefonische afspraak
Donkersvoortsestraat 3, Beek en Donk     06-53 85 39 72   

www.vanlieropelektro.nl     0492-468000

Piet van Thielplein 9, Beek en Donk
www.juweliervandenheuvel.nl   0492-461209

OPRUIMINGS-
UITVERKOOP
50 TOT 75% KORTING

Willemstraat 7a, Beek en Donk       www.vanhoofinterieur.nl      0499-421621

• Keukens
• Inloopkasten
• Kantoor interieur
• Woonkamerkasten

• Badkamermeubelen
• Horeca
• Praktijkinterieurs
• Winkelinterieurs

Nu 15% korting op arbeidsuren i.v.m.de 6% btw regeling tot december 2014

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl
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MooiBoerdonk

AdvertorialFeest gegarandeerd met Partyverhuur Goossens
Al ruim 20 jaar zijn Henrie en Helma 
Goossens actief in de verhuurbran-
che met hun bedrijf ‘Partyverhuur 
Goossens’ uit De Mortel. 7 jaar ge-
leden is daar ook zoon Rob bijgeko-
men. Henrie: “Ook onze twee doch-
ters, schoonzonen en schoondochter 
helpen mee wanneer dat nodig is. 
Het is een echt familiebedrijf.” 

Wat begon met de verhuur van enke-
le tenten, groeide uit tot een verhuur-
bedrijf met een compleet assortiment 
partybenodigdheden. Helma: “We 
verhuren aan particulieren, bijvoor-
beeld voor verjaardagen, tuinfeesten 
en bruiloften, maar ook aan bedrij-
ven. We kunnen een tent volledig als 
feestzaal inrichten, maar zijn ook in 
staat om de aankleding van een be-
drijfsruimte te verzorgen.”

De tenten van Partyverhuur Goossens 
variëren in grootte en kunnen boven-
dien aan elkaar gekoppeld worden. 
Henrie: “Sommige klanten willen al-
leen een tent, anderen willen dat we 
alles wat er omheen staat verzorgen. 
We verhuren bijvoorbeeld tafels, stoe-
len, tap, koelkast, koffiezetapparaat, 

servies, glaswerk, licht, geluid, toilet-
wagens, koelwagens, luchtkussens 
en alles om een feestlocatie mooi aan 
te kleden. Ook kunnen we op locatie 
complete keukens maken. Eten en 
drinken kunnen wij ook verzorgen.” 
Helma vult aan: “Daarvoor werken 
we samen met diverse cateraars.”

Iedere klant en feest is anders. Hen-
rie: “Goed advies is erg belangrijk, 
daarom gaan we altijd in gesprek met 
de klant om de wensen te inventari-
seren. Voor klanten is het vaak lastig 
inschatten hoe groot een tent moet 
zijn of welk formaat tent past op de 
feestlocatie. Er is veel meer mogelijk 
dan men denkt. Zo bouwen we wel 
eens een tent over een zwembad, 
vijver, pergola, tuinhuisje of boom 
heen.” 

Partyverhuur Goossens onderscheid 
zich van andere verhuurbedrijven met 
haar kwaliteit en service. Heeft u bin-
nenkort iets te vieren? Neem contact 
op met Partyverhuur Goossens voor 
een vrijblijvend advies via onder-
staande contactgegevens.

partyverhuur

drijfsruimte te verzorgen.” we samen met diverse cateraars.”we samen met diverse cateraars.”we samen met diverse cateraars.”

Bakelseweg 9, De Mortel   0492-365582   www.partyverhuur-goossens.nl

Zondag Boerenpaar Boerdonk 
bekend

Theatercafé krijgt positieve reacties

Sport Brengt Vreugde in Boerdonk

Boerdonk - Het Boerenpaar 2014 
wordt aanstaande zondag 2 febru-
ari  weer op spectaculaire wijze 
bekendgemaakt. Wie het dit jaar 
zullen zijn, is nog een groot ge-
heim. Toch geven de tips voldoen-
de aanknopingspunten om het te 
raden.

Inmiddels zijn de formulieren voor 
‘Raden Maar’ huis-aan-huis be-
zorgd en dan zie je dat ook veel 
mensen al een keer het paar zijn 
geweest en dus niet meer geraden 
kunnen worden. Nog één keer alle 
aanwijzingen op een rijtje:

1. Voor de Zwarte Pet maakt hij 
of zij graag een omleiding en 
hij of zij is erg blij met de witte 
muts.

2. Ze wonen in een straal van 3 
km rond de Boerdonkse kerk 
en aan de goede kant van het 
kanaal.

3. Zij vindt hem geen rare kwast
4. Hij houdt wel van een toetje
5. Hij brengt alles weer op het 

goede pad.
6. Zij kan eindelijk stoom afbla-

zen.

Als je zo al die tips achter elkaar ziet 
dan wordt het een stuk eenvoudi-
ger.  Zaterdag 1 februari komt de 
organisatie tussen 09.30 en 12.00 
uur langs om de formulieren op te 
halen. Zoals bekend komen bruid 
en bruidegom uit 2 verschillende 
buurten en is het meestal een paar 
dat niemand had verwacht.

Zondag 2 februari is om 19.00 uur 
weer de lampionnenoptocht met 
waarschijnlijk een aantal kandida-
ten onderweg. Iedereen is welkom 
in den Hazenpot voor deze tocht 
en aansluitend de bekendmaking. 
De Commissie Boerenbruiloft 
heeft weer een leuke ontknoping 
bedacht dus graag tot dan.

Zoals bekend is tot een week voor 
de bruiloft de mogelijkheid om be-
zwaar te maken bij Notaris van den 
Tillaar. U kunt dit kenbaar maken 
via de mail cvandentillaar@home.nl
of per telefoon 06-11299125. 
De bruiloft vindt plaats op dins-
dag 4 maart in den Hazenpot te 
Boerdonk.

Boerdonk - Het theatercafé Gèr Ge-
speuld is nog maar enkele dagen 
open, maar heeft al veel positieve re-
acties mogen ontvangen. Los van het 
feit dat het café er schitterend uitziet - 
het is één van de mooiste kroegen van 
Boerdonk - is het er ook erg gezellig. 
Tot nu toe moet er tot de laatste mi-
nuut van de toegestane taptijd worden 
getapt en daarna blijft het in het café 
ook zonder alcohol nog lang gezellig.  

Gèr Gespeuld zorgt voor wederom 
voor een prachtige invulling van het 
entertainmentgedeelte en zelfs ko-
ningin Maxima vindt het blijkbaar erg 
gezellig want tot nu toe is ze nog elke 
avond langsgekomen. Jammer genoeg 

is er wel wat onrust ontstaan wegens 
het schietincident dat heeft plaatsge-
vonden, maar gelukkig vielen er geen 
gewonden en is de Maffia naarstig 
op zoek naar een andere plaats om te 
vergaderen. Tot op heden is dat ech-
ter nog niet gelukt, want ze kennen ze 
bijna overal al. Peer is inmiddels bijna 
klaar met de verbouwing van de keu-
ken en Elekdent is langs geweest om 
alles technisch te keuren en geluk-
kig werd alles goedgekeurd. Dus kan 
er volgende keer waarschijnlijk volop 
gebruik gemaakt gaan worden van de 
menu’s  die op de nieuwe menukaarten 
staan.

Deze week is het café nog 2 keer open, 
vrijdag en zaterdag en voor de geluk-
kigen die kaartjes hebben beloofd: het 
een gezellige avond te worden. Zon-
dag is het theatercafé gesloten wegens 
de Boerenpaaronthulling, maar er wor-
den beslist meer weken georganiseerd 
met deze theatercafé formule.

U hoort nog van hen. 

Boerdonk – Sport met Vreugde is de af-
korting van voetbalvereniging SBV uit 
Haren. Dit was zondagmiddag de tegen-
stander van Boerdonk. SBV staat met 22 
punten op een 6e plaats en Boerdonk 
met 16 punten op de 10e plaats in het 
klassement. Boerdonk heeft dit seizoen 
nog geen thuiswedstrijd gewonnen, 
maar was des te succesvoller in de uit-
wedstrijden. 

Vorige week bij Irene een mooie over-
winning, dus werd het tijd om weer eens 
voor eigen publiek te winnen. Boerdonk 
ging van start met de volgende 11 spe-
lers. Mark Opheij in de goal, Will-Jan 
Verhoeven, Thijs van Erp, Willem van der 
Heijden en Geert Biemans in de verdedi-
ging. Op het middenveld, Maik van der 
Zanden, Bart van Eerdt en Thijs Jaspers 
en Erik van den Bosch, Daan Dortmans 
en Sietze Penninx in de spits. 

Er stond een guur windje, maar het spel 

van beide partijen was hartverwarmend. 
Het was een sportieve wedstrijd met 
over en weer enkele kansen. De ploe-
gen waren aan elkaar gewaagd. Sietze 
en Erik kregen een paar mooie kansen, 
maar konden deze niet verzilveren. De 
ruststand was dus 0-0. Tijdens de rust 
werd de levensmiddelenmand verloot. 
De pupil van de week trok het winnende 
lootje. Wim van den Akker was de geluk-
kige en winnaar van de mooie mand.

Na de rust werd het spel hervat. Ted 
Vilier kwam in het veld voor Maik van 
der Zanden. De eerste minuten was SBV 
voortdurend aan de bal op de helft van 
Boerdonk. Daarna keerde het tij. Erik 
kreeg een mooie kans, daarna een mooie 
combinatie van Sietze op Thijs van Erp en 
weer naar Sietze, die in het zijnet schoot. 
Daarna nog een kans voor Thijs Jaspers, 
die deze ook niet kon maken. Daarna 
kreeg SBV een 100% kans op de voor-
sprong. De keeper werd uitgespeeld en 

met een verdediger in de goal lukte het 
nog niet om de treffer te maken. Daarna 
maakte Daan Dortmans plaats voor John 
Sweers. Dit was een goede wissel. In de 
75ste minuut maakte John 1-0, op aan-
geven van Thijs Jaspers. De weg naar de 
goal was gevonden en Boerdonk rook de 
overwinning. Een aantal minuten later 
speelde Erik van den Bosch de keeper 
van SBV uit en gaf een voorzet op Sietze 
die de bal koelbloedig inschoot, 2-0. 
In de laatste minuten werd Sietze Pen-
ninx nog gewisseld voor Roy Swinkels. 
SBV deed nog een laatste poging, maar 
schoot op de lat.

Na 90 minuten klonk het eindsignaal en 
bleven de 3 punten in Boerdonk. Cha-
peau voor de sportieve wedstrijd. Vol-
gende week hopen we een vervolg te 
geven aan deze serie, dan staat OVC’63 
uit Oijen op het programma. En de titel 
van dit verslag is waarheid geworden 
voor Boerdonk: Sport Brengt Vreugde.

De mooiste kroeg van Boerdonk: 
theatercafé Gèr Gespeuld

www.trined.nl

Ook voor supersnel internet in het buitengebied

De enige*, nog echte 
Brabantse 

provider op glasvezel

* OnsBrabantNet werd in 2012 door 
   KPN overgenomen.

Voor bedrijven en 
particulieren

Bel 0413 - 700970

Uw TriNed dealer:
Bel 0413-700970 of 
kijk op www.tipcon.nl
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De Werkgroep en Hanny Knoops–Heesakkers 
praten over gezondheidszorg Laarbeek

Geldinzamelingsactie voor Lotus Children’s Centre

Laarbeek - Joan Briels, Werkgroep wethou-
der - met in zijn portefeuille gezondheidszorg 
- en Erik van Haperen - Werkgroep raadslid - 
hebben bij Joan thuis aan de keukentafel een 
warm en hartelijk gesprek gehad met Hanny 
Knoops-Heesakkers over de gezondheids-
zorg in Laarbeek. Een belangrijk thema in het 
verkiezingsprogramma van Politieke Partij 
De Werkgroep.

“Ik geef zorg aan mensen op een manier zo-
als ik die later ook wil krijgen.” Recht uit het 
hart spreekt Hanny, op en top verzorgende, 
tevens ook de nummer 14 op de kieslijst van 
De Werkgroep voor de gemeenteraadsverkie-
zingen op 19 maart aanstaande.

Laarbeek heeft vele zorgvragers. De overheid 
stuurt aan op herziening van de gezondheids-
zorg. Met minder middelen moet de zorg 
anders georganiseerd worden. Hoewel er nu 
weer geluiden opgaan dat dit door Den Haag 
misschien uitgesteld wordt. “Toch besteedt 
De Werkgroep optimaal aandacht aan dit on-
derwerp”, zegt Joan stellig, die als wethouder 
dagelijks met dit thema bezig is. Te begin-
nen met gezondheidspreventie, waarvan het 
concept van De Gezondheidsrace, dat Joan 
in Laarbeek mee uitgewerkt heeft, een voor-
beeld is. 

Tevens schuwt Joan niet om creatief en 
voortvarend zijn verantwoordelijkheid te ne-
men, om met minder beschikbaar geld de 

voorzieningen op het gebied van ondersteu-
ning, begeleiding en zorg overeind te houden.

Tijdens het gesprek met Hanny gaat rond 
20.00 uur haar mobiele telefoon. Een nieuwe 
zorgvrager meldt zich met het verzoek of 
Hanny de volgende dag de benodigde zorg 
wil komen inschatten. “Zeker, zegt u maar 
hoe laat u mij verwacht”, antwoordt Hanny 
uitnodigend. Ze licht na het telefoontje toe: 
“Juist door zonder tussenkomst van een dure 
organisatie met kantoren, een directie en ove-
rige ‘luxe faciliteiten’ de cliënten in te plan-
nen, om te kijken wat de precieze zorgvraag is 
en daarmee de juiste zorg te verlenen, houden 
we deze betaalbaar. Daarnaast ben ik dichtbij, 
beschikbaar en herkenbaar. Ook buiten kan-
tooruren om”, zegt Hanny overtuigd die veel 
mensen kent in Laarbeek, waardoor ze snel in 
staat is de juist sociale omstandigheden van 
iemand goed in te schatten. 

De Werkgroep draagt deze principes een 
warm hart toe. Hanny werkt binnen Zorg-
team Laarbeek die met zeven professionele 
zorgverleners hulpvragen op het gebied van 
persoonlijke verzorging en verpleging op-
pakken. Officieel erkende instanties doen 
aanvullend de indicaties waaronder Privazorg 
en coöperatie Tot uw Dienst. Hanny is het 
nieuwe type wijkzuster waar De Werkgroep 
in gelooft. Dichtbij, beschikbaar en professi-
oneel en daarmee THUIS in Laarbeek, net als 
De Werkgroep. 

Beek en Donk/ Helmond - Na het succes van vorig 
jaar gaan er weer acht leerlingen van school De 
Hilt een maatschappelijke stage lopen in Mongo-
lië. Zij gaan daar vrijwilligerswerk verrichten in 
het Lotus Children’s Centre. Het Lotus Children’s 
Centre is een weeshuis net buiten de hoofdstad 
Ulaanbaatar. 

Het weeshuis draait alleen op geld van donaties. 
Daarom vragen de acht leerlingen van school de 
Hilt in Helmond u om een donatie, zodat de kin-
deren in het Lotus Children’s Centre weer in hun 
primaire levensbehoefte kunnen worden voor-
zien. Men kan een donatie over maken naar NL96 
RABO 0112 0926 91 t.n.v. M.J.A.F De Jong en 
o.v.v. Donatie Mongolië.  Ook kan men een dona-
tie  in een  gesloten envelop doen en deze afleve-
ren op Raadhuisplein 10 te Beek en Donk. 

Alvast hartelijk dank voor de donatie namens Mar-
tijn de Jong, Tim steenbakkers, Gerard Dijkstra, 
Pepijn van Bussel, Tim Dielemans, Sunny Geerings, 
Rezah Nieuwenhuizen en  Remco van den Elsen. 

Kijk voor meer informatie over het Lotus Children’s 
Centre op: www.lotuschild.org Deze maatschap-
pelijke stage wordt mede mogelijk gemaakt door 
Kinderfonds Dappere Dodo’s. 

V.l.n.r. Joan Briels, Erik van Haperen en Hanny 
Knoops–Heesakkers aan de keukentafel

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

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

Veerle Robbescheuten wint kleurplaatwedstrijd

Mariahout – Veerle Robbescheuten van basis-
school Bernadette uit Mariahout wint de kleur-
plaatwedstrijd voor de wielerjeugd5daagse. Dit 
werd door het comité van het wielerevenement 
bekendgemaakt.

Veerle uit groep 7 is de ontwerpster van deze 
tekening. “Veerle was zeer verrast. Ze vond het 
kei leuk en wilde dit jaar misschien ook mee-
doen met de 5 daagse. Dat hopen wij als comité 
natuurlijk”, vertelt Laura Steegs uit het comité 

van de wielerjeugd5daagse. Veerle kreeg een 
cadeaubon en werd geïnterviewd door Omroep 
Kontakt.

De kleurplaat, die tevens als inschrijfformulier 
gaat dienen, wordt in maart op de scholen uit-
gedeeld. Hierop kunnen kinderen zich opgeven 
voor het wielerevenement. Tien jaar lang ont-
werpen de groepen 7 en 8 van basisscholen in 
Lieshout en Mariahout een kleurplaat voor dit 
wielerevenement.
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Verkoop reststroken
• Expositie ‘Kiek Nou’ Natuur(lijk) Laarbeek
Volg ons op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app Yazula.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan het 
beslissing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet ten-
minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorziening vraagt 
u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift 
te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De burgemeester heeft besloten vergunning:
• te verlenen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van  
 alcoholhoudende drank aan Café Bij Ons, Piet van Thielplein 29 in Beek en Donk (verzonden  
 21 januari 2014).
• te wijzigen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alco- 
 holhoudende drank voor Tafeltennisvereniging ‘Een en Twintig’, Otterweg 37 in Beek en  
 Donk (verzonden 16 januari 2014).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de ge-
meente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspagina’s.

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten om voor 2014 een ontheffing te verlenen voor 
het verruimen van de openingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaat-
selijke Verordening van de gemeente Laarbeek (APV) aan Café Zaal Van de Burgt, Heuvelplein 
21 in Beek en Donk (verzonden 16 januari 2014). Belanghebbenden hebben de mogelijkheid 
tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de dag van verzending van de vergun-
ning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek ter attentie van de burgemees-
ter. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten een aanwezigheidsvergunning te 
verlenen voor het plaatsen van kansspelautomaten in 2014 op grond van in artikel 30c van de 
Wet op de Kansspelen aan Café zaal De Tapperij, Kerkstraat 22, 5741 GL in Beek en Donk, 2 
kansspelautomaten (verzonden 16 januari 2014). Belanghebbenden hebben de mogelijkheid 
tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de dag van verzending van de vergun-
ning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek ter attentie van de burgemees-
ter. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben verleend:
• aan KPN voor het innemen van een standplaats op het Piet van Thielplein in Beek en Donk  
 voor het informeren van burgers over glasvezel van 27 januari tot en met 5 februari 2014,  
 met uitzondering van zondag 2 februari 2014 (verzonden 21 januari 2014).
• aan Primi Mode voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van kleding op de  
 weekmarkt in Lieshout, met ingang van 21 januari 2014 (verzonden 16 januari 2014).
• aan Rassoul Feinkost voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van tapas op  
 de weekmarkt in Beek en Donk, met ingang van 21 januari 2014 (verzonden 16 januari 2014).

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Stichting Teugelders van Ganzendonck voor het houden van het Ganzendonckse prijzenfes- 
 tijn in Muziekcentrum ‘t Anker, Pater Vogelstraat 39 in Beek en Donk op zondag 2 maart  
 2014 van 15.30 tot 1.00 uur (verzonden 16 januari 2014).
• Stichting Teugelders van Ganzendonck voor het houden van de carnavalsoptocht in Beek en  
 Donk op zondag 2 maart 2014 van 14.45 tot 17.00 uur. De route van de carnavalsoptocht is  
 als volgt: start vanaf het Piet van Thielplein – Brouwersstraat – Burg. v.d. Weidenlaan - Nach- 
 tegaallaan – Otterweg – Pater Becanusstraat – Heuvelplein waar de optocht zal worden ont- 
 bonden (verzonden 16 januari 2014).
• een exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verorde- 
 ning voor het uitbaten van een café voor Café Bij Ons, Piet van Thielplein 29 in Beek en  
 Donk (verzonden 21 januari 2014).

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

BEEK EN DONK - Zaterdag 1 februari 2014 wordt het voorzieningencluster ‘Beek’ door wethou-
der Vereijken officieel geopend. Hieronder vallen sporthal D’n Ekker en het Commanderij Col-
lege met VMBO opleidingen. De gebouwen zijn met elkaar verbonden en men maakt gebruik 
van elkaars faciliteiten.

Sporthal D’n Ekker
Sporthal D’n Ekker houdt op 1 februari vanaf 13.00 uur tot 15.00 uur open huis voor geïnte-
resseerde inwoners van Laarbeek. Ook vinden er vanaf 13.00 uur demonstraties plaats door 
sportverenigingen, die wekelijks gebruik maken van D’n Ekker:
• Volleybalvereniging BeDoVo; handbalvereniging BeDo, turnvereniging ‘de Ringen’, 
 Badmintonclub Mixed; handbal van de KPJ, zaalvoetbal WAC en gymclub 55+.
• Rollerclub ‘de Oude Molen’ zal ter afsluiting een show rolschaatsen geven.
Als ‘special guest’ zal Yuri van Gelder een demonstratie turnen geven. Hij zal ons zijn indruk-
wekkende prestaties aan de ringen laten zien. Alle belangstellenden zijn heel welkom om 
vanaf 13.00 uur naar de demonstraties van de sportverenigingen en de Brabantse topsporter 
te komen kijken. In zowel D’n Ekker als in het Commanderij College worden vanaf 14.00 uur 
rondleidingen gegeven.

Commanderij College Beek en Donk
Ook het Commanderij College heeft op zaterdag 1 februari de open dag. De ouders en leerlin-
gen van met name groep 7 en 8 van de basisscholen zijn welkom van 9.30 tot 14.00 uur. De 
docenten van het Commanderij College in Beek en Donk willen hen dan graag te woord staan 
en vragen beantwoorden over wat het Commanderij College te bieden heeft. 

Trots op de nieuwe gebouwen
De gemeente Laarbeek, die de beide gebouwen officieel opent is trots, dat er juist in deze tijd, 
waarin gemeentes met name hun taak op het gebied van de onderwijshuisvesting niet kunnen 
nakomen, in Laarbeek wel nieuwe en gerenoveerde voorzieningen gerealiseerd zijn. 
Het Klokhuis en de Muldershof, die ook deel uitmaken van het totale cluster Beek zijn al in 
2009 en 2010 officieel geopend. Twee weken geleden, is ook al het Ontmoetingscentrum en 
de Raagten in Beek en Donk met een officieel tintje in gebruik genomen. En als derde in de 
reeks wordt op zaterdag 22 februari het Dorpshuis en kindcentrum ‘de Sprankel’ in Lieshout 
officieel open verklaard.

In 2014 zullen verschillende wijzigingen plaatsvinden in de wetgeving rondom reisdo-
cumenten.

Vingerafdrukken
Vanaf 20 januari worden bij de aanvraag van identiteitskaarten geen vingerafdrukken meer 
opgenomen en bij paspoorten worden er nog maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats 
van vier.

Geldigheid reisdocumenten naar 10 jaar voor volwassenen
Vanaf 9 maart 2014 worden paspoorten en identiteitskaarten ingevoerd met een geldigheids-
duur van tien jaar voor volwassenen. Op dit moment zijn paspoorten en identiteitskaarten vijf 
jaar geldig. Voor kinderen tot en met 17 jaar blijft het paspoort of de identiteitskaart vijf jaar 
geldig. Deze regel geldt, omdat kinderen in een paar jaar veel van uiterlijk veranderen.

Met de invoering van de nieuwe Paspoortwet, veranderen ook de kosten voor de aanvraag van 
het document. De precieze prijzen moeten nog vastgesteld worden. 
Een paspoort kost nu € 50,- en zal straks voor mensen van 18 jaar en ouder ongeveer € 66,- 
kosten. Voor minderjarigen blijft de prijs van een paspoort ongeveer € 50,-.
Een identiteitskaart die straks tien jaar geldig is, kost voor volwassenen ongeveer € 52,- (nu € 
41,-). 
Het tarief voor identiteitskaarten voor iedereen tot 18 jaar, wordt met ingang van 9 maart ver-
laagd. Het tarief voor alle minderjarigen wordt ongeveer € 28,- euro (voorheen € 30,-). 

Aanvraag annuleren niet mogelijk
Mensen die in de afgelopen periode een paspoort of identiteitskaart hebben aangevraagd, 
kunnen deze aanvraag helaas niet annuleren omdat de procedure al bij de rijksoverheid in 
behandeling is. 

Afspraak annuleren en verplaatsen
Wanneer u de komende tijd een afspraak heeft voor het aanvragen van een nieuw reisdocu-
ment en wilt u de afspraak liever verplaatsen naar een datum ná 9 maart dan kunt u de afspraak 
wijzigen via telefoonnummer 0492 469 700.

Extra drukte na 9 maart
De verwachting is dat veel mensen zullen wachten met het aanvragen van een nieuw reisdo-
cument tot na 9 maart. In die periode zal het daardoor extra druk zijn. Wij adviseren u dan ook 
om tijdig een afspraak in te plannen.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 31 januari komt wethouder Hans Vereijken aan het woord. 

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

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Drank- en Horecawet

Ontheffing sluitingsuren

Wet op de kansspelen

Verleende vergunningen

Open dag sporthal D’n Ekker en Commanderij College

Wijzigingen geldigheid Paspoort en ID-kaart

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                           Kern                   Ingediend d.d. Werkomschrijving
Dorpsstraat 54a         Lieshout 20-12-2012 plaatsen vier tijdelijke containers
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.

Aanvragen omgevingsvergunning
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Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (De pastorie, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied-1e herziening
Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 4 december 2013 het bestemmingsplan Bui-
tengebied-1e herziening gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in enkele 
aanpassingen van onvolkomenheden in het oorspronkelijke bestemmingsplan Buitengebied, het 
aanpassen naar aanleiding van een eerdere reactieve aanwijzing van de provincie op eerderge-
noemd bestemmingsplan Buitengebied, het aanpassen naar aanleiding van ingestelde beroepen 
tegen het eerdergenoemd bestemmingsplan Buitengebied, en ook enkele nieuwe ontwikkelin-
gen. Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd middels anterieure overeenkomsten, 
is er geen exploitatieplan opgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft ten aanzien van het ge-
wijzigde bestemmingsplan geen aanwijzingsbesluit genomen.
Het bestemmingsplan Buitengebied-1e herziening en de bijbehorende stukken liggen van maan-
dag 27 januari tot en met maandag 10 maart 2014 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie 
in het gemeentehuis Laarbeek. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de ge-
meentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) of de landelijke 
website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.
BPBG1eherziening-VG01). Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ook 
kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep / verzoek om voorlo-
pige voorziening kan worden ingesteld door:
• degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
 kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs 
 niet in staat is geweest;
• een belanghebbende die tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan beden
 kingen heeft.

Bestemmingsplannen
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern      Werkomschrijving Activiteit      Verzonden
Wilhelminastraat 25 Mariahout      bouwen berging bouwen      16-01-2014
Dorpsstraat 54a Lieshout      plaatsen tijdelijke containers ontheffing      17-01-2014
Lijsterstraat  Aarle-Rixtel   tijdelijke school (containers) bouw/ontheffing 20-01-2014
Peeleindseweg 5 Beek en Donk wijzigen inrichting milieuneutraal wijzigen  22-01-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

Aanvragen omgevingsvergunning

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Een dag met een gouden randje

Zoals ik al eerder aangekaart heb in een vo-
rige rubriek, zijn we in een bosperceel op het 
Laar bezig geweest met het bouwen van een 
boshut. Na enkele maanden van noeste ar-
beid van vooral de eigenaar Noud Biemans 
is er een prachtige hut gebouwd die half in 
de grond verzonken ligt. Voor de hut zijn 
enkele kleine vijvertjes aangelegd met wat 
voederplekjes zodat je de vogels en andere 
dieren die hier op afkomen op ooghoogte 
kunt observeren en fotograferen. Doordat 
er in het bos een gevarieerde begroeiing is 
komen er veel verschillende soorten op het 
water en voer af, zoals mezen, boomklevers 
en spechten. Af en toe komt er dan een soort 
voorbij die je niet zo vaak hoort of ziet, en als 
je die dan kan fotograferen is dat natuurlijk 
bijzonder mooi.
Vorige week was er zo’n moment en kwam 
er plotseling een goudvink bij het vijvertje 
drinken, waar ik deze foto van kon maken. Dit 
was me nog nooit gelukt dus werd het voor 
mij een dag met een gouden randje! Deze 
vinkensoort wordt ondanks zijn opvallende 
uiterlijk vaak over het hoofd gezien, omdat hij 
zo schuw is en een verborgen leven leidt.
Dankzij deze prachtige hut kunnen wij op een 
bijzondere manier genieten van ons mooie 
Laarbeek!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
In de IVN-tuin aan de 
Beekseweg 

Basicflow • acupunctuur
• therapeutische     
  massage
• lichttherapie

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

Heieindseweg 8, Mariahout 
06 - 13831488   0499 - 421214

Leefmilieu

Bij mij in de tuin, langs het 
Duikerpad, heb ik na veel erger-
nis een bord geplaatst met de 
volgende tekst:

Dag Hond
Zou jij je baasje willen vertellen

dat wij geen vriendjes meer
zijn als jij hier gaat zitten
poepen of nog erger,gaat

zitten pissen.
Ik probeer het hier een
beetje netjes te houden

maar......hond,ik heb jouw
hulp nodig.

Bedankt Henk
P.S. De uitlaatstrook is

een eindje verder.

De boodschap wordt voor zo-
ver nodig door de meeste hon-
denbezitters begrepen, hoewel 
er, zoals aan het gras te zien is, 
nog steeds hondenvrienden zijn, 
die er glad schijt aan hebben. 
Dat is jammer, want echte hon-
denliefde kan een wezenlijke 
bijdrage vormen voor een beter 
LEEFMILIEU.

Namens 
Algemeen Belang Laarbeek,
Henk Verschuren   
Nr.25

WWW.ABLLAARBEEK.NL

SAMEN EEN STERK LAARBEEK

www.boomrooierijjeroenmartens.nl
  06 - 18134984          Aarle-Rixtel
     houtsnippers & openhaardhout
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2014
Ook in Beek en Donk, Lieshout, Mariahout 
en Aarle-Rixtel zit de woningmarkt  op slot. 
Nieuwbouwplannen worden hooguit in laag 
tempo ontwikkeld of soms zelfs gedeeltelijk 
niet uitgevoerd. Bestaande huizen staan jaren 
te koop en zijn ondertussen flink in waarde 
gedaald. Senioren die wat kleiner willen wo-
nen kunnen hun huis niet kwijt en starters die 
op zichzelf willen gaan wonen kunnen geen 
huis kopen omdat de hypotheekeisen zijn 
aangescherpt. Voor goedkope huurhuizen is 
een lange wachtlijst. Hoewel er de laatste tijd 
gelukkig wat meer huizen verkocht worden 
en de economie weer wat opkrabbelt, is het 
einde van de crisis nog niet inzicht.

De PvdA Laarbeek wil de woningmarkt een 
zetje geven met stimulerende maatregelen, 
om zo een betere doorstroming te krijgen, 
zodat ook de bouw weer kan aantrekken.  
Dat is nodig voor het evenwicht in de bevol-
kingsopbouw in onze dorpen. Wij willen dor-
pen waar jongere en oudere mensen wonen, 
waar plaats is voor mensen die wat meer, 
maar ook wat minder kunnen besteden aan 
hun woning. 

De huidige woningmarkt maakt dat er flink 
vraag is naar (sociale) huur- of koopwonin-
gen. Wij vinden het belangrijk dat er een ge-
zonde mix bestaat van goedkope en duurde-
re woningen, en van huur- en koopwoningen 
. Vooral sociale huurwoningen bevorderen 
de flexibiliteit in het woningbouwprogram-
ma omdat die huizen altijd nog veranderd 
kunnen worden naar een vrije sectorwoning 
en niet andersom. Daarom pleiten wij ervoor 
in een groter percentage sociale huur en 
koop in nieuwe bestemmingsplannen op te 

nemen. Ook willen we ruimte blijven geven 
aan het zogenaamde Collectief Particulier 
Opdrachtgeversschap, waarbij een groep 
mensen samen goedkoper een hun eigen 
woningen kunnen bouwen. 
   
Tegelijkertijd zullen er ook betaalbare seni-
orenwoningen beschikbaar moeten komen. 
Ook in de huurklasse, ook dit bevorderd de 
doorstroming. En laten we vooral ook kri-
tisch blijven kijken naar de hoogte van onze 
grondprijzen. Wij dragen startersleningen 
een warm hart toe, jonge mensen kunnen 
we daarmee net dat zetje te geven om die 
nieuwe woning tóch te kunnen betalen. De 
PvdA is blij dat vorig jaar die regels zijn ver-
ruimd. 

Een stem op de PvdA Laarbeek is een stem 
voor een slim en beter woningmarktbeleid. 

Hans Strijbosch
PvdA Laarbeek 

Ik ben van half 1934 en geboren in de Lekerstraat. 
Een doorgaande weg naar Gemert waar, in mijn 
herinnering héél veel fietsers doorheen kwamen 
naar en van de van Thiels fabrieken langs het ka-
naal.
Een paar van onze buren waren Anna, Piet de spij-
kermaker, Jan de Slager, Marinus de boutenmaker, 
Jan de schilder en Piet die een boerderij had.
We hadden onze eigen kruidenier die zo’n beetje 
alles had waar wij behoefte aan hadden of beter 
gezegd: wat wij ons konden veroorloven. We had-
den geen hoog geleerd iemand in de buurt wonen 
maar waren toch een heel gemêleerd gezelschap.
Niemand had ooit gehoord van het woord leef-
klimaat. Als je nu in het woordenboek kijkt staat 
onder leefklimaat:  Geheel van de subjectief te be-
oordelen omstandigheden waarin men moet leven.  
Een mondvol, en het wordt nog erger, want in de 
buurt van het woord leefklimaat vind je ook leefmi-
lieu en dat betekent: De door de mens gecreëerde 
omgeving.
Wat waren wij toen een eenvoudig simpel volkje. 
Niemand had het weelderig en iedereen was blij dat 
hij rond kon komen. Mijn vader had een transport-
bedrijf met één vrachtwagen en aangezien de jaren 
dertig een echte crisistijd was, gebeurde het meer 
dan eens, dat hij aan het eind van de week met 
schaamte in zijn ogen, mijn moeder de rijksdaalder 
overhandigde die hij die week bij elkaar gereden 
had. Daarvan moesten wij toen met 6 man leven.
Ik herinner mij nog goed, dat wij in de tuin een 
varkenshok hadden. Mijn vader was er een uit een 
gezin met twaalf jongens en één meisje. Een paar 
van zijn broers  waren boer, dus een jong varkentje 
kostte hem niet zoveel, en het mesten was een hob-
by van de hele buurt. Alles wat er aan etensresten 
in de gezinnen om ons heen overbleef, werd zorg-
vuldig opgespaard en naar ons varken gebracht. En 
als dat varken slachtrijp was kwam ome Toon, een 
broer van mijn vader die boer en slachter was, naar 
de Lekerstraat. Ome Toon slachtte het varken en 

dat was voor ons, kinderen, een gebeurtenis om 
te onthouden. Ik zie ome Toon nog met zijn dik-
behaarde armen het varkensbloed oproeren om te 
voorkomen dat het stijf ging worden. En daags na 
het slachten moest het varken “afgekapt”worden. 
Dat hield in, dat alles in stukken en stukjes werd ge-
zaagd, gekapt en gesneden zodat het kon worden 
geweckt in weckflessen of in de kuip werd opgesla-
gen. Ons moeder sjouwde de hele dag met stukken 
en stukjes vlees want de buren die zo ijverig had-
den geholpen met het mesten, moesten worden 
beloond.
Leefklimaat……………. We hadden geen besef 
van het woord, maar we waren toch aardig bezig 
om een sfeer rondom ons te scheppen die de latere 
uitvinders van de woorden Leefklimaat en Leefmili-
eu als meer dan uitstekend zouden hebben betiteld.
De tijden zijn veranderd maar het belang van een 
goed Leefklimaat en Leefmilieu is nog net zo groot.  

Henk Verschuren.
A.B.L. 
Nummer 25

Mijn naam is Rick Linssen, ik ben 27 jaar 
jong en woon met mijn vrouw en dochtertje 
in Beek en Donk. Ik werk in de zorgsector 
en naast mijn baan ben ik verder nog druk 
bezig met mijn bachelor studie Integrale 
Veiligheid.
Al jaren volg ik de politiek en probeer zoveel 
mogelijk op de hoogte te blijven van wat er 
allemaal speelt in Laarbeek. Maar ook bleef 
ik met de gedachte spelen hoe het zou zijn 
om mee te doen, om er zelf onderdeel van 
te zijn; om zelf mee te praten en te beslissen 
over een beter Laarbeek.  

Omdat ik toch een steentje wilde bijdragen 
aan het reilen, zeilen en welzijn binnen mijn 
gemeente, ben ik na de gemeenteraadsver-
kiezingen in 2010 lid van de VVD gewor-
den. 
Naar mijn overtuiging zijn: vrijheid, verant-
woordelijkheid, verdraagzaamheid, soci-
ale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid 
van mensen, de basis van waaruit je beleid 
maakt. Dit geldt voor zowel landelijk als ge-
meentelijk beleid en omgang met de inwo-
ners. Deze waarden zijn de reden geweest 
dat ik toen voor de VVD gekozen heb. Bin-
nen deze partij  heb ik mijn ambities verder 
gestalte kunnen geven door mee te praten 
tijdens achterbanvergaderingen en zitting 
te nemen in de raadscommissie Maatschap-
pelijke Ontwikkeling, wat ik altijd met veel 
plezier gedaan heb en waarbij ik veel ge-
leerd heb.

In Nederland is een tendens gaande dat po-
litieke partijen in gemeenten moeite hebben 
om leden te vinden die politiek actief willen 
en kunnen zijn. Ook de VVD Laarbeek heeft 
dit probleem waardoor ze niet mee kunnen 
doen met de komende verkiezingen. 

Mede om die reden heb ik ervoor gekozen 
om lid te worden van PNL, om mee te kun-
nen blijven denken en praten over Laarbeek, 
en omdat ik verwacht dat mijn kernwaarden 
daar het beste tot zijn recht zullen komen. 

De leden van PNL zijn erg actief op allerlei 
terreinen binnen de gemeente en hebben 
veel inhoudelijke kennis van zaken; beiden 
waardeer ik zeer.  
Want door echt betrokken te zijn bij de ge-
meenschap, en je mede-Laarbeekers goed 
te kennen, heb je een grote voorsprong als 
het gaat om ‘weten wat er speelt’ en welke 
besluiten je moet nemen. Dit vind ik ook de 
kracht van een lokale partij als PNL. 

Ik zal me daar nu, maar ook in de toekomst, 
graag voor inzetten en mijn steentje bijdra-
gen voor Laarbeek.

Rick Linssen
www.pnllaarbeek.nl

Wat opvalt, is dat we het in Nederland 
en zeker in Laarbeek nog niet zo slecht 
hebben. We zijn in de regio veruit de 
beste op sociaal en economisch gebied 
en de leefbaarheid staat in de Laarbeekse 
kernen op een hoog peil. We hebben alle 
reden om daar trots op zijn. Toch horen 
we dit te weinig terug. Het risico is dan 
dat we er zelf ook niet meer in gaan ge-
loven en vervallen in een soort van drang 
tot ‘zelfvernietiging’.

Een belangrijk thema in Laarbeek was en 
is de Ruit om Eindhoven. Wordt het niet 
eens tijd om dit als een eenmalige gewel-
dige kans voor de toekomst van Laarbeek 
te zien en er de vruchten van te gaan 
plukken? Moeten we dit nu oplossen of 
moet hier nog een generatie overheen? 
Het is nu tijd om door te grijpen en niet 
langer tijd te verdoen met een onzinnige 
discussie over nut en noodzaak.

Bedrijven willen zich alleen vestigen 
langs een goed ontsloten infrastruc-
tuur. Dit schept weer werkgelegenheid. 
Mensen willen in een rustige en mooie 
plattelandsgemeente wonen binnen een 
redelijke tijd van hun werkplek. Waar 
mensen wonen,  floreert de midden-
stand en bloeit de leefbaarheid. Als we 
deze kans niet pakken is het omgekeerde 
risico levensgroot aanwezig.

Duidelijk is ook dat het huidige bestuur-
lijke systeem zijn langste tijd heeft ge-
had. Vaste structuren zijn minder belang-
rijk geworden; de netwerksamenwerking 
die niet verticaal maar horizontaal werkt, 
wordt hoe langer hoe meer de samen-
werkingsvorm van de toekomst. Dat 

wil zeggen: geen dirigerende instelling 
vanuit de gemeente, maar samenwer-
king tussen burgers, bedrijven en lokale 
overheden op basis van gelijkwaardig-
heid. De gemeente ontkomt er niet aan 
om ook zelf deze omslag te maken. De 
aanzet die in de Toekomstvisie Laarbeek 
2020 is neergelegd, moet verder uitge-
werkt worden en in de praktijk gebracht 
worden. 

Dit lukt alleen met mensen die visie heb-
ben en niet achter een boom wegkruipen 
als het even lastig wordt. Het CDA heeft 
altijd al bewezen over deze kwaliteiten 
te bezitten. Zij hebben er mede voor 
gezorgd dat we de beste zijn. Met Uw 
steun kunnen zij er voor zorgen dat we 
beter worden dan de beste.

Maarten Rooijakkers
Willy v.Osch

Kies voor een verantwoordelijk 
woningmarktbeleid.

Leefklimaat en leefmilieu

Vier kernen, één partij

Beter dan best

Kies voor een verantwoordelijk 
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Wie is deze mooie dame?
Weet jij het antwoord? Laat het we-
ten aan de redactie van MooiLaar-
beek. Dit kan per mail via prijsvraag@
mooilaarbeek.nl of telefonisch via 06-
51978426. Wie weet is jouw antwoord 
hier volgende week te lezen!

Op de vraag van vorige week kwamen 
veel reacties binnen. Hieronder een 
greep uit die reacties:

“In dit pand was vroeger het café 
van Janus en Nellie van Zutphen gevestigd. Het stond net voor de Beekse Brug over 
het Zuid-Willemskanaal in Beek en Donk. Op het moment van de brand zat de dis-
cotheek Chadouf hierin.” 
Met vriendelijke groet,
Paula Prick-van Vlerken

“Dat is Chadouf, net voor de Beekse Brug in Beek 
en Donk. Frans van de Aa was de uitbater. We zijn 
nog gaan kijken toen het in brand stond. Erg jam-
mer, was een leuk café.”
Henriette De Groot

“Dit is discotheek Chadouf aan de Prins Hendrik-
straat in Beek en Donk, die op zaterdag 6 september 1986 is afgebrand. Op deze dag wilde 
ik met de fiets vanuit Aarle-Rixtel naar mijn weekendbaantje in Gemert. Omdat de Beekse 
Brug was afgesloten, was ik genoodzaakt om helemaal naar de Donkse brug te fietsen, 
waardoor ik op die dag te laat op mijn werk kwam.”
Groeten,
Alexander Vesters

“Hallo,
Op de foto staat discotheek Chadouf aan de Beekse Brug in Beek en Donk. Het brandde 
af op 6 september 1986. Voorheen was het café Van Zutven.”
Groetjes,
Agnes Smith

“Dit is de discobrand van Chadouf op 06-09-1986 bij de Beekse brug in Beek en Donk, 
waar nu Raswa scooters zit. Ik was bevelvoerder bij de brandweer van Beek en Donk en 
weet de brand nog precies. Wij woonden drie huizen verder. Het was een hele klus tot de 
volgende morgen. Mijn zonen Martijn en Michiel kwamen ’s nachts nog mee blussen.”
M.v.g. Walther van Kessel 

Een telefonische reactie kwam binnen van Hr. Wagelmans

Historische beelden

Weet jij het antwoord? Laat het we-
ten aan de redactie van MooiLaar-
beek. Dit kan per mail via prijsvraag@
mooilaarbeek.nl of telefonisch via 06-
51978426. Wie weet is jouw antwoord 

Op de vraag van vorige week kwamen 
veel reacties binnen. Hieronder een 

“In dit pand was vroeger het café 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

Waarom stemt u? 

Uw stem telt!

U bepaalt wie u vertegenwoordigt
Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeente-
raadsverkiezingen. U kunt dan kiezen wie u 
de komende vier jaar graag in de gemeen-
teraad vertegenwoordigd wilt hebben. Als 
gemeente zullen wij u de komende weken 
via deze rubriek informeren over de verkie-
zingen. Bijvoorbeeld over de taken van de 
gemeenteraad, de deelnemende politieke 
partijen en over waarom het belangrijk is 
dat u gaat stemmen. Want, om welke re-
den u ook naar de stembus gaat, zorg dat 
u in ieder geval gaat. In het kader aan de 
rechterzijde komt elke week een Laarbeker 
aan het woord, die vertelt waarom hij of zij 
gaat stemmen. De afgelopen jaren was de 
opkomst in Laarbeek aan de lage kant (iets 
meer dan de helft). We hechten er dan ook 
veel waarde aan dat u gaat stemmen, zodat 
uw wensen en belangen de komende jaren 
goed worden vertegenwoordigd! 

“Als gemeente zullen wij u de komende 
weken via deze rubriek informeren over 
de verkiezingen.”

Wat doet de gemeenteraad?
U kunt iedere vier jaar kiezen wie volgens u in 
de gemeenteraad moet zitten. Dit doet u door 
te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkie-
zingen. De gemeenteraad vertegenwoordigt 
u en alle inwoners van de gemeente. De 
gemeente Laarbeek telt 19 raadsleden. De 
burgemeester is zowel voorzitter van de ge-
meenteraad als van het college van B en W. 

“De gemeenteraad vertegenwoordigt u 
en alle inwoners van de gemeente”

Als hoofd van de gemeente én volksverte-
genwoordiger heeft de raad enkele belang-
rijke taken. De raad bepaalt in grote mate de 
gang van zaken binnen de gemeente. Vaak 
doet de raad dit door de grote lijnen van het 
gemeentelijk beleid (de kaders) te bepalen 
en de verordeningen (soort gemeentelijke 
wetten) vast te stellen. Plannen op het ge-
bied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikke-
ling, economie, welzijn en verkeer kunnen 
pas uitgevoerd worden als een meerder-
heid van de raad vóór stemt. Zo neemt de 
gemeenteraad belangrijke besluiten over de 
bouw van scholen, over wegen, over zorg en 
welzijn en de hoogte van de gemeentelijke 
belastingen. De raad heeft ook budgetrecht; 
zo stelt hij de gemeentelijke begroting vast 
en bepaalt daarmee hoe het geld binnen de 
gemeente besteed wordt. Ook controleert de 
raad het college van burgemeester en wet-
houders; het dagelijks bestuur van de ge-
meente. Daarnaast benoemt de raad de wet-
houders die in het college van burgemeester 
en wethouders komen. De raadsleden vinden 

het belangrijk om zoveel mogelijk contact te 
hebben met inwoners en organisaties om op 
de hoogte te blijven van wat er gebeurt in de 
gemeente. De raadsleden zijn veel op pad, 
organiseren regelmatig activiteiten, wonen 
veel bijeenkomsten bij en gaan op bezoek in 
buurten en wijken.

“Raadsleden willen op de hoogte blijven 
van wat er gebeurt in de gemeente.”

De raad vergadert elke maand in de raads-
zaal van het gemeentehuis. Voordat een 
voorstel in de gemeenteraad komt, wordt het 
vaak voorbesproken in een raadscommissie. 
Een raadscommissie adviseert de gemeente-
raad over te nemen besluiten. Er zijn com-
missievergaderingen op verschillende be-
leidsterreinen: Algemeen Bestuur, Openbare 
Ruimte, Maatschappelijke Ontwikkeling en 
Ruimtelijke Ontwikkeling. U bent van harte 
welkom om de openbare vergaderingen bij 
te wonen. Ook kunt u inspreken tijdens de 
vergaderingen. Op deze manier kunt u ook 
invloed uitoefenen op de politiek en de be-
sluiten die genomen worden. 

“U bent van harte welkom om de 
vergaderingen bij te wonen!”

Op 19 maart is het weer zover: dan mag u 
naar de stembus voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Een belangrijke dag, want u 
kunt hiermee direct invloed uitoefenen op 
de toekomst van Laarbeek. Úw toekomst. 

De gemeente krijgt er in 2015 belangrijke 
taken bij die u direct kunnen raken. Op 
het gebied van jeugdzorg en langdurige 
zorg gaat er heel veel veranderen. Ook 
krijgt de gemeente de taak om ervoor te 
zorgen dat mensen met een beperking 
een passende baan kunnen vinden. En 

dat alles moet zij met minder geld doen. 
De gemeenteraad bepaalt waaraan het 
geld besteed wordt. Een hele uitdaging, 
daarom zijn lokale verkiezingen nog nooit 
zo belangrijk geweest. 

Neem de tijd om u te oriënteren. Bekijk 
verkiezingsprogramma’s. Alle partijen 
hebben een eigen website. Het maakt niet 
uit op wie u stemt, maar laat uw stem niet 
verloren gaan! 

Burgemeester Ubachs

Lezerspodium

Omrent de Ruit en zijn ‘rondom’
Het stukje van Louis Barten d.d. 
23 januari, heeft mij als indirect 
aangesproken niet onberoerd gelaten, 
ofschoon het met de Rijt geen relatie 
heeft maar met zijn ‘rondom’. 

De heer Barten lijkt mij een 
gefrustreerd man. Geen hoge functie, 
geen titels, geen deskundige (of alles 
toch?) maar wel willen meedoen 
in het geschrift thema van de Ruit. 
Meneer B, u kleineert die honderden 
discussiedeelnemers tot ‘praters’ en 
juist praten is nou precies wat u doet. 

Velen hebben hun standpunten al 
meervoudig met een opmerkelijke 
overeenstemming duidelijk gemaakt. 
‘De premissen’ om uw term te 

gebruiken, zijn gemaakt. Toch schijnt u 
ze gemist te hebben. Daar helpen u ook 
de ‘klassieken’ weer uw terminologie, 
niet bij. Hebt u zitten slapen?

U beklaagt de door u waargenomen 
omstandigheid dat de gewone man 
met zijn gezonde verstand niet 
voldoende tot zijn recht komt. Is 
dat wel zo? Hoeveel academici of 
anderszins hoog opgeleiden zitten 
in het Laarbeekse gezagsorgaan bij 
uitstek, de gemeenteraad? Volgens mij 
overwegen die gewone mensen. En 
toch beweert u dat die niet voldoende 
aandacht genieten. 

Hiermee maakt u een punt, zij het 
op een oudere wijze dan ik uit uw 
geschrift opmaak. De gemeenteraad 
zou zich inderdaad krachtiger kunnen 
of moeten uiten m.b.t. het thema Ruit. 
Zich neerleggen bij een gezamenlijk 
geformuleerd bereikbaarheids-
akkoord onder strenge voorwaarden 
(ondertunneling b.v.) is al enige jaren 
niet meer geloofwaardig en dus niet 
meer acceptabel? Daar zou de raad, 
die selectie van gewone mannen 
en vrouwen dus, zich best eens 
ondubbelzinnig sterk over morgen 
uitlaten. Opdat de vraag over vele 
Laarbeekers, of de weg er nou komt 
of niet, in ieder geval met een zekere 
waarschijnlijkheid beantwoord kan 
worden. 

Hier past ook een verwijzing naar uw 
functioneren van de burgemeester. 
Hij is de beheerder van de portefeuille 
voor communicatie en voorlichting, 
edoch Ubachs zwijgt. Ik doe hierbij 
een beroep op zijn loyaliteitsplicht 
tegenover Laarbeek. 

In mijn stukje van 16 januari appelleer 
ik aan de Lieshoutse bevolking om in 
deze kwestie toch vooral niet te blijven 
zwijgen, terwijl hun belang – ook van 

Aarle-Rixtel – duidelijk in het gedrang 
dreigt te raken. Er is toch te constateren 
dat ik, hoewel tot ongenoegen van de 
heer Barten, drager van meerdere titels, 
de gewone man met zijn gezonde 
verstand ‘geenszins’ gediscrimineerd 
heb en dat zal zo blijven. De heer 
Barten kan zich beter wenden tot 
gedeputeerde Van Heugten, CDA, of 
de heer van Mourik van de Zeeuws 
Brabantse ondernemers. Die hebben 
deelnemers aan de discussie voor dom 
en onwetend uitgemaakt. Ga dan naar 
die lui met uw kritiek en bega niet 
dezelfde fouten. 

U zou nu mogen constateren, 
meneer B., dat ik als titeldrager en 
stukjesschrijver een beetje boos 
ben, zoals ik bij u meen te moeten 
vaststellen dat er wellicht sprake is 
van enige frustratie. Wij beiden spelen 
inhoudelijk geen rol in het thema 
Ruit. Laten we de personen dan ook 
buiten beschouwing laten, we zijn niet 
belangrijk. 

Ik besluit dit geschrift met een oproep 
aan de gemeenteraad, het college 
van B&W voor de tweede keer aan 
de lokale Lieshoutse bevolking om 
effectief verweer te voeren tegen 
die weg. Als u dat doet heeft u mijn 
onbeperkte hoogachting, zeker als u bij 
de categorie ‘gewone man en vrouw 
met gezond verstand’ hoort, zoals 
ondertekende. In Aarle-Rixtel hebben 
ze iets meer kaas gegeten van een 
burgeropstand, dus Lieshout, kom op. 
Het gaat om uw belangen en niet om 
de ‘huisjes, boompjes en beestjes’ van 
de toekomstige bewoners zoals Louis 
Barten meent te moeten declareren. 

Dr. ir. J.M. Houben 
Koekoeklaan 4a
5737 PM Lieshout

Afslanken doet u samen met EGA 
 

  
  Nu in Beek en Donk 

       
Met drie volle, gezonde  maaltijden per dag!!. 
Zonder honger  kilo’s kwijtraken, dat wilt 
u toch ook!!!! 

 Locatie: Tennishal d’n Ouwe Toren.
Wijnkelderweg 7

Vanaf 15 januari 2014 
Iedere woensdag van 09.30u-10.30u

 

 
Inschrijfgeld €  10,00 eenmalig  
Cursusgeld   €    7,00 per week 

 
Ook EGA cursus in Vorstenbosch en 

Helmond 
 

Info: Annuska Stienenbos, 06-36010498 
Annuska.stienenbos@kpnmail.nl 

 
E.G.A. Nederland BV 

De club voor betere voedingsgewoonten. 
Telefoon 0182 – 528255 

www.eganederland.nl 
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Bezoek ook onze website:
www.mcd-supermarkt.nl

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

W 6 - Aanbiedingen gelden van maandag 3 februari t/m zaterdag 8 februari 2014.  Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Unox knaks
alle soorten

blik 200 gram

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting.
Bijv: 2 blikken knaks van 2.30 voor 1.15

1+1
GRATIS

Boeren appeltaart
per stuk
4.99 2.99
*

Botermalse
varkenshaas
500 gram
7.75

4.99
kilo 9.98

AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK

Boonacker tarwebrood
vers uit eigen oven
heel, gesneden
1.99

1.59

Douwe Egberts koffi e
roodmerk, decafé, blond,

donker of mild
2 pakken à 

250 gram

5.08-5.58

3.99
kilo 7.98

2 pakken

Gegrilde achterham
van onze versafdeling
100 gram

1.95

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting.
Bijv: 2 blikken knaks 

1.69

Dash of Dreft wasmiddel
alle soorten

pak 880-1200
fl acon 1170-1310 ml.

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% 
korting. Bijv: 3 pakken Dreft 
waspoeder regular, 880 gram 
van 9.48 voor 6.32

2+1
GRATIS

Bijv: ijsthee citroen, 1500 ml. 

van 1.22 voor 0.92

Markant ijsthee
alle soorten
fl es of pak à

1500 ml.

25%
KORTING

Zalmfi let
175 gram

4.00 2.99
kilo 17.09

Axe showergel, bodyspray, 
douche, deodorant of gel

alle soorten
fl acon 250-300 ml.

tube/pot 125 ml.
bus 150 ml.

Bij aankoop van 2 artikelen 50% 
korting. 2 fl acons showergel dark 

temperature van 5.54 voor 2.77

1+1
GRATIS

Campina 
Optimel

alle soorten
beker 500 gram

of literpak

1.29-1.69

0.99

Schutters bier*
4 blikken à 500 ml.

6 blikken à 33 cl.

2.52/3.25

2.19

Markant 
frikandellen

pak 5 stuks

1.19

varkenshaas
500 gram0.89

Markant 3-laags
tissue toiletpapier

pak 16 rollen

5.59

3.99

Blauwe druiven
500 gram

2.49

0.99
kilo 1.98
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CARNAVAL 2014
Aarle-Rixtel – Een prachtig Ganzegats 
schilderij wordt op carnavalsmaandag 
verloot in de tent achter De Vrienden. 
Rianne Verschuren is druk in de weer 
om er weer een fantastisch schilderij 
van te maken.  
                 
Er zijn meerdere prijzen te winnen, 
waaronder een nieuwe fiets. Loten zijn 
te koop bij de commerciële commissie 
en ook enkele van de leden zullen tij-
dens haar activiteiten loten verkopen. 
De loten kosten €1,00 per stuk. Voor 
slechts €1,00 kan men dus de trotste 
bezitter worden van een prachtig schil-
derij. Tevens zijn er nog pins te koop 
met het logo van Prins Jan Willem den 
Uurste. De kosten hiervan zijn €5,00 
per stuk. Vraag er naar bij de leden.

Optocht, straatversiering en 
gevelversiering.
Iedereen kan zich weer inschrijven 
voor de grote Ganzegatse optocht, de 
straatversiering en de gevelversiering. 
Inschrijfformulieren kunt u vinden op 
www.ganzegat.nl Daar kan men ook 
het reglement vinden voor de optocht, 
welk ook te vinden in carnavalskrant 
de Ganzegatter.

Gekostumeerd bal
Op carnavalszaterdag vindt in de tent 
achter De Vrienden het traditionele ge-
kostumeerde bal plaats. Iedereen wordt 
uitgenodigd om mee te doen met het 
altijd gezellige en drukbezochte gekos-
tumeerde bal. Er zijn enkele leuke prijzen 
te winnen en de avond zal worden opge-
luisterd door het orkest jeWelste. Deze 
band verzorgd onder meer het voorpro-
gramma van de concerten groots met 
een zachte G van Guus Meeuwis. 

Nieuw programma carnavalsmaandag
Op carnavalsmaandag gaan de Gan-
zegatters van start met een 
nieuw programma. 
Om 11.11 uur
gaan ze ei-
eren 

bakken in de tent achter café zaal 
De Vrienden. Zin in een eitje? Kom 
gerust langs. Een lekker broodje ei 
met broodje van bakkerij van Brug 
en een eitje van eierhandel Verbrug-
gen kost dankzij de sponsoring van 
beide 0,00 euro!! Aansluitend vindt 
de presentatie van het Ganzegatse 
schilderij plaats, gevolgd door een 
amusementsprogramma. Vanaf 14.00 
uur gaan ze dan naadloos over op het 
dweilprogramma, welk i.s.m. CV de 
eieren georganiseerd wordt. Kortom, 
een gevarieerd programma. Iedereen 
is daarbij natuurlijk van harte welkom. 

Leeftijdsgrens vragen Carnavalsdiscofestival ‘CARNABEATS’

Seniorenmiddag met record aantal bezoekers?

Meedoen met de Ganzendonckse optocht!

Boerenpaar vierde vrijgezellenavond

Afhalen entreekaarten Sauwelavond

Laarbekenaar heerst als 
Prins Briek XLI over Helmond

Loterij Ganzegats Schilderij Boerenpaar uit Raopersgat verloofd

Lieshout - Bij de organisatie komen veel 
reacties binnen aangaande de leeftijd-
grens. Vermeld wordt dat CARNABEATS 
speciaal wordt georganiseerd voor de 
jeugd uit Laarbeek met als doelgroep 
het voortgezet onderwijs t/m 17 jaar.

“Heel mooi dat we zoveel reacties heb-
ben gekregen, dit betekent ook dat er 
veel belangstelling voor is. Dit merken 
we ook door de aanhoudende vraag 
naar de voorverkoopkaartjes, deze zal 
overigens over enkele dagen van start 
gaan”, vertelt één van de initiatiefne-
mers Johan Frenken. 

CARNABEATS leeft en speelt onder de 

bevolking van Laarbeek. “Op allerlei 
uitingen als posters, berichten, flyers 
en op de evenementenborden wordt 
aangegeven 13 t/m 17 jaar.  Misschien 
niet handig, maar hier is wel doelbe-
wust voor gekozen. Deze communicatie 
voorkomt nog meer discussie, ervaring 
hebben we opgedaan van voorgaande 
jaren”, erkent Johan.

Het festival is bedoeld voor de leef-
tijdsgroep die overal buiten valt. Johan: 
“We willen het ook aantrekkelijk hou-
den voor deze groep en streven ernaar 
om e.e.a. controleerbaar te houden. De 
jeugd dient zich verplicht te legitimeren 
met een schoolpas of identiteitskaart 

welke bij de ingang moet worden ge-
toond. We laten alleen jeugd binnen 
vanaf het voortgezet onderwijs waarbij 
een leeftijd van 13 jaar als eerste op-
komt. Er zijn echter ook 12-jarigen die 
al op het voortgezet onderwijs zitten, 
deze zijn op vertoon van hun schoolpas 
van het voorgezet onderwijs van harte 
welkom.”

CARNABEATS wordt op 1 en 3 maart 
gehouden in de nieuwe grote zaal van 
het Dorpshuis te Lieshout. Kijk voor het 
programma en andere wetenswaardig-
heden op www.carnabeats.nl 

Beek en Donk – Het ziet ernaar uit dat 
de Ganzendonckse Seniorenmiddag dit 
jaar opnieuw een record aantal bezoe-
kers gaat verwelkomen. De kaartver-
koop voor deze gezellige middag loopt 
namelijk als een trein. Het sterke pro-
gramma, waar door de organisatie van 
de Club van 100 van de Teugelders voor 
is gekozen, lijkt dan ook zijn vruchten 
te gaan afwerpen.

Vorige week was er een voorverkoop 
voor de leden van de KBO Seniorenver-
eniging Beek en Donk. Nu zijn er nog 
kaarten te verkrijgen voor alle senioren. 
Men hoeft hiervoor geen lid te zijn van 
welke organisatie dan ook.

De kletsers Ton Brekelmans en Frans 
Bevers, het amusement van Dè Vèlt 
Op, de feestnummers van De Patatjes 
(Mark van Vijfeijken en Hans Smits), het 
muzikale hoogstandje van de jeugd van 

Harmonie O&U, de dans van de Gan-
zendonckse  Dansmariekes, en de mu-
zikale begeleiding van de Octopusband 
zorgen voor een prachtig programma.

De middag duurt van 13.30 tot 16.00 
uur en wordt gehouden in muziekcen-
trum het Anker. De entreeprijs bedraagt 
€4,00 (incl. koffie en een consumptie). 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij drogisterij 
Ceelen aan het Heuvelplein. 

Beek en Donk – De Ganzendonckse car-
navalsoptocht is voor heel veel mensen 
het jaarlijkse hoogtepunt van het plaat-
selijke carnavalsfeest. Niet alleen voor 
de toeschouwers, maar zeker ook voor 
de deelnemers. 

Het vooraf bedenken van een wagen, 
groep, of act in je eentje, en vervolgens 
het creëren van hetgeen nodig is om op 
een leuke en ludieke manier mee te kun-
nen doen, brengt niet alleen een hoop ple-
zier maar oogst ook veel waardering.

Op diverse wel of niet geheime locaties 
worden al een tijd lang wagens gebouwd, 
of creaties ontwikkeld die op carnavalszon-
dag te zien zullen zijn. De eerste inschrij-
vingen zijn ondertussen al weer binnen en 
ook jij of jullie kunnen je aanmelden voor 
de optocht die op zondag 2 maart plaats-
vindt. Het enige wat men hoeft te doen is 
het formulier op www.teugelders.nl invul-
len en versturen (kijk onder programma bij 
Ganzendonckse optocht).

De organisatie roept iedereen op mee te 
doen aan dit grootse evenement tijdens 
carnaval.

Beek en Donk – Het Ganzendonckse 
Boerenpaar 2014, Gerardus en Cato 
(Paul Meulensteen en Karin Biemans), 
heeft vorige week zaterdagavond haar 
vrijgezellenavond gevierd. Een heleboel 
familie, vrienden en bekenden waren 
op de avond afgekomen om te zien wat 
het vrijgezellen paartje deze avond al-
lemaal te wachten stond.

Buiten het nodige plezier, moesten Ge-
rardus en Cato ook aan de bak tijdens 
het volbrengen van een aantal opdrach-
ten. Zo waren er bijvoorbeeld vragen 
over het Ganzendoncks carnaval, waar-
bij de boerin met wat hulp o.a. liefst 16 
boerenparen van de afgelopen jaren wist 
op te noemen, moesten beiden een be-
paald gewicht aan mensen op een grote 
weegschaal zien te krijgen, moesten 
lolly’s worden gegeten totdat ze zo klein 
waren dat ze in de gaten van een koker 

pasten, en zoals ieder jaar kregen beiden 
de opdracht een gedicht te maken.

De avond begon met gescheiden boeren 
en boerinnen en eindigde in een geza-
menlijk feest. Cato en Gerardus maken 
zich nu op voor de Boerenbruiloft op 
carnavalsdinsdagmiddag bij de Tapperij.

Beek en Donk – De entreekaartjes 
voor de compleet uitverkochte Gan-
zendonckse Sauwelavond kunnen 
eindelijk afgehaald worden op dins-
dag 4 februari. Ook dit jaar zullen 600 
gelukkigen muziekcentrum het Anker 
bevolken en genieten van een keur 
van topartiesten.

Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen de 
bestelde kaartjes dinsdag bij café Thuis 

aan het Heuvelplein tegen betaling 
van €13,50 per kaartje worden afge-
haald.

Degenen die een kaartje via internet 
hebben bemachtigd dienen de uitge-
printe factuur (per email gekregen) 
mee te brengen. De bestelde kaartjes 
die dinsdag niet afgehaald worden, 
gaan naar belangstellenden op de 
wachtlijst. 

Aarle-Rixtel - Prins Briek XLI, de prins 
Carnaval van ‘De Keiebijters’ uit Hel-
mond, is Robin Rijf uit Aarle-Rixtel. 
Robin woont in Helmond, maar heeft 
zowel zijn praktijk voor fysiotherapie 
als zijn roots in Laarbeek liggen.

Afgelopen zaterdag is de nieuwe 
stadsprins bekendgemaakt bij het 
kasteel in Helmond. Daar waren ook 
de carnavalsverenigingen De Kim, De 
Biereliers, De Oranjebuurt en de nieu-
we Kattendonders bij aanwezig. Robin 
is 38 jaar en mag zich sinds zaterdag 
de 41ste prins van Helmond noemen.

Lieshout - Onder het toeziend oog 
van de bewoners van verzorgingshuis 
Franciscushof in Lieshout, naaste fa-
milie en de boerenbruiloftcommissie 
heeft het boerenbruidspaar Jan en 
Marjan van Veggel – Verbakel op don-
derdag 23 januari de trouwbelofte ge-
daan. Zij werden hierbij ondersteund 
door hun getuigen Tini en Hennie van 
Vijfeijken – van Oers en legden eerst 
een aantal proeven van bekwaamheid 
af, voordat zij bij trouwambtenaar 
Grardje d’n Baecker de trouwbelofte 
mochten doen.

Vorstelijke zanggroep ‘De Bruurs’ (al-
len ex-Prins carnaval) en de Frans-
mariekes (eigen dansgarde van de 
Commissie Boerenbruiloft Raopersgat) 
verleenden hun medewerking aan het 
amusante en avondvullende program-
ma. Speciale gasten op deze gezellige 

avond waren Prins Maurice d’n Urste, 
adjudant Peter en hun echtgenoten 
Lonneke en Alexandra. 

De boerenbruiloft is op maandag 3 
maart en is openbaar en voor ieder-
een gratis toegankelijk. De ceremonie 
vindt plaats in de grote zaal van het 
verbouwde Raopershuis aan de Gro-
tenhof waar vanaf 12.00 uur boeren-
stamppot (petazzie en worst) verkrijg-
baar is. 

De voltrekking van het onecht hu-
welijk begint dit jaar om 13.00 uur. 
Familie, vrienden, buren, kennis-
sen, … van het boerenpaar, die na 
de huwelijksvoltrekking een sketch 
of iets dergelijks willen opvoeren 
kunnen dit uiterlijk tot 22 februari 
2014 aanmelden door te mailen naar 
cbrlieshout@gmail.com.

(excl. winteropslag)

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

50% KORTING OP 
EEN SUPERIEURBEURT

Burgemeester Hans Ubachs tijdens de 
Ganzendonckse carnavalsoptocht
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•	Malse	rundercarpaccio
 met truffelmayonaise, pijnboom-
 pitjes en Parmezaanse kaas

•	Kiphammetje
 met champignonroomsaus, 
 dikke frieten en salade

•	Coupe	vanille	ijs
 met warme kersen en slagroom

Bedankt
voor	de	overweldigende

reacties	tijdens
onze	heropening!

Deze aanbieding is geldig
tot en met 28 februari 2014:

Openingsmenu

      / bavariabrouwerijcafe

Heuvel 5 - Lieshout - 0499 42 55 85
www.bavariabrouwerijcafe.nl

Bedankt

Deze aanbieding is geldig
tot en met 28 februari 2014:

Openingsmenu

 Marjan & Anja

€	17,50

Nog enkele kaartjes voor de Ketelbinkies 

Wie weet het?

Extra les Nordic Walking door succesvolle 
kennismakingsles

Winterwandeling door gezondheidsteam 
Puur Groen

Kienen met De Raopers

Lieshout - Al jarenlang heeft 
Toneelvereniging de Vrienden-
kring uit Lieshout een vriend-
schapsband met de Ketelbin-
kies uit Asten-Someren. De 
Ketelbinkies is een toneelgroep 
met mensen met een verstan-
delijke handicap.  

Zo eens in de 4 á 5 jaar doen 
de Ketelbinkies Lieshout aan om 
het publiek van hun toneelspel 
te laten genieten. Nu komen ze 
8 februari weer naar Lieshout 
om op te treden in het de ver-
nieuwde zaal van het Dorps-
huis. Voor deze voorstelling zijn 
nog een paar kaartjes te koop.  
Ze spelen het Toneelstuk  “De 
Asperientjeswaterval”,  waar 
ze al een paar keer mee op de planken hebben 
gestaan  en met veel succes. Voor toneelliefheb-
bers is het zeker een aanrader. En op=op.

Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Top1toys in de 
Dorpsstraat en bij Ineke Spijkers 0499-422391. 
Kaartjes koste € 5,00. De voorstelling in het 
Dorpshuis is op zaterdag 8 februari om 19.30 uur.

Aarle-Rixtel - Bij de Aarlese heemkamer/muse-
um is aanstaande zondag voor de laatste maal 
de expositie over de jaren 50 en 60 te zien. De 
expositie laat een rijk geschakeerde collectie 
zien van huishoudelijke artikelen, interieurstuk-
ken, enz. 

Bij veel bezoekers wekte de expositie een gevoel 
van herkenning op. Bij een aantal voorwerpen 
moet nog steeds een vraagteken worden gezet. 
Wat is het en waar werd het voor gebruikt? Zo 
ook het voorwerp op bijgaande foto. Wie het 

weet mag het zeggen!  De openingstijd van de 
expositie is van 14.00 tot 17.00 uur. Adres: Bos-
scheweg 14

Beek en Donk - Bijna 60 deelnemers deden 
mee met de Nordic Walking kennismakingsles 
van 25 januari, georganiseerd door het gezond-
heidsteam 2 ‘the Shooters’ van Beek en Donk. 
Naast de vaste inschrijvingen kwamen zich ook 
mensen spontaan aanmelden. 

Gelukkig waren er voldoende stokken en kon ie-
dereen met de cursus meedoen. In deze kennis-
makingsles konden de deelnemers ervaren hoe 
het is om met stokken te lopen en wat de voor-
delen zijn ten opzichte van normaal wandelen. 
Het lijkt simpel, maar iedereen was het erover 
eens dat er meer les nodig is om de techniek 
goed toe te passen. 

Verschillende deelnemers waren zo enthousiast 
dat ze zich meteen inschreven voor de basiscur-
sus bij de Wandelgroep Grotelshof. Als afsluiting 
werd gezamenlijk een kopje koffie/thee gedron-
ken bij Lifestyle Center Laarbeek. De winnaar 
van een kleine Quiz over Nordic Walking ging 

naar huis met een waardebon van €25,00  ge-
sponsord door Pluk. Verder werd iedere deelne-
mer verrast met een gezond appeltje, gespon-
sord door de EMTÉ. 

Extra gratis Nordic Walking les 
Wegens groot succes houdt team 2 ‘The Shoo-
ters’ op zaterdag 1 februari een tweede gratis 
Nordic Walking kennismakingsles van 14.00 
tot 16.00 uur. Start en eindpunt is bij ’t ParkPa-
viljoen in de muziektuin in Beek en Donk. Een 
unieke kans om kennis te maken met deze sport. 
Voor stokken wordt gezorgd. De les wordt ge-
geven door een gecertificeerd Nordic Walking 
instructeur. In circa anderhalf uur wordt inge-
gaan op de techniek van het lopen met stokken. 

Aanmelden kan t/m 31 januari via telefoon: 
06-83113078 of per mail: 
nordicwalking@gezondbeekendonk.nl Voor 
meer informatie zie: www.gezondbeekendonk.nl

Lieshout/Mariahout – Het Gezondheidsteam 
Puur Groen Lieshout-Mariahout houdt op 
zondag 2 februari een winterwandeling onder 
leiding van een IVN-gids. De wandeling start 
om 10.00 uur aan de Torrevenweg, t.o. parkeer-
plaats trimbaan, in Mariahout. 

In het gebied Torreven/Mosbulten in Mariahout 
kan men genieten van een prachtige wandeling. 
Ondertussen vertelt de heer Jan Bijnen meer 

over de geschiedenis en 
bijzonderheden van dit 
gebied.

Iedereen is van harte 
uitgenodigd om mee te 
wandelen en (hernieuwd) kennis te maken met 
een mooi stukje Laarbeek dicht bij huis, en tot de 
ontdekking te komen dat er ook in de wintertijd  
van alles te zien is in de natuur.

Lieshout – Carnavalsvereniging De Raopers  
houdt op vrijdag 31 januari een kienavond. 
Deze wordt gehouden in de grote zaal van het 
Dorpshuis.

De avond begint om 20.00 uur en de zaal is 
open vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof. 

De eerste kennismakingsles Nordic Walking was een groot succes

Wie weet wat dit is?
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Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

WELKOMST WEEKEND
VRIJDAG 31 JANUARI 

ZATERDAG 1 FEBRUARI    
ZONDAG 2 FEBRUARI

LIVE MUZIEK MET 
ZANGER ROBERT STERKEN

SMELLS LIKE THE 80S 
MET DJ WESSEL

BOCKWORSTENPARTY

VRIJDAG 7 FEBRUARI

VRIJDAG 14 FEBRUARI

ZATERDAG 22 FEBRUARI

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 06-23902810

www.dorpscafedevrienden.nl

Feestje....... Feestje.......
Ook iets te vieren en wil je het niet te gek maken 

maar ook niet al die rommel in huis halen?

Kom bij ons feesten! Wij zorgen voor nootjes, zoutjes, bonbons en 
peti t fours. Het is aan jullie om 5 uur biertjes te drinken (fris en wijn 
natuurlijk ook, máár géén mixdranken). We zorgen voor bitt erballen, 
mooie opgemaakte toastjes (4 per persoon) en halverwege de avond 
presenteren we een heerlijk hapjesbuff et met pitti  ge gehakballetjes, 

biefstukreepjes, huzarensalade, pastasalade en verse broodjes.

En wat mag dat kosten?

€ 29,95 per persoon 
(vanaf 30 personen)

Nou dat zijn de kosten niet, toch?
Mmmmmmm! Das pas genieten!
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Fotoclub ‘Objectief’ houdt basiscursus fotografi e

Uitnodiging agrarische vrouwen ZLTO Laarbeek

Dance workshop Breakdance & Hiphop bij 
Tienerwerk ‘De Boemerang’

Thema Dorpsfeesten Aarle-Rixtel 2014 
bekend: Springlevend

Beek en Donk – Fotoclub ‘Objectief’ houdt ook 
dit jaar weer een basiscursus fotografie. Men-
sen met interesse in fotografie en een mooie 
camera leren hierbij de mogelijkheden van de 
camera kennen en worden wegwijs gemaakt 
met de juiste instellingen voor het beste resul-
taat.

De cursus begint met een stukje theorie, maar 
het is vooral de bedoeling om praktisch aan 
de slag te gaan. Zo kan er aan de hand van ei-
gen foto’s en voorbeelden het geleerde in de 

praktijk gebracht worden. Nieuw dit jaar is dat 
alle cursisten een dag op pad gaan om ‘in het 
veld’ foto’s te maken.
 
De cursus is op tien opeenvolgende donderdag-
avonden, uitgezonderd de schoolvakanties, en 
begint op 27 februari van 20.00 tot 22.00 uur. 
Het wordt gehouden in het ontmoetingscen-
trum aan de Otterweg in Beek en Donk. Kosten 
zijn €125.00 inclusief lesmateriaal.  Cursusleiders 
zijn Hans Maas en Tonny van den Eijnde. Aan-
melden kan via f.c.objectief@gmail.com. 

Laarbeek – De agrarische vrouwen uit Laarbeek 
krijgen de mogelijkheid om zich aan te sluiten 
bij een andere groep agrarische vrouwen om op 
vrijdag 7 februari alsnog met een excursie naar 
Schippers in Bladel te gaan. 

Een poosje geleden hebben de agrarische vrou-
wen van ZLTO Laarbeek een uitnodiging gehad 
voor de excursie. Toen kreeg de commissie te 
weinig aanmeldingen en ging de cursus niet 
door. 

Aanmelden kan tot 30 januari bij Miriam Berk-
vens, marcelberkvens@gmail.com. Aan deze 
excursie zijn geen kosten verbonden, alleen 

een bijdrage aan de chauffeur. Graag hoort de 
commissie of er mensen zijn die willen rijden.

Het programma 
10.30 uur  Ontvangst met koffie en cake
10.45 uur  Welkom korte uiteenzetting MS 
                 Schippers door Karel Jacobs
11.00 uur  Gezond drinkwater tot in het dier 
                 door Guus Verhaag
12.00 uur  Lunch
13.00 uur  Hygiëne een must in de veehouderij 
                  door Nick Paridaans
14.00 uur  Bezoek showroom door Karel Jacobs
14.45 uur  Sluiting met koffie
15.00 uur  Einde  

Beek en Donk - De volgende activiteit van 
De Boemerang is de Dance Workshop op 
vrijdag 7 februari  van 19.30 tot 22.00 uur, 
voor alle tieners van 10 t/m 15 jaar uit 
Beek en Donk. Ingang tienerruimte is aan 
de achterkant van het ontmoetingscentrum 
en de entree is €1,00.

Breakdance en Hiphop is een enorme hype 
aan het worden. Vooral onder de jeugd 
wordt het steeds populairder. Dit komt 
mede door de televisieprogramma’s ‘Every 
Body Dance Now’ en  ‘So you Think You Can 
Dance’. Op deze avond kunnen de tieners 
kennis maken met deze vorm van dansen. 
Ze oefenen de meest coole moves. Manders 
Dance Factory uit Gemert zal Hiphop les 
geven en Dansschool Friends uit Eindhoven 
neemt de Breakdance les voor zijn rekening. 
Mis het niet. Aanmelden kan via de website 
www.boemerangbeekendonk.nl 

Vorige activiteit
Afgelopen vrijdag was het weer een ge-
slaagde avond waarin de Beek en Donkse 
tieners van 10 t/m 15 jaar konden ga-
men op de WII´s, Playstation´s en Xboxen.  

De Beek en Donkse beauty’s konden glit-
ter tattoos maken, handen in een paraffine 
badje doen, nagels laten lakken, haren laten 
opsteken, zich laten opmaken of masseren, 
om daarna samen of alleen bij de fotogra-
fen een mooie shoot te laten maken. De 
kinderen konden ondertussen lekker chillen 
en spelen op de flipperkast, het biljart of de 
voetbaltafel.

Alle vrijwilligers zoals o.a. de fotografen 
van fotoclub Objectief, Nagelstudio Flash, 
kappersschool van Wetten, de masseuse 
van ‘de Witte Lelie’ en Eveliene Sunnen, Di-
anne van Uniko, Schoonheidssalon Carolyn 
en Ria Meulensteen en PC Dokter Laarbeek 
van deze superavond worden hierbij be-
dankt voor hun inzet, zonder hun was dit 
niet mogelijk geweest.

Het volledige programma van activiteiten 
en alle foto’s van Tienerwerk “De Boeme-
rang” staan op de website. Op de hoogte 
blijven kan ook via www.facebook.com/
tienerwerk.deboemerang of volg hen op 
www.twitter.com/De_Boemerang

Aarle-Rixtel – Het motto van De Dorpsfeesten 
2014 in Aarle-Rixtel is bekend. Twintig teams 
moeten aan de slag met het thema ‘Springle-
vend’. Dit is vorige week woensdag tijdens de 
eerste ploegleidersvergadering in De Dreef be-
kendgemaakt.   

De Dorpsfeesten worden gehouden van 29 mei 
tot en met 1 juni. Op de eerste dag vindt, tradi-
tiegetrouw, de jaarmarkt plaats in het centrum 
van Aarle-Rixtel. De rest van de dagen zijn er 
verschillende activiteiten in en rond de feesttent 
aan de Bosscheweg. Met als hoogtepunt: zater-
dagavond. Op deze avond moeten de ploegen 
invulling geven aan het thema tijdens hun op-
treden. 

Het is nog niet te laat om een nieuwe ploeg 
op te zetten. Deze kan men al starten vanaf 12 
personen. Voor meer informatie of hulp met het 
opzetten van een nieuwe ploeg, mail dan naar 
info@dorpsfeesten.info of bel Chantal Manders 
06-10080867. 

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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De enige, nog echte Brabantse 
serviceprovider komt naar Laarbeek! 

Advertorial

OnsBrabantNet en UPC zijn be-
kende namen in de gemeente 
Laarbeek, maar daar komt ver-
andering in! TriNed Glasvezel, 
de serviceprovider uit Sint-Oe-
denrode, wil Laarbeek laten zien 
wat “Alles-in-één met extra veel 
service” voor hen kan betekenen. 
Daarnaast brengt TriNed, samen 
met Tipcon, supersnel internet 
naar het buitengebied van Laar-
beek. 

Martijn van Tipcon IT Solutions 
aan het woord
“Als expert op het gebied van ICT 
dienstverlening weten we bij Tip-
con IT Solutions dat een stabiele 
internetverbinding noodzakelijk is! 
Denk aan het versturen van grote 
bestanden, TV kijken via nieuwe 
apparaten, HD camerabeelden 
doorsturen van uw bewakings-
systeem naar de alarmcentrale of 
uw smartphone. Ook thuiswerken 
wordt veel aangenamer met snel 
internet. Wij adviseren onze klan-
ten gebruik te maken van de mo-
gelijkheden die snel internet biedt. 
Met veel sneller en betrouwbaar 
internet, lagere telefoonkosten en 
uw dealer (lees: helpdesk) om de 
hoek, wordt overstappen heel ge-
makkelijk.”

Snel internet voor heel Laarbeek! 
TriNed Glasvezel en Tipcon IT So-
lutions hebben een nauwe samen-
werking op het gebied van glasve-
zeldiensten. “Voor iedere inwoner 
in Laarbeek hebben we een speci-
fiek pakket, zelfs voor de mensen 
in het buitengebied!” Dat laatste 
maakt het verhaal bijzonder, want 
in Erp is het gehele buitengebied 
al voorzien van draadloos internet. 
De gemeente Laarbeek krijgt nu 
ook die kans als voldoende men-
sen ‘ja’ zeggen. 

Meer informatie? 
Wilt u weten wat supersnel inter-
net voor u oplevert? “Tipcon IT 
Solutions staat bekend om het feit 
dat alle klanten van A t/m Z wor-
den begeleid en ontzorgd”, aldus 
Martijn. Hij geeft het advies om 
contact met hen op te nemen. U 
kunt ook gebruikmaken van een 
persoonlijk advies aan huis of be-
drijf. Bel 0413-700970 of stuur 
een e-mail naar verkoop@trined.nl 
voor een afspraak. 

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

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

auto 
onderdelen

De Kaaswagen, een bekend gezicht 
op de wekelijkse markt van Beek en 
Donk. Al ruim 10 jaar staan Eddy 
Potters en Sylvia van Gisteren op 
woensdagochtend achter de toon-
bank van hun wagen op het Piet van 
Thielplein.

In het dorp Groot-Ammers (Zuid-
Holland) wordt de kaas opgeslagen 
door de Firma C. Bakker & Zn. De 
opslagcapaciteit bedraagt maar liefst 
500 ton kaas. De kaas wordt gerijpt 
in de opslag. Cees Bakker: “Door 
dat rijpen krijgen we een constante 
kwaliteit.” Vanuit de opslag worden 

de 4 marktwagens bevoorraad met 
de beste kwaliteit kaas. Cees: “De 
marktwagens werken volgens een 
soort franchise formule. Echter zijn 
ze geheel zelfstandig. Wij geven een 
soort rugdekking. We rijden de hele 
week met de marktwagens door het 
land voor de markten. Van Duiven 
tot Eindhoven, van Eindhoven tot 
Rotterdam en van Rotterdam tot Uit-
hoorn.”

Cees is tevreden over het zuivelpro-
duct en de Kaaswagen. “Mondiaal 
is er een zuiveltekort, waardoor de 
vraag naar zuivel blijft groeien. Kwa-

liteit komt door leeftijd. Wij kunnen 
ons onderscheiden door advies. De 
medewerkers van de Kaaswagen 
zijn deskundig en gespecialiseerd.” 
Het verschil met de supermarkten is 
groot. Cees: “We laten de consument 
stukjes kaas proeven om uiteindelijk 
met het juiste stuk kaas naar huis te 
keren. In een supermarkt is deze des-
kundigheid weg. Daarnaast laten wij 
de kaas langer rijpen, waardoor een 
vollere smaak ontstaat. Deze kaas is 
van excellente kwaliteit.”

We zien u graag bij de Kaaswagen op 
woensdagochtend

“Deze kaas is van excellente kwaliteit”

Vanwege het koude weer is de haringtijd twee weken 
uitgesteld. Wij staan vanaf woensdag 19 juni weer 4 
weken op het alom bekende stekje aan de Oranjelaan 
in Beek en Donk. Voor de openingstijden en dagen kunt 
u kijken op onze website: www.vishandeldebeer.nl 

Op Vaderdag, zondag 16 juni, staan wij ook van 11:00 
tot 17:00 uur op de Oranjelaan in Beek en Donk. Hier 
kunt u terecht voor cadeaubonnen, botermalse paling, 
haring, heerlijke salades, warme gebakken vis, kibbeling 
en nog veel meer lekkers! 

Haringtijd uitgesteld tot 19 juni!

Let op!!!

Graag tot ziens!

Rob en Maril de Beer
Tel: 06-22479902 / 06-51167939

Vishandel DE BEER

Ook tijdens Beek en Donk kermis zijn wij weer aanwezig

Voor uw dagelijkse portie vitamines

U kunt bij ons terecht voor botermalse paling, haring, 
gebakken vis, salades en nog veel meer lekkers…

Graag tot ziens!

DECEMBERAANBIEDING
ACTIE FEBRUARI

500 gram Stolwijkse 
Boerenkaas (pittig) 

€4,50

 

Weekmarkt Beek en Donk
Actieaanbiedingen Februari

    

Wekelijks 
voor het oude 

postkantoor, de 
fruitkraam van de

HET GROTE RUIMEN IS 

BEGONNEN!!!!

ALLE DEKBEDOVERTREKKEN 

IN SATIJN FLANEL EN 

KATOEN VOOR BELACHELIJK 

LAGE PRIJZEN!!!!!!!!

Bijv. 240x200/220 met 

2 slopen 15 euro!!!!!

 Zonnevis� let 

1 kilo

€ 9,95 

Graag tot ziens!
Rob en Maril de Beer

€ 9,95 

FRANS & FRANCA JASPERS

ONDERGOED EN NACHTKLEDING

AANBIEDING van de week

10% korti ng op alle 
nachtkleding voor Dames, 

Heren en Kinderen

Carnaval ti ps:
Ma Flodder jasschorten 

of Boeren zakdoeken
Of kijk op onze site:
www.sliponline.nl 

www.zakdoekwinkel.nl 
Iedere woensdagochtend 

op de markt in Beek en Donk

Actie weekmarkt 
Beek en Donk:
Witlof € 1,50 
per kilogram

&
Roerbakgroenten 

€ 1,50 per zak. 
2e zak gratis

  Van Lieshout
uw marktbakker

ACTIE-ACTIE-ACTIE

Tegen inlevering van
deze advertentie

4 Appelfl appen

€ 2,95
Markt: Beek en Donk
Markt: Aarle-Rixtel

€4,50

Tevens leveren wij ook aan horeca

Workshop Graffi ti bij &RG-teens/Plus 
Lieshout - De vrijwilligers 
van het &RG-teensteam hou-
den een workshop graffiti 
op vrijdagavond 7 februari. 

Deze vindt plaats om 19.30 uur 
in de tienerwerkruimte van het 
dorpshuis te Lieshout. 

Deze activiteit is voor &RG-teens 
en de Lieshoutse &RG Plussers en 
dus voor de jeugd van groep 7 t/m 
15 jaar. Er wordt voor professione-
le begeleiding gezorgd. De deel-
namekosten van deze activiteit zijn 
€3,50 per persoon.  

Omdat er een indeling gemaakt 
moet worden van groepen is het 
van belang om vroegtijdig te we-
ten met hoeveel deelnemers er 
rekening gehouden moet wor-
den. Men dient zich voor 3 febru-
ari via de website in te schrijven 
(www.energyteens.nl) en de deel-
namekosten te voldoen via reke-
ningnummer 105065153. Er is 
ruimte voor een beperkt aantal 
deelnemers en vol is vol.  

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

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

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

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

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

info@coverhoeven.nl
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Het spel der A-B-C-D is aansta-
ande. Het lijdend voorwerp bin-
nen basisschoolland ligt smachtend 
te wachten in de directiekamers. 
Kaalgeschoren spierbundels met 
zwarte strakke T-shirts aan en een 
sierlijk ‘V-tje’ erop geborduurd 
zouden dag en nacht de karton-
nen doos moeten bewaken na de 
uitlekperikelen van 2013. In die 
‘black box’ zitten vrolijk gekleurde 
boekjes waarop een goedgebekt 
tienertje je lachend toekijkt, al-
sof het voorbeeldkind wil zeggen: 
‘Jeuj, Cito-toets’. 

‘Jeuj, Cito-toets’, zullen ook de 
media denken. Waarschijnlijk zit 
de complete jeugdjournaalredactie 
in een soort van Utopiakoepel al 
wekenlang in quarantaine om uit 
te dokteren hoe dit jaar de Hol-
landse jeugd zo Citogek mogelijk 
te maken. Lekker de zaak opbut-
sen, vertellen dat die 3-cijferige 
code beginnend met een 5 gigabe-
langrijk is. Tegelijkertijd wel even 
mededelen dat het supertof is om 
de Cito-toets lekker ontspannen 
te maken. Niets is crazy genoeg: 
In je pyjama, met je leeuwinnen-
pantoffels aan, je grote roze olifan-
tenknuffel als mascotte natuurlijk 
pontifi caal voor je neus en met 
rare smurfblauwe drank en suiker-
volle Spongebob koekjes als extra 
energie. Als klap op de vuurpijl:  
je Sega DS met oortjes mee naar 
school voor als je klaar bent. Niet 
te vergeten, ter voorbereiding 
een intern trainingskamp bij de 
plaatselijke Citocoach, die je 
binnen 2 dagen de kneepjes 
van de toets leert kennen. En 
dit alles onder het mom van: 
‘Jongens, laat je niet gek 
maken.’

Nog een tweetal weekjes 
en vele basisscholieren die 
aan hun afscheidstournee 
zijn begonnen buigen zich 
over 200 meerkeuzevragen 
op het gebied van taal, rek-

enen en studievaardigheden. Op-
tioneel kan er nog gekozen worden 
voor 90 wereldverkennende vra-
gen. Allen zijn meerkeuze. De hoof-
drolspelers kleuren in deze dagen 
minstens 290 kleine ovaaltjes grijs. 
Dit alles gebeurt in de ochtenden. 
De hele school is dan in rust ge-
huld. ‘Stilte, Cito’, de fl yers hangen 
kriskras door de school heen. ‘Jaja, 
lieve kleutertjes, groep 8 maakt een 
belangrijke toets’, zo wordt in onze 
lieve onderbouwsamenleving het 
kort en bondig samengevat. Maar 
’s middags, dan is het lang leve 
de lol, toch? De bootcamps en de 
lunches met kinderchampagne zijn 
al niet meer origineel. Dit jaar moet 
er toch weer iets uniekers komen, 
anders haal je de media niet en 
die zullen er waarschijnlijk wel een 
complete waanzin van maken.

Achtste groepers, succes met jullie 
Citotoets. Doe maar normaal, dan 
doe je al je best genoeg. 

Mees 
Joost
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Mees 
Joost

IJskoude ontberingen tijdens Arctic Challenge
Laarbeek - Henk van de Vegt, Ton van 
de Venne, Jos van de Broek en Jan 
van Geest zijn weer terug van wegge-
weest. Met veel kilometers op de tel-
ler en met veel mooie herinneringen 
rijker, zijn de twee teams van Intraca-
re vorige week zaterdag aangekomen 
bij de finish in Eibergen. Op de teller 
staat bij aankomst 7.000 kilometer en 
15.280 euro voor het project Young 
focus in de Filipijnen. 

“Het is schitterend dat we het aange-
name met het nuttige hebben kunnen 
combineren en dat we zoveel geld 
hebben opgehaald voor een goed 
doel. Veel dank aan alle sponsors die 
ons geholpen hebben dit te verwe-
zenlijken”, vertellen de heren. Young 
focus, die ook bij de finish aanwe-
zig was in de persoon van Dhr. Rene 
Vlug (voorzitter Young focus Neder-
land), gaf aan zeer blij te zijn met deze 
enorme bijdrage en het zeker nuttig te 
kunnen besteden aan een van de vele 
projecten die Young focus momenteel 
uitvoert op de Filipijnen.

De eerste route van de challenge was 
meteen een van de zwaarste routes. 
In één ruk door werd van Nederland 
naar de Poolcirkel gereden in Zweden, 
een tocht van bijna 2800 kilometer. 
Naast vermoeidheid speelden ook 
andere factoren mee die deze tocht 
een ware challenge maakten. Bij het 
bereiken van de poolcirkel daalde het 
kwik tot bijna minus 40 graden Cel-
sius, een temperatuur die een groot 
effect heeft op het functioneren van 

de auto en zijn bestuurders. Brandstof 
begint uit te vlokken en het starten 
van de wagen is ineens niet meer zo 
vanzelfsprekend. Dit met als gevolg 
dat ’s nachts vaak de wagen stationair 
moest doordraaien om de motor maar 
niet te laten bevriezen. Ook werd met 
warmte kanonnen de wagens warm 
gehouden, om maar te voorkomen dat 
er schade ontstond aan de wagens. Zo 
worden bij minus 40 graden Celsius, 
electriciteitskabels makkelijk breek-
baar, wat natuurlijk funest is voor de 
motor van een auto. Al met al hebben 
niet alle wagens het avontuur over-
leefd en moesten enkele wagens voor 
reparatie worden weggesleept.  

Maar gelukkig kent het leven boven 
de poolcirkel ook mooie facetten. Zo 
konden alle deelnemers aan de chal-
lenge ’s nachts het poollicht bewonde-
ren, een verschijnsel wat in deze regio 
regelmatig is waar te nemen. Ook is 
op een rustdag het poollandschap ver-
kend op sneeuwscooters en is er een 
ijshotel bezocht. Een unieke belevenis 
waar nog lang over zal worden nage-
praat. 

De tocht huiswaarts vond plaats door 
Finland. Ook hier werden vele kilome-
ters gemaakt door de prachtige na-
tuur, vaak in het donker. In deze tijd 
van het jaar komt de zon vaak op rond 

11.00 uur in de ochtend en gaat deze 
al weer onder rond 14.00 uur in de 
middag. Dankzij extra verlichting op 
de wagens konden alle routes veilig 
gereden worden. Omdat de wegen 
echter spekglad zijn blijft het altijd 
uitkijken voor overstekend wild zoals 
rendieren en elanden. 
Doel van de challenge is om deze te 
rijden met de minst mogelijk aan-
tal kilometers en in een ideale tijd. 

Het evenement is dus zeker geen 
race en te snelle tijden worden di-
rect afgestraft met diskwalificatie. 
De organisatie kan dit per auto tot 
in detail bijhouden omdat alle wa-
gens zijn voorzien van twee naviga-
tiesystemen. Hierdoor konden zo-
wel de organisatie als het thuisfront 
altijd tot in detail volgens waar de 
wagens zich bevonden en met wat 
voor snelheid gereden werd. 

Bij aankomst in Eibergen werden alle 
deelnemers door een grote groep 
thuisgangers en fans verwelkomd. 
Mede door deelname van enkele 
VIP’s (zoals zanger Thomas Berge) 
waren deze in grote getalen komen 
opdagen. Tijdens de prijsuitreiking 
bleek er geen top drie klassering 
voor de Intracare teams in te zitten, 
maar werden nog wel enkele prij-
zen in ontvangst genomen zoals het 
winnen van 2 dag etappes. 

Het team van Intracare kijkt terug 
op een fantastische reis onder ijs-
koude omstandigheden. “Nooit 
geweten dat koud, zoooo koud kon 
zijn”, is de opmerking van een van 
de deelnemers. De mannen zeker 
ooit nog terug, maar eerst even lek-
ker ontdooien hier in het aangena-
me Nederland.  

Meld uw NLdoet klus aan!
Laarbeek - Vrijwilligersorganisaties 
opgelet! Dit is uw kans om een grote 
klus te klaren én nieuwe vrijwil-
ligers te werven. Doe mee met NL-
doet op 21 en 22 maart 2014. Knap 
het speelplein of het jeugdhonk op, 
neem ouderen een dagje uit of pak 
uw natuurgebied aan.

Meedoen is eenvoudig. Meld uw klus 
voor 3 februari aan op www.nldoet.
nl. Zo bent u zichtbaar en kunnen be-
langstellende vrijwilligers zich via de 
website aanmelden. Laat iedereen in 
uw omgeving weten dat u meedoet 
en dat u vrijwilligers zoekt. 

Wat moet u invullen?
* de contactgegevens van uw orga-
nisatie en vervolgens de klus;
* een duidelijke en enthousiaste om-
schrijving van de klus;
* het aantal vrijwilligers dat u zoekt.
Uw klus verschijnt vervolgens op 
deze website. Belangstellende vrijwil-
ligers uit de omgeving kunnen zich 
via de website voor uw klus aanmel-
den.

Financiële bijdrage
Op het moment dat u uw organisa-
tiegegevens en klus heeft aangemeld 
vindt u de button ‘bijdrage aanvra-
gen’. Als u hierop drukt, kunt u het 

formulier om uw bijdrage aan te vra-
gen downloaden. Vul het verder in, 
onderteken het en stuur het voor 3 
februari op naar het Oranjefonds. 
U kunt in aanmerking komen voor 
een financiële bijdrage van maximaal 
€450,- van het Oranje Fonds. Een 
uitgebreide toelichting en de voor-
waarden vindt u op de website van 
het Oranjefonds. 

Heeft u als maatschappelijke organi-
satie plannen om mee te doen met 
NLdoet, wilt u overleggen over de 
mogelijkheden of bent u op zoek 
naar inspiratie? Neem dan contact 
op met Suzan de Koning van ViER-
BINDEN vrijwilligerswerk Laarbeek 
via vrijwilligerswerk@vierbinden.nl 
of 0492-328807. Suzan is bereikbaar 
van dinsdag t/m donderdag.

Paranormale avond in Mariahout
Op woensdag 12 februari vindt in 
Mariahout een paranormale avond 
plaats. Deze avond wordt door Annie 
van Emonds gegeven. Het onderwerp 
is helderziende waarnemingen a.d.h.v. 
tekeningen die Annie bij heeft. U bent 

van harte welkom op deze avond. 
De avond begint om 20.00 uur en 
vindt plaats in het Buurthuis, Berna-
dettestraat 43, in Mariahout. De en-
tree is €6.50. Voor meer informatie: 
www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

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

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Voor een Sterk en  Sociaal Laarbeek

De PvdA wil:

www.laarbeek.pvda.nl

Greet Buter
Lijsttrekker PvdA
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AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

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

WWW.AUTOCORSTEN.NL
Mariastraat 64  Mariahout  Tel. 0499-422176

Goed en betaalbaar 

Voor alle merken
onderhoud. 

Junior Laarbeeks liedjesfestival zaterdag 22 februari
Laarbeeks Liedjesfestival zondag 23 februari
Aanvang beide dagen 14.00 uur         Locatie: Dorpshuis Lieshout

Kaarten zijn nu te koop en OP = OP
Entreeprijs: Junior Festival €2,00

 Senior Festival €4,00

BC Mixed en Kwizut sluiten 
samenwerking af met afterparty

Van Schijndel: 
De Woonwinkel met werelds interieur

Beek en Donk – Na een succesvol verlopen 
weekend tijdens de prijsuitreiking van Kwizut 
2013 is afgelopen zaterdag 25 januari de zeer 
prettige samenwerking tussen de Kwizut-orga-
nisatie en Badmintonclub Mixed officieel afge-
sloten met een gezellige afterparty. Een groot 
deel van de 80 vrijwilligers was aanwezig en 
genoot tot in de kleine uurtjes van een mooi 
feestje.

Op uitnodiging van de organisatie van Kwizut 
werd afgelopen zaterdag een mooie afterparty 
georganiseerd voor alle vrijwilligers van BC 
Mixed. Nadat bijna iedereen aanwezig was bij 
Kookcentrum Brabant nam Ties van Oorsouw 
het woord namens de organisatie van Kwizut. 
Hij onderstreepte nogmaals dat zij een dergelijk 
feest niet alleen kunnen organiseren en dat de 
samenwerking met BC Mixed zeer goed is ver-
lopen. Op basis van de vooraf gemaakte afspra-
ken overhandigde hij een mooi cheque aan Anja 
Beekmans en Ton Slaets, die namens BC Mixed 
de organisatie op zich hadden genomen. 

Op hun beurt bedankten Anja en Ton alle leden 
van het Kwizut-team, want zonder hen was er 
geen Kwizut. Zij kregen een exemplaar van het 
clubblad van BC Mixed uitgereikt, waarin extra 
veel aandacht is besteed aan het evenement. Tot 
slot, maar zeker niet in de laatste plaats, werden 
alle vrijwilligers nogmaals heel hartelijk bedankt 
voor hun geweldige inzet.

Op zaterdag 1 februari aanstaande wordt de 
nieuwe sporthal d’n Ekker officieel geopend. 
Ook hier zal BC Mixed aanwezig zijn om de te 
laten zien hoe leuk badminton is. Iedereen is om 
13.00 uur van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen in de nieuwe hal waar alle ge-
bruikers van de sporthal hun sport laten zien. In 
de sportkantine staan informatie stands van de 
verschillende verenigingen. 

Voor meer informatie over BC Mixed kijk je op 
www.bcmixed.nl en 
www.facebook.com/bcmixed. En volg hen op 
twitter via @BCMixed. 

Beek en Donk - Twee jaar geleden heeft Judith 
van Schijndel van haar voormalige groothandel 
een landelijke, lifestyle woonwinkel gemaakt. 
Door haar reizen naar het Verre Oosten, heeft 
zij  gevoel gekregen om de juiste combinaties te 
creëren. 

“Onze wereld is een stuk groter dan ons kleine 
landje waar wij in leven. De nieuwe media en 
technieken hebben ervoor gezorgd dat de wereld 
een stuk toegankelijker is geworden. Dit reflec-
teert zich in ons interieur die ‘werelds landelijk’ 
is, maar toch harmonie en gezelligheid uitstraalt”, 
vertelt Judith. 

Van Schijndel biedt meer dan meubelen, teak, ver-
lichting en woonaccessoires. Dat ene unieke meu-
belstuk of decoratie zou u zomaar eens daar kun-
nen vinden. In de 4000 m2 grote showroom vindt 
u tijdloze, unieke en inspirerende decoraties en 
meubels waaronder een groot assortiment tafels, 
kasten, banken, fauteuils, loveseats en longchairs.

Ook kan Van Schijndel maatwerk leveren, geheel 
naar uw wens. “Samen met onze fabrikanten bie-
den wij de mogelijkheid de klant mee te nemen 
naar de leverancier om de gehele collectie te be-
kijken. Wij realiseren projecten en denken graag 
met u mee. Niet onbelangrijk om ook te vermel-
den: onze prijs/kwaliteit verhouding is goed”, al-
dus Judith. 

Van Schijndel nodigt u graag uit om eens een 
kijkje te komen nemen en inspiratie op te doen in 
de winkel aan de Wilhelminaweg, naast het Wil-
helminakanaal.

Wilhelminaweg 5a        T: 0492-461100
5741 HL   E: info@anteak.nl
Beek en Donk  W: www.anteak.nl

Ties van Oorsouw (l) en Ton Slaets (r) proosten op een geslaagde samenwerking

Advertorial

Lezerspodium

Laarbeekse raad durft niet te kiezen
Afgelopen donderdag werd in de raadsvergade-
ring de tussenrapportage van de grondnota 
2013 behandeld. Het college legde in het 
voorstel een drietal beslispunten voor aan 
de raad. De goede lezer kon tussen de re-
gels door opmaken dat de malaise op de 
woningmarkt ook niet onopgemerkt aan 
Laarbeek voorbij gaat. In de twee laatste 
kwartalen van het afgelopen jaar heeft de 
gemeente geen enkele bouwkavel aan woning-
zoekenden meer kunnen verkopen. Voor het plan 
Nieuwenhof Noord moet een voorziening van € 
503.000, - getroffen worden om het verwachte 
tekort te dekken. De gronden in het landbouw-
ontwikkelingsgebied worden met € 379.000, - af-
gewaardeerd.
Voor de toekomst is dit echter nog niet voldoende. 
De zaken staan er veel minder rooskleurig dan de 
gemeente tot voor kort steeds dacht. De grond-
prijs is sinds 2011 niet meer verhoogd. De finan-
ciële consequenties hiervan konden tot op heden 
binnen de exploitatie opgevangen worden. Dit kan 
niet meer langer. De oplossing die het college sug-
gereert is de fondsvorming binnen de exploitatie 
op een lager peil te zetten of zelfs te schrappen. In 
de Tussenrapportage grondexploitatie 2013 vroeg 
het college een uitspraak van de raad. 
In de eerste instantie zwegen alle partijen in alle 
talen over deze suggestie van het college. Ofwel 

de verschillende partijen hadden de stukken niet 
goed gelezen of zij wilden, zo vlak voor de 

gemeenteraadsverkiezingen, hieraan hun 
vingers niet branden. Het CDA was de 
enige partij die op het idee van het college 
inging en met een onderbouwd standpunt 
kwam. Als het nodig is voor het sluitend 
houden van de grondexploitaties kunnen 
zo nodig 3 van de 5 fondsen geschrapt 

worden. Het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen 
en het Volkshuisvestingsfond moeten in onze visie 
gehandhaafd blijven. 
De reactie van de coalitiepartijen op het standpunt 
was uiterst merkwaardig. In plaats van met beide 
handen de mogelijkheid aan te grijpen om op dit 
punt vooraf kaderstellende uitspraken te doen, 
verweten zij ons als CDA dat wij de fondsvorming 
wilden schrappen, terwijl dit juist een sugges-
tie was van hun eigen college! Zij verdraaide de 
woorden van het CDA en suggereerden dat het 
CDA kunst en cultuur en monumenten niet be-
langrijk vonden. Aan de verslechterde financiële 
positie van de grondexploitatie gingen zij voor het 
gemak helemaal voorbij. Zoals zo vaak staken de 
coalitiepartijen hun kop in het zand. De kans om 
tijdig kaderstellende uitspraken te doen lieten zij 
weer eens lopen.

De CDA-fractie

ring de tussenrapportage van de grondnota goed gelezen of zij wilden, zo vlak voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, hieraan hun 

Van Schijndel 
De Woonwinkel
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Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 • Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

DE SPECIALIST IN 
SNOEIGEREEDSCHAP

Ruime keuze 
kettingzagen

heggenscharen 
hakselaars
Ook uw adres voor 

voordelig onderhoud!

Aanbiedingen geldig van 31 januari  t/m 6 februari

Bloemkool
per stuk 1.49

Spruiten groot 
500 gram 0.49

Spruiten klein 
500 gram 0.69 

Mineola
per kilo    1.49

Lola handappel 
per kilo    1.49

Uit eigen keuken
Bami / nasi groenten 

400 gram 1.99
Macaroni groenten

400 gram 1.99 
Groentesoep

halve liter  1.75

Bij uw groenteman
Biologische citroenen
Biologische 
sinaasappels
Biologische 
Elstar appel
Anti allergie 
Santana appel

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

Lieshout dichterbij dan u denkt!

Tonnie Gijsbers erevoorzitter gemengd 
koor De Klokkengieters

Pilot ‘Zorg Dichtbij’ succesvol van start

Vrijwilligers gezocht

Wie verdient het ‘T OPkikkertje?

Aarle-Rixtel - Op de algemene verga-
dering van 27 januari 2014 van Ge-
mengd Koor De Klokkengieters Aarle-
Rixtel is Tonnie Gijsbers afgetreden 
als voorzitter na 30 jaar deze taak 
met bijzondere toewijding te hebben 
vervuld. Als blijk van waardering voor 
zijn grote inzet en verdiensten heeft 
Gemengd Koor De Klokkengieters 
unaniem besloten om hem de titel 
van erevoorzitter toe te kennen. Dit 
werd zeer gewaardeerd door hem.

Als opvolger van Tonnie Gijsbers werd 
tijdens deze vergadering Marie-Louise 
Stevens-Fransen gekozen tot voorzit-
ter. In 2014 bestaat Gemengd Koor 
De Klokkengieters 115 jaar. Een reden 
voor feestelijkheden. Er staan diverse 
concerten op het programma. Zo zal 
op 6 april het Passieconcert verzorgd 
worden in het Klooster Kostbaar Bloed 
in Aarle-Rixtel. 

Op 18 april (Goede Vrijdag) volgt het 
Passieconcert in de kapel van het El-
kerliek Ziekenhuis in Helmond. Beide 

concerten worden uitgevoerd in sa-
menwerking met Kamerkoor Sine No-
mine. 

De opening van de meimaand vindt 
plaats op zondag 4 mei in de Paro-
chiekerk van Aarle-Rixtel. Deze eu-
charistieviering wordt traditiegetrouw 
door het koor verzorgd samen met 
harmonie De Goede Hoop en de beide 
Aarlese gildes. 

Op 6 september krijgen de koorleden 
een feestprogramma voorgeschoteld 
bij Landgoed d’n Heikant. Vooraf-
gaand aan deze dag verzorgt het koor 
een eucharistieviering in het Klooster 
Kostbaar Bloed. Ter afsluiting van deze 
dag zal er een buffet klaarstaan in 
Conferentiecentrum De Couwenbergh 
in Aarle-Rixtel (de thuisbasis van het 
koor). 

Op 5 oktober geeft het koor een na-
jaarsconcert in de Parochiekerk in 
Aarle-Rixtel. Als gastkoren zullen aan-
wezig zijn Cantique uit Aarle-Rixtel en 

dameskoor Invite uit Deurne. Later in 
het jaar volgen nog een eucharistievie-
ring in de kapel van het Elkerliek Zie-
kenhuis, de gebruikelijke kerstconcer-
ten en de verzorging van de hoogmis 
van kerstmis. Een van deze kerstcon-
certen wordt buiten onze landsgrens 
gehouden, n.l. in de Au-kirche in 
Monschau. U ziet dat het koor genoeg 
activiteiten heeft dit jaar. 

Heeft u zin om het koor te komen ver-
sterken? Zij kunnen nog steeds leden 
gebruiken. U bent van harte welkom 
om eens te komen luisteren tijdens 
de repetitie, die gehouden wordt op 
maandagavond in Conferentiecen-
trum De Couwenbergh in de Dorps-
straat in Aarle-Rixtel. Zij repeteren van 
20.00 tot 22.15 uur.

Voor inlichtingen kan men terecht 
bij de secretaris van ons koor: Sabina 
Gijsbers-van Zantvliet, telefoon 0492-
382170.

Laarbeek – De pilot ‘Zorg Dichtbij’ 
is op 14 januari van start gegaan. 
Bijna 100 mensen die in Laarbeek 
actief zijn in de zorg of ondersteu-
ning, waren op de startbijeenkomst 
afgekomen. Deze bijeenkomst is het 
startschot voor een traject dat moet 
leiden tot een samenhangend pak-
ket aan zorg en ondersteuning, dicht 
bij de inwoners. Dit pakket moet ook 
in de toekomst financieel houdbaar 
blijven. 

Laarbeek is een landelijke gemeente, 
waar de meeste mensen hun buren 
nog kennen en de familie in de buurt 
woont. Toch is er ook in Laarbeek 
nog wel wat werk aan de winkel. In 
de vorm van de pilot ‘Zorg Dicht-
bij’ wordt in één van de dorpen van 
Laarbeek op zoek gegaan naar een 
nieuwe invulling van zorg en onder-
steuning. Bewoners en (vrijwilligers)
organisaties zullen betrokken wor-
den in de pilot. Daarnaast stimuleert 
de gemeente burgers en vrijwilli-
gersorganisaties om zelf met nieuwe 
kleinschalige projecten aan de slag te 

gaan. De gemeente heeft een subsi-
diepotje beschikbaar om deze (bur-
ger)initiatieven aan te jagen. Heeft u 
een goed idee, neem dan contact op 
mw. R. Schwillens, beleidsadviseur bij 
de gemeente Laarbeek, bereikbaar op 
telefoonnummer 0492-469788 of via 
rianne.schwillens@laarbeek.nl.

Het nieuwe systeem krijgt niet van 
vandaag op morgen gestalte. Zorg-
vuldig handelen is belangrijk. Er wordt 
een jaar uitgetrokken voor de pilot. 
Vilans (kenniscentrum voor langdu-
rende zorg) gaat de gemeente tijdens 
dit proces ondersteunen. Binnen-
kort wordt bekendgemaakt in welke 
dorpskern de pilot plaats gaat vinden. 
Daarna wordt er een denktank sa-
mengesteld, die na gaat denken over 
de invulling van de nieuwe werkwijze. 
Het gaat om de zorg en ondersteu-
ning aan volwassenen en ouderen, 
maar op termijn gaat het ook om zorg 
en ondersteuning aan jeugdigen. Dit 
omdat gemeenten in 2015 verant-
woordelijk zijn voor Jeugdzorg. 

De voortgang van de pilot is te volgen 
via de lokale media en via www.face-
book.com/GemeenteLaarbeek.

Gemeente aan zet
Om de zorg toegankelijk, goed en 
betaalbaar te houden, voert het kabi-
net de komende jaren hervormingen 
door. Het is de bedoeling dat men-
sen in de toekomst langer zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen en zo 
goed mogelijk mee kunnen blijven 
doen. De gemeenten zijn aan zet om 
lokaal tot een samenhangend pakket 
aan zorg en ondersteuning te komen, 
dat uitgaat van wat mensen (en hun 
omgeving) zelf nog kunnen. De ge-
meente Laarbeek streeft naar een 
gemeenschap waarin mensen zorg 
dragen voor elkaar. Onder regie van 
de gemeente zijn er netwerken actief, 
die bestaan uit vrijwilligers en profes-
sionals. Vragen worden zoveel mo-
gelijk in samenhang opgepakt om te 
voorkomen dat binnen één gezin al-
lerlei hulpverleners langs elkaar heen 
werken, maar juist samen werken 
vanuit één plan.

Laarbeek - ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek is voor Zorgboogcen-
trum de Regt op zoek naar vrijwilli-
gers voor diverse werkzaamheden/
activiteiten. 

Voor de wandelclub wordt een vrijwil-
liger gezocht die elke dinsdagochtend 
samen met andere vrijwilligers gaat 
wandelen met cliënten en inwoners. 
Na de wandeling wordt er meestal 
samen nog gezellig een kopje koffie 
gedronken. 

Voor de woensdagavond wordt een 
vrijwilliger gezocht om tijdens het kie-
nen koffie te schenken aan de bewo-
ners en bezoekers in de Gasterij van de 
Regt. 

Het hobbyclubje is op zoek naar een 
enthousiaste man/vrouw die op don-
derdagmiddag de deelnemers graag 
helpt bij o.a. handwerken, schilderen, 
kaarten maken e.d. Een eigen, nieuwe 
inbreng is ook van harte welkom. 

Binnen de kleinschalige woningen is 
men erg geholpen met een vrijwilliger 
die af en toe de was wil strijken. Dit 
kan ook een mooie activiteit zijn voor 
de cliënten, om eventueel mee te hel-
pen. Het bevorderd de huiselijke sfeer. 
De werktijden zijn in overleg met me-
dewerkers van de woning in te vullen. 

Voor het bezorgen van thuismaaltij-
den bij mensen in Beek en Donk komt 
ViERBINDEN graag in contact met een 
chauffeur en een bijrijder. Met eigen 
auto wordt er naar Venray gereden (1 
keer per maand op vrijdagochtend). 
Daar krijg je de beschikking over een 
koelwagen om de maaltijden in Beek 
en Donk te bezorgen. 1 vrijwilliger rijdt 
en de ander bezorgt. Uiteraard krijgt 
men een reiskostenvergoeding.

Voor het T.S.O.(tussen schoolse op-
vang)Team is ViERBINDEN op zoek 
naar dames die het leuk vinden om 
met kinderen om te gaan en te voor-
zien van drinken en een babbeltje. Op 
schooldagen van 11.45 – 13.30 uur 
(niet op woensdag), bij Kindcentrum 
de Raagten in Beek en Donk. Hier 
staat een kleine vergoeding tegenover.

Voor meer informatie over vrijwilli-
gersvacatures kan men contact opne-
men met Suzan de Koning van ViER-
BINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek, 
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk. 
Tel. 0492-328 807 of mailen naar: vrij-
willigerswerk@vierbinden.nl   
De vacatures zijn ook te bekijken op 
de website: www.vierbinden.nl of te 
vinden in de vacaturemappen van de 
dorpsservicepunten.

Beek en Donk – De Club van 100 van 
de Teugelders van Ganzendonck wil al 
jaren carnaval binnen het bereik bren-
gen van alle mensen die zich verbon-
den voelen met het carnavalsfeest. 
Dit doen ze onder andere door een 
bezoek te brengen aan mensen die 
voor langere of kortere tijd in een zie-
kenhuis of verpleegtehuis verblijven. 
Ook bezoeken ze samen met de Prins 
mensen thuis die er niet op uit kun-
nen om carnaval te gaan vieren. 

Vanaf dit jaar hebben zij dit ziekenbe-
zoek in een nieuw jasje gegoten. Niet 
alleen mensen die ziek zijn maar ook 
mensen die een moeilijk jaar achter de 
rug hebben kunnen verrast worden 
met een bezoek van Prins Luuk XLII. 

Wil jij iemand aanmelden voor een ’T 
OPkikkertje omdat jij vindt dat hij of zij 
dit verdient of nodig heeft? Dan kan 
dat via clubvanhonderd@teugelders.nl
of bij Josette Bloem, Tuinstraat 26 
5741EM in Beek en Donk.

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

* De afgebeelde producten kunnen afwijken van de producten in de shoppertas.
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voetbal
Sparta’25
Zaterdag 1 februari
14.30 Avanti’31 A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Bruheze A2
14.30 Sparta’25 B1 - UDI’19 B2
14.30 Sparta’25 B2 - MVC B1
14.30 Mierlo Hout B4 - Sparta’25 B3
13.00 Sparta’25 C1 - OSS’20 C1
13.00 Someren C2 - Sparta’25 C2
13.00 Sparta’25 C3 - Mierlo Hout C3
13.15 Gemert C6 - Sparta’25 C4G
12.30 TOP D1 - Sparta’25 D1
09.15 Sparta’25 D2G - Gemert D5
10.45 Bruheze E1 - Sparta’25 E1
10.00 SJVV E2 - Sparta’25 E2
09.15 Sparta’25 E3G - MVC E2
10.00 Venhorst E1 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5G - Mariahout E1G
09.15 Sparta’25 E6 - Blauw Geel’38 E6
10.30 Rood Wit’62 E8 - Sparta’25 E7G
10.30 Sparta’25 F1 - Helmondia F1
10.30 Sparta’25 F2 - DVG F1
10.30 Sparta’25 F3G - Mierlo Hout F2
11.15 Venhorst F3 - Sparta’25 F4G
10.30 Sparta’25 F5 - Avanti’31 F2
10.00 Mariahout F3G - Sparta’25 F6G
11.15 Handel F1 - Sparta’25 F7
10.30 Sparta’25 F8G - Blauw Geel’38 F16
10.15 Schijndel MC1 - Sparta’25 MC1
09.15 Spartaantjes - trainen
 
Zondag 2 februari
14.30 BSV Limburgia - Sparta’25 1
10.00 Sparta’25 5 - Oranje Zwart 2
10.00 Sparta’25 6 - WEC 4
10.00 Schijndel 7 - Sparta’25 7
10.00 Sparta’25 - De Willy’s 2
11.00 Rood Wit ‘62 6 - Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 10 - Handel 3
11.30 SC Irene VR1 - Sparta’25 VR1

ASV’33
Programma Jeugd Zaterdag 1 februari
14.30 RKPVV A1 – ASV’33 A1
14.30 ASV’33 B1 – Stiphout Vooruit B1
14.30 ASV’33 B2 – Deurne B3
14.45 UDI’19 MB1 – ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 – Vitesse’08 C1
13.15 Schijndel C2 – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 C3 – Blauw Geel’38 C5
11.30 Blauw Geel’38 D4 – ASV’33 D1
10.30 ASV’33 D2G – Nijnsel/TVE D1
10.00 SC Helmondia E1 – ASV’33 E1G
09.30 Mierlo Hout E4 – ASV’33 E2G
10.30 ASV’33 E3G – Stiphout Vooruit E4G
10.30 ASV’33 E4 – Mierlo Hout E9
09.15 ASV’33 F1 – Blauw Geel’38 F2
09.15 ASV’33 F2 – Bavos F1
09.15 ASV’33 F3G – Liessel F3G
10.30 WEC F3G – ASV’33 F4
10.30 Gemert F11 – ASV’33 F5G

Programma Senioren Zondag 2 februari
SSE 1 – ASV’33 1
SSE 2 – ASV’33 2
12.00 Boskant 3 – ASV’33 4
10.30 ASV’33 5 – S.V. Brandevoort 4
 
Uitslagen Jeugd Zaterdag 25 januari
Gemert A2 – ASV’33 A1 2-2
ASV’33 B2 – ZSV B2 3-0
Someren MB1 – ASV’33 MB1 1-3
ASV’33 C1 – DVG C1 2-0
ZSV C4 – ASV’33 C3 1-2
ASV’33 D1 – ZSV D1 0-5
ASV’33 D2G – ZSV D3 3-1
ASV’33 E1G – ZSV E4 7-4
ASV’33 E2G – ZSV E3 5-1
ZSV E5 – ASV’33 E3G 1-6
ZSV E6 – ASV’33 E4 12-0
ZSV F1 – ASV’33 F1 0-5
ZSV F2 – ASV’33 F2 0-6
ASV’33 F3G – ZSV F3 4-0
ASV’33 F4 – ZSV F4 1-3
ASV’33 F5G – ZSV F5 3-0

Uitslagen Veteranen Zaterdag 25 januari
VOW – ASV’33 4-4

Uitslagen Senioren Zondag 26 januari
DVG 1 – ASV’33 1 1-2
*WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD

Eli
Komend weekend start competitie voor 
alle teams bij de jeugd. Voor de senioren 
is een beperkt programma. Voor hen start 
volgend weekend pas de competitie weer.

Zaterdag 1 februari 
19.00 ELI 1 – Mariahout 1
14.30 ELI B2 – Irene B1
12.30 ELI D1 – Blauw Geel ’38/Jumbo D3
12.30 ELI D2 – Blauw Geel ’38/Jumbo D9
10.30 ELI E1 – Boekel Sport E1
10.30 ELI E2 – Erp E4
10.30 ELI F2 – Erp F2
10.30 ELI F3 – MVC F2
14.30 Ondo A1 – ELI A1
14.45 Nijnsel/TVE  B1 – ELI B1
15.00 SV Brandevoort C1 – ELI C1
13.00 Rhode C5 – ELI C2
09.15 Blauw Geel ’38/Jumbo E13 – ELI E3
09.30 SV Brandevoort F4 – ELI F1

Zondag 2 februari
12.00 Mariahout 2 – ELI 2
11.15 ELI 5 – Boskant 5
10.00 ELI Vr 2 – Stiphout V. Vr 1

Woensdag 5 februari 
19:00 ELI E1 – SC ’t Zand E1

Mariahout
Zaterdag 01 februari 2014
18:00 Eli 1 – Mariahout 1
17:00 Mariahout 3 – Eli 3
14:30 RKVV Keldonk A1 - Mariahout A1
14:30 Mariahout B1 - Deurne B2
14:30 Blauw Geel’38/JUMBO B6 - 
          Mariahout B2
13:00 Mariahout C1 - RKVV Keldonk C1
13:00 SC Helmondia C2 - Mariahout C2
11:15 Mariahout D1 - Stiphout Vooruit D1
11:30 Rhode D5 - Mariahout D2
09:15 Sparta’25 E5 - Mariahout E1
10:00 Mariahout F1 - Erp F1
09:30 Stiphout Vooruit F3 - Mariahout F2
10:00 Mariahout F3 - Sparta’25 F6
10:00  Nijnsel/TVE Reclame F2 - Mariahout F4

Zondag 02 februari 2014
10:00     Rhode VR1 - Mariahout VR1
10:30     Mariahout 4 - Avesteyn 4
11:30     Mariahout 2 – Eli 2 
12:00     Irene 3 - Mariahout 5

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 26 januari
Winty – PupE2 3 – 8 
Swift (V) – PupE1 7 – 0 
Vessem – PupD1 3 – 4 
OVC ’63 – AspC2 5 – 1 
Avanti (S) – AspC1 10 – 2 
De Horst – AspB1 6 – 5 
JunA1 – Corridor 4 – 3 
De Kangeroe MW1 – MW2 2 – 12 
MW1 – Geko MW1 6 – 2 
Altior 3 – Sen 2  9 – 9 
Heumen 1 – Sen 1  11 – 12 

Zaterdag 1 februari 
Sporthal Mariahout
10.00 W1 – Korloo 
Sporthal Beek en Donk
10.00 PupE2 – OVC’63 
Sporthal Lieshout
10.00 PupD1 – Rosolo
11.00 AspC1 – Rosolo
12.00 AspB1 – VVO
Sporthal Haaren
10.30 Tovido – AspC2
Sporthal Oirschot
13.30 Spoordonkse Girls – JunA1

Zondag 2 februari
Sporthal Lieshout
13.15 Sen 2 – SVOC’01 2 
14.30 Sen 1 – Klimroos 1 

Woensdag 5 februari
Sporthal Erp
21.00 De Korfrakkers MW1 – MW2

volleybal

Bedovo
Uitslagen:
Bedovo HS 1 - VC Meterik HS 1: 4-0 
(25-16, 25-14, 25-17, 25-22)
Bedovo DS 1 - Nuvoc DS 3: 4-0 
(25-20, 25-12, 25-15, 25-19)
Bedovo MB 1 - ODI MB 4: 3-2 
(25-19, 22-25, 16-25, 25-08, 15-11)

Uitslagen recreanten
Vogels Autobedr. - AA Montage: 3-0 
(25-07,25-18,25-16)
Unigirls - Slagerij Brouwers: 1-2 
(19-25,23-25,25-08)
Kingspan Unidek - Sportshop Laarbeek: 2-1 
(25-18,21-25,25-20)

handbal

BEDO
Uitslagen:
Meisjes B-jeugd – Someren 8-20
Achilles ‘95 – Jongens B-jeugd 12-26
Dames 2 – Zephyr 11-25
Dames 1 – KPJ Beek en Donk 14-14
Heren 4 – Swift 14-28
Heren 3 – Acritas  19-14
Heren 2 – H.C.G.  29-14
Heren 1 – Oranje Wit  23-28 

Programma:
Eventuele wijzigingen worden vermeld op 
hvbedo.nl
Zaterdag 1 februari
Mondriaanhal, Oss
11.30 Olympia ‘89 – Gemengde D-jeugd 
Zondag 2 februari
Sporthal De Landing, Son 
10.30 Apollo – Meisjes B-jeugd 
De Braak, Helmond
10.40 Oranje Wit – Heren 4 
‘t Spant Er, Bladel
10.50 Saturnus – Dames 2 
‘t Ruiven, Berkel-Enschot
11.15 White Demons – Heren 3 
De Schop, Asten
11.20 Niobe – Dames 1 
De Peelhorst, Deurne
14.40 MBDE/De Sprint – Heren 1 
Hal Naestenbest, Best
17.30 Aristos – Heren 2 

KPJ
Uitslagen Aspiranten:
Swift E2 - KPJ Beek en Donk E1 9-7
Bedo DS1 - KPJ Beek en Donk DS1 14-14
KPJ Beek en Donk D1 - Oranje Wit D1 15-1
Acritas D1 - KPJ Beek en Donk D2 14-5
Aspiranten  zaterdag 1 februari
Fontys Sporthogeschool, Eindhoven
14:45 THW Tijgers D1 - KPJ Beek en Donk E1 
Aspiranten  zondag 2 februari
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 KPJ Beek en Donk E1 - Bergeijk E2 
10.50 KPJ Beek en Donk D2 - M.H.V. ‘81 D3 
11.40 KPJ Beek en Donk DB1 - MBDE/De 
          Sprint DB2 
Senioren zaterdag 1 februari 2014
21.00 KPJ Beek en Donk - Bouwcenter 
          Cent. Boekel B
Senioren zaterdag 8 februari 2014
20.00 KPJ Beek en Donk - Erp 2 Gemert 2
19.00 Vespo 2 – KPJ Beek en Donk Gemert 2

biljarten

Van de Rooje
Uitslagen 17 en 24 januari 
Philip Oosthoek – Marcel Bekkers  3-0
Jan Crooijmans – Dave v/d Burgt  0-3
Jan Crooijmans – Marcel Bekkers  2-0
Mark v/d Burgt – Dennis van Dommelen 3-1
Geert-Jan Otten – Jan van Grinsven  3-0
Niels Schoonings – Jan van Grinsven 0-3
Stand per 24 januari
1. Mark v/d Burgt 12   29
2. Philip Oosthoek 13   26
3. Niels Schoonings 13   21
4. Dennis van Dommelen 12   20
5. Jan van Grinsven 14   19

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen van maandag 27 januari 
Antoon van Osch - Cor Oppers  2-0 
Hans de Jager - Jaspert Swinkels  0-2 
Chris Marin - Manuel Villalon  0-2 
Hans Heldoorn - Bert van Wanrooij  2-0 
Theo Verheijen - Jan van Dijk  2-0 
Bennie Beerens - Pieter Rooijackers  2-0 
Piet Goosens - Joop Kerkhof 0-2 
Cor van den Berg - Cor Verschuren  2-0 
Harrie Bouwmans - Herman van de Boom 0-2 
Wim Swinkels - Lou Muller  2-0 
Mies van de Biggelaar - Frits Wilbers 2-0 
Albert Kluijtmans - Martien van de Elsen  2-0 
Huub Biemans - Antoon Rooijakkers  0-2 
Martien Swinkels - Ad de Koning  2-0 

Henk Verhappen - Jan Verbakel  2-0 
Gerrit van Osch - Leo Griensven  2-0

Uitslagen van dinsdag 28 januari
Piet Verhagen - Henk Meerwijk     0-2
Tonnie Raaijmakers - Piet van Zeeland  0-2
Christ Marin - Evert Baring 2-0
Frits Tak - Antoon Wagemans  2-0
Mari Verbakel - Leo Migchels  0-2
Bert van de Vorst - Theo Spierings  2-0
Jan van Hout - Willie Vorstenbosch  0-2
Hendrik Korsten - Theo Spierings  0-2
Harrie Poulisse - Wim Swinkels  0-2
Frits Wilbers - Jan van Neerven  0-2
Cor Verschuren - Marinus Steegs 2-0
Jan Hesselmans - Lou Muller  0-2
Henk van de Vegt - Tonny de Louw  2-0
Ad Barten - Harrie van Kleef   0-2
Guus van de Elsen - Antoon Smits  2-0
Henk van den Bergh - Lambert van Bree  2-0
Henk Mastbroek - John Labes  0-2

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 22 januari  
Lijn A
1.José en Jan 63,89
2.Nellie en Annie 62,15%
3.Henny en Diana 61,11% 
4.Maria en Elly 59,38%
5.Annie en Thera 55,21%
Lijn B
1.Jan en Herman 68,15%
2.Annelies en Ton 64,29%
3.Lien en Corry 58,93%
4.Lien en Hanny 57,44%
5.Antoinnette en Ton 50,60%

De volgende zitting is op woensdag 5 
februari 2014. Aanvang 19.30 uur. Plaats: 
Cafe-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 23 januari
1. Jan en Maria 66,25%                                                                                                                                  
2. Mien en Jo 57,50%
3. Aad en Jan 55,63%                                                                                                                      
4. Corrie en Gerard 51,88%                                                                                                                                     
5. Leo en Fons 0,63%

De volgende zitting is op donderdag 30 
januari 2014. Aanvang 20.00 uur. Plaats: 
Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 28 Januari 2014. 
1.Jo van Hout/Riet van Vijfeijken 64,29%
2.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck 61,07%
3.Jo Dekkers/Lien Gruijters 58,93% 
4.Diny Biemans/Jos Wouters 58,57%
5.Annie van de Aa/Bernadette Looijen  
 56,43%

De volgende zitting is op dinsdag 4 
februari 2014. Aanvang 13.30 uur. Plaats: 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk. 

Koppelstraat 7,  Beek en Donk
06-40098040

www.boschmantaxaties.nl

Wanneer iemand een taxatierapport 
van me nodig heeft, wordt ik meestal 
telefonisch benaderd. Het doel van de 
taxatie wordt kort besproken, de termijn 
waarbinnen het dient te gebeuren en 
of er nog bijzondere condities zijn. Ver-
volgens bel ik de verkopend makelaar 
die me alle benodigde gegevens mailt 
en regel een afspraak met de verkoper. 
Alles keurig voorbereid. Het huis wordt 
gestofzuigd, de bedden gedekt, er 
wordt rekening gehouden met het feit 
dat er iemand, een vreemde taxateur, 
rond gaat lopen in het privédomein. 
Dat is natuurlijk ingrijpend. 
Iedereen die wel eens een eigen huis 
heeft verkocht weet hoe vervelend het 
is om, als er zich weer kijkers melden, 
het huis te poetsen en lijdzaam te on-
dergaan dat vreemden de slaapkamer 
of badkamer betreden, kastdeuren 
opendoen en zich soms ook nog 
veroorloven om laatdunkend com-
mentaar te leveren. Dat de badkamer, 
waarvoor zolang gespaard is en waar 
de onlangs overleden ome Harry nog 
zo fijn aan meegewerkt heeft, eigenlijk 
niet deugt. Die gaat meteen verbouwd 
worden, er moet een inloopdouche 
in komen. Of de keuken, die na een 
aantal overuren en met hulp van fami-
lie toch uiteindelijk werd gerealiseerd, 
een rib uit het lijf dus, totaal niet naar 
smaak is en er meteen uitgesloopt 
gaat worden. Dat is pijnlijk om mee te 
maken.
Eigen ervaring bij het verkopen van 
mijn huis leerde me dat je helaas soms 
door dit soort zure appels heen moet 
bijten. Dus als ik eenmaal in uw huis 
rondloop, besef ik des temeer dat ik te 
gast ben. 
Met alle respect.    

Te gast

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 9.00 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 9.00 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

Keukens
op maat
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hardlopen

Komende zondag staat voor Ajax de altijd lastige 
uitwedstrijd bij FC Utrecht op het programma.
Wat wordt de uitslag?

Stuur uw voorspelling voor zondag (2 februari) 12.00 uur naar
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van

“Sportshop Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook.
Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Helaas geen winnaar
Antwoord vorige editie: HVCH - Sparta’25 7-2

Cadeaubon kan tot 6 februari worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagVijfde regiowedstrijd bij 
Krijgsman Soranus

handboogschieten

Lieshout - Op de schietbanen van 
Krijgsman Soranus werd donderdag-
avond de vijfde regiowedstrijd ge-
schoten. Ook ditmaal waren de resul-
taten weer goed. Het eerste team met 
Ad Endevoets als beste schutter kwam 
tot een totaal van 
1122 punten. 

De verrassing van de avond was daar 
Maarten van den Elsen die zich door 
zijn goede resultaten in de eerste vier 

regiowedstrijden in het eerste team 
geschoten had. Met een totaal van 
218 punten (een nieuw persoonlijk re-
cord ) had hij een groot aandeel in de 
totaalscore van het eerste team. Het 
tweede team kwam uit op een totaal 
van 900 punten een gemiddelde van 
precies 180 punten. De volgende (zes-
de) regiowedstrijd zal plaatsvinden op 
20 februari in Milheeze.

De totaaluitslag:
Recurve: Ad Endevoets 233, Jolanda 
v.d.Kruijs 227, Willem Bekx 226, Maar-
ten v.d.Elsen 218, Rik v.d.Westerlo 
218, Paul v.d.Broek 213, Theo v.d.Laar 
204, Arjan v.d.Heuvel 198, Martien 
v.d.Graef 175, Rita Endevoets 173, 
Stephan Wijffelaars 150, Nelly v.d.Laar 
135, Toos v.d.Graef 122.
Compound: Twan v.d.Kruijs 238.

Beek en Donk - De vijfde wedstrijd 
van de 25m1pijl regio-competitie 
vond plaats op zaterdag 25 januari op 
de banen van Strijd in Vrede met als 
gast Neerlandia uit Bakel. Deze avond 
waren er twee schutters, een com-
pounder en een recurver die voor de 
rest niet te volgen waren. 

Joep van de Ven van Neerlandia 
schoot met de recurve 242 punten en 
Stefan Kouwenberg van Strijd in Vrede 
deed datzelfde met de compound. De 
jeugdige schutters Wietse Aarden en 

Mark Kanters gaven elkaar ook geen 
duimbreed toe en eindigden beiden 
knap op 226 punten. 

De uitslag compound:
Stefan Kouwenberg 242, Theo de 
Jong 235, Theo van den Dungen 230, 
Manou de Jong 228 en Louis van de 
Zanden 213.

De uitslag recurve:
Henk Caris 228, Wietse Aarden 226, 
Mark Kanters 226, André Goedemans 
212, Rita Segers 211,

Wim van de Kerkhof 207, Paul Linders 
197, Wim van den Eijnden 189, An-
toon Leenders 188,
Henk Leenders 175 en Auke Segers 
165.

Zaterdag 1 en zondag 2 februari staat 
voor sommige schutters, die zich ge-
plaatst hebben, in het teken van de 
Rayonkampioenschappen individueel 
op de diverse banen in het rayon. Za-
terdag 1 februari is er voor alle schut-
ters van Strijd in Vrede een onderlinge 
wedstrijd aanvang 18.00 uur.

Lieshout – Bij de Runners Club Lies-
hout, bekend om het hardlopen, heeft 
niet alleen het hardlopen, maar ook 
het wandelen een prominente plek. 
Elke woensdagavond wordt er onder 
deskundige leiding getraind. Tevens 
bestaat de mogelijkheid om op de 
zondagochtend te komen wandelen.

Tiny van Alphen is bij de Runners Club 
een wandeltrainer. Zij biedt dit jaar 
ook begeleiding aan wandelaars die 
deelnemen aan het via 4-daagse pro-
gramma van de Nijmeegse 4-daagse. 
Op woensdag 12 februari geeft zij 

een informatieve en actieve start-
bijeenkomst. Deze begint om 19.00 
uur bij de accommodatie aan de pro-
vinciale weg tussen Lieshout en Ma-
riahout en zal omstreeks 21.00 eindi-
gen. Tiny vertelt op deze avond wat 
meer over haarzelf en het programma 
dat ze aanbiedt. Meer info is ook te 
vinden op de site: www.runnersclu-
blieshout.nl. Voor vragen of aan-
melden voor deze startbijeenkomst 
kan men Tiny persoonlijk mailen via 
tiny.van.alphen@gmail.com.

De inschrijving voor de via 4-daagse 
start op 3 februari om 00.00 uur, dus 
de nacht van zondag op maandag. 
Misschien eventjes opblijven voor de 
zekerheid. Er is maar plek voor 1500 
deelnemers. De vierdaagse is zeker 
de moeite waard. Info hierover is ook 
te vinden op de via 4-daagse site: 
www.viavierdaagse.nl. Behoor je niet 
tot groep die interesse heeft in de vier-
daagse, maar heb je wel belangstelling 
om bij RCL te komen wandelen, mail 
dan naar Tiny. Men kan ook gewoon 
eens mee gaan wandelen om de sfeer 
bij RCL te proeven. 

Lieshout - Vijf leden van Runners-
club Lieshout hebben zondag mee-
gedaan aan trail-running in het Bel-
gische Teuven. Deze nieuwe vorm 
van hardlopen is bij de club geïntro-
duceerd door Marjan van den Tillaar. 

Er moest een parcours afgelegd wor-
den van 22 km over holle wegen, 
bijna onbegaanbare paden met veel 
slijk, door weilanden, maar ook over 
mooie bospaden met behoorlijke 
hoogteverschillen. 

Dennis van de Meulengraaf was 
de snelste RCL-er in 2:06:38. Henk 
van de Wijdeven volgde in 2:08:58. 
John Driessen finishte in 2:14:12 en 
Coen Sanders behaalde de finish in 
2:16:35. Initiatiefneemster Marjan 
van den Tillaar, kwam na 2:46:05 
over de finish. Iedereen was het er 
over eens, het was een zware wed-
strijd maar zeker voor herhaling vat-
baar.

Beek en Donk - Afgelopen week-
end toastte Bedo op het nieuwe 
jaar aangezien dit het eerste week-
end van 2014 was waarin vrijwel 
alle teams in Beek en Donk speel-
den. Voorzitter Rogier van Sambeek 
hield een korte speech en keek te-
rug op het afgelopen jaar. Hierbij 
kregen de leden Ronald van Gemert 
en Maria van de Heuvel nog een 
klein presentje voor hun clubjubi-
leum en inzet voor de vereniging. 
Daarna werd onder genot van een 

drankje verder geborreld, terwijl 
Heren 3 en Heren 4 hun wedstrij-
den speelden.

De sportieve resultaten waren wis-
selvallig. Heren 1 is definitief afge-
haakt in de strijd om het kampioen-
schap na een teleurstellend verlies 
tegen Oranje Wit. De heren gaan 
proberen de competitie met opge-
heven hoofd af te maken en het de 
titelkandidaten nog moeilijk te ma-
ken. Dames 1 verspeelde een punt 

in de dorpsderby tegen K.P.J. Beek 
en Donk. In Aarle-Rixtel kwamen 
de dames niet verder dan een ge-
lijkspel. Heren 2 blijft in de race om 
het kampioenschap na een zege op 
H.C.G. 

Bedo is altijd blij met versterking. 
Wil je handballen bij Bedo? Kijk voor 
meer informatie op www.hvbedo.nl, 
op onze Facebookpagina www.face-
book.com/hvbedo, of neem contact 
op per e-mail info@hvbedo.nl.

Regio-competitie 25m1pijl Strijd in Vrede

RCL geeft deskundige begeleiding 

Runnersclub actief bij Trailrunning in België

Wisselvallende resultaten voor 
Handbalvereniging Bedo

handbal

basketbal

BC Lieshout houdt Basisschool 
Basketbal Toernooi

Laarbeek - Het Laarbeeks Basisschool 
Basketbal Toernooi (LBBT) is inmid-
dels een begrip geworden onder de 
basisschooljeugd van Laarbeek. Dit 
jaar organiseert BC Lieshout het 
toernooi alweer voor de elfde keer. 
Op zondag 16 februari 2014 zal het 
toernooi plaatsvinden in Sporthal de 
Klumper aan de Papenhoef in Lies-
hout.

Vorige editie deden er maar liefst 350 
kinderen mee van verschillende basis-
scholen uit alle kernen van Laarbeek. 
Dit vond de vereniging erg druk, daar-
om hebben zij ervoor gekozen om dit 
jaar een maximaal aantal teams per 

leeftijdsgroep te hanteren. Voor iedere 
leeftijdsgroep kunnen maximaal 16 
teams worden ingeschreven. 

Voor de verschillende leeftijdsklassen 
zijn dit de speeltijden:
- Groepen 3 & 4: 09.00 – 12.00 uur
- Groepen 5 & 6: 12.30 – 16.00 uur
- Groepen 7 & 8: 16.30 – 20.00 uur

Voor meer informatie kan men terecht 
op de website www.bclieshout.nl. Daar 
kun je ook je team inschrijven. Inschrij-
ven kan tot en met zondag 2 februari 
aanstaande.

BART SWAANEN
het adres voor

• Nieuwbouw
• Verbouw
Vraag vrijblijvend informatie of prijzen

• Dakrenovatie
• Grondwerk

Peeldijk 2, Beek en Donk
0492-464741   06-22393678

Vlnr. Marjan van den Tillaar, John Driessen, Dennis van 
de Meulengraaf, Henk van de Wijdeven en Coen Sanders.
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Lieshout – In Manege D’n Perden-
bak was op vrijdagavond 24 januari 
een Pony wedstrijd. Het was een fijne 
avond om buiten los te rijden en daar-
door verliep de wedstrijd lekker vlot. 
Voor de laatste deelnemer van iedere 
rubriek was er weer een zakje wortels 
van Annie van Lankveld uit Beek en 
Donk, waarvoor hartelijke dank. 

De volgende wedstrijd is op 14 febru-
ari as voor paarden en op 24 februari 
voor pony’s, de pony ruiters mogen dan 
i.v.m. de carnaval zichzelf verkleden en 
ook de pony’s mogen versierd worden. 
Wacht niet te lang met inschrijven, want 
vol=vol. Kijk voor meer info en voor-
waarden op de site www.stichtingde-
raam.nl

Categorie AB, klasse B, 1ste proef: 1. 
Emma van Rooi met Alex 202 punten, 2. 
Amber Peereboom met Iris 186 punten, 
3. Maud Vesters met Danny 186 pun-
ten, 4. Suze v/d Hurk met Fleurtje 174 
punten.
2de proef: 1. Emma van Rooi met Alex 
195 punten, 2. Maud Vesters met Dan-
ny 187 punten, 3. Amber Peereboom 
met Iris 185 punten, 4. Suze v/d Hurk 
met Fleurtje 177 punten.
 
Categorie CDE, klasse B, 1ste proef: 
1. Maud Cornelissen met Jipsy 188 pun-
ten, 2. Ilvy Maas met Esmeralda 187 
punten, 3. Robin Bardoel met Happy 
184 punten, 4. Annekee Vermeulen met 
Amando Annello 180 punten, 5. Nina 
Jansen Met Macho 178 punten, 6. Demi 
Bardoel met Kyra 177 punten, 7. Anne 
van Schijndel met Beauty 172 punten.

2de proef: 1. Robin Bardoel met Hap-
py 191 punten, 2. Ilvy Maas met Es-
meralda 188 punten, 3. Maud Cor-
nelissen met Jipsy 185 punten, 4. 
Annekee Vermeulen met Amando An-
nello 185 punten, 5. Nina Jansen met 
Macho 185 punten, 6. Demi Bardoel 
met Kyra 172 punten.
 
Categorie CDE, Klasse L1 en L2, 
1ste proef: 1. Sylvia v/d Hurk met Jessie 
189 punten, 2. Carla Meulendijks met 
Floortje 185 punten, 3. Sanne de Vries 
met Maxima 185 punten, 4. Lucienne 
Jongen met Delta Pro Sander 180 pun-
ten.
2de proef: 1. Sanne de Vries met Maxi-
ma 193 punten, 

2. Carla Meulendijks met Floor-
tje 191 punten, 3. Sylvia v/d 
Hurk met Jessie 182 punten, 4. 
Lucienne Jongen met Delta Pro Sander 
176 punten.
 
Categorie CDE, klasse M1 en M1, 1ste 
proef: 1. Laura van Gennip met Nicky 
205 punten, 2. Dennis Roijakkers met 
Epo 181 punten, 3. Anna Roelfsema met 
Orchid’s Nobell 174 punten, 4. Phil van 
Doorn met Jonker’s Roy 163 punten.
2de proef: 1. Dennis Roijakkers met Epo 
187 punten, 2. Anna Roelfsema met 
Orchid’s Nobell 166 punten, 3. Phil van 
Doorn met Jonker’s Roy 162 punten.

Ponywedstrijd in Manege 
D’n Perdenbak

paardensport

Emma van Rooi met Alex

turnen Vijftien medailles voor 
Turnvereniging de Ringen

Beek en Donk – De eerste wedstrijd 
van het jaar voor de jongens onder-
bouw van turnvereniging De Ringen 
stond voor de deur. Koen Janssen 
mocht het spits afbijten en dat met 
succes. Koen werd tweede allround 
en mag daarmee door naar het NK la-
ter dit jaar.

Koen Janssen
Koen haalde op drie toestellen een 
medaille binnen en op vloer is hij eer-
ste geworden. Op de ringen werd hij 
tweede en op brug kreeg hij eveneens 
een tweede plaats. 

Noah van Hoof en Philip van Bommel 
In de avond mochten Noah van Hoof 
en Philip van Bommel voor het eerst in hun turncarrière op een echte wed-

strijd hun kunsten tonen. In het begin 
vonden de twee het wat spannend, 
maar die zenuwen hadden ze al snel 
onder controle . Zowel Noah als Philip 
behaalde op ieder toestel een podium 
plaats en werden allround respectieve-
lijk tweede en derde.

Op Vloer behaalde Noah zilver en Phi-
lip brons, op voltige behaalde Noah 
Goud en Philip zilver.
Op de ringen behaalde Philip goud en 
Noah zilver en op sprong kreeg Phi-
lip zilver en Noah brons. Op de brug 
verdiende Noah goud en Philip zilver 

en tot slot de rekstok, hierbij behaalde 
Philip goud en Noah brons.

Vijftien medailles
In totaal namen de drie jongens vijf-
tien medailles mee naar huis deze dag. 
Volgens de turnvereniging een prach-
tig begin van het jaar. De Ringen felici-
teert de drie met  hun overwinningen, 
is ontzettend trots en kijken uit naar 
het NK. Iedereen die nu enthousiast is 
geworden en wil komen turnen of als 
vrijwilliger wil helpen bij de vereniging, 
kan voor meer informatie kijken op de 
website: www.deringen.nl.  

Philip van Bommel en Noah van Hoof

Koen Janssen

voetbal

Beek en Donk - In de eerste week van 
maart barst ook bij Sparta’25 op sport-
park ’t Heereind het carnavalsfeest los. 
Naast een eigen Raad van Elf en Prins 
vindt al jaren op carnavalsmaandag de 
boerenbruiloft plaats. 

Vorig jaar mocht Pastor in ’t Engels voor 
het eerst het boerenbruidspaar in de on-
echt verbinden. Dit was een daverend 
succes. Ook dit jaar zullen twee Sparta-
nen in de onecht met elkaar verbonden 
worden. De bekendmaking van het boe-
renbruidspaar zal plaats vinden op de vrij-
willigers/sponsoravond van zaterdag 8 fe-
bruari. Aan de hand van de hints over het 
boerenpaar kunt u mogelijk onthullen wie 
het boerenpaar in 2014 voor Sparta’25 
zullen zijn.

Voor de boer van de groenwitten heeft de 
commissie de volgende hints opgesteld.

• Hij is roodwit, blauwwit maar eigenlijk 
alleen groenwit.

• Hij woont op een zalige plaats met Bra-
ziliaanse invloeden.

• Niet hij maar zijn naamgenoot is een 
heilig boontje.

• De afstand tussen zijn voornaam en 
achternaam varieert enorm.

• De boerin kunt u herkennen aan de 
volgende hints.

• Zij is bekend met snaren over de volle 
lengte.

• Haar ouders hielden van waterlelies.
• De oudste is God,  de jongste is mach-

tiger maar beiden worden overscha-
duwd door de regenboog.

• In het kwartet is zij een bleek-ster

Op de vrijwilligers/sponsoravond is het 
mogelijk een gokje te wagen wie het boe-
renpaar in 2014 vormen. Voor de winnaar 
is een leuke prijs beschikbaar.

Boerenpaar Sparta‘25

Spannende ontknoping 2e 
periodetitel 4e klasse H

Mariahout - FC Uden, die bovenaan 
staat in deze competitie en nog steeds 
ongeslagen door deze competitie heen 
dendert als een niet te stoppen sneltrein, 
heeft al een periodetitel in handen. Ma-
riahout, Boskant, Cito en SDDL maken 
nog kans op de tweede periodetitel.

Met nog twee wedstrijden te voetballen 
in de tweede periode van de 4e klasse 
H, is het Mariahout dat een grote kans 
maakt om zich winnaar te noemen van 
deze  tweede periode . De ploeg, van 
trainer Wim de Roy, staat op een  twee-
de plek  in de lijst van deze periode met 
13 punten.  De laatste drie competitie-
wedstrijden voor de winterstop werden 
gewonnen, en dus maakt Mariahout een 
grote kans om deze ongeslagen reeks te 
verzilveren met een periodetitel. 

De komende 2 wedstrijden die gepland 
staan zijn niet de gemakkelijkste voor het 
team van De Roy. De return tegen Cito 
is er eentje om revanche te nemen van 
de heenronde. De thuiswedstrijd werd 

immers verloren met 0-1. Tegen DVG 
hoeft Mariahout alleen maar  te doen wat 
ze in de uitwedstrijd ook deden en dat is 
de winst binnenhalen. Uit bij de ploeg uit 
Liempde, werd het 1-3 voor Mariahout. 
Kunnen ze dat evenaren en ook de winst 
behalen tegen Cito?  Dan is Mariahout 
verzekerd van een periodetitel.

Nog drie teams liggen op de loer voor de 
periodetitel, waarvan Boskant de dichtst-
bijzijnde is. Boskant, die met 12 punten 
derde staat in de lijst van de periodetitel, 
krijgt het team van FC Schadewijk op be-
zoek en moet nog uit voetballen tegen 
het team uit Zijtaart, VOW. Boskant wist 
voor de winterstop tegen beide teams 
met duidelijke cijfers te winnen, namelijk 
0-3 tegen het team van FC Schadewijk 
en 3-1 tegen het team van VOW.
 
Cito en SDDL hebben beide 8 punten 
in de tweede periode en met nog twee 
wedstrijden te gaan, kunnen ook zij 
Mariahout en Boskant nog voorbij in de 
strijd om de tweede periodetitel.

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

• Geen eigen risico 
 

 

• Gratis leenauto

• Innovatief schadeherstel
 

• Begeleiding alle    
verzekeringsmaatschappijen

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

Beek en Donk - Café Thuis Bedovo H1 
trad aan tegen VC Meterik en had hier 
nog iets recht te zetten. Café Thuis H1 
begon zeer sterk aan de wedstrijd en 
Meterik had vanaf het begin van de 
wedstrijd het nakijken. De wedstrijd 
was al vrij vlug beslist en café Thuis 
H1 kwam niet meer in de problemen. 
In de 4e set ging het gelijk op tot aan 
16-16 daarna liep café Thuis H1 uit 
naar de overwinning.

Dames 1
Bedovo DS1/VGS trad aan tegen het 

laatst geplaatste team Nuvoc DS3. 
Door de verloren wedstrijd van vorige 
week moesten ze deze week alle pun-
ten binnenhalen. De wedstrijd begon 
wat rommelig maar Bedovo DS1 wist 
zich te herstellen. Monique van der 
Kruijs en Kyona van den Hurk wisten 
een goede servicedruk te leggen. De 
wedstrijd werd gewonnen met een uit-
slag van 4-0. 

MB1
De wedstrijd begon goed voor de 
meisjes. De eerste werd gewonnen 

met 25-19 maar de twee sets die erop 
volgden waren wat minder sterk. Deze 
twee sets werden dan ook verloren. 
Door goede tips van de coach verliep 
de derde set weer goed en werd er 
gewonnen met een overtuigende uit-
slag van 25-08. Bij een gelijke stand 
van 2-2 moest er nog een beslissende 
vijfde set gespeeld worden. Deze set 
werd binnengehaald door de meiden 
van Bedovo. Een overwinning van 3-2 
en hierdoor blijft MB1 in de 2e helft 
ongeslagen.

Goede week voor de teams van Bedovovolleybal
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Beek en Donk/Almere - Bij het Neder-
lands Kampioenschap Show op rol-
schaatsen presteerden de teams van 
rollerclub De Oude Molen uitstekend. 
Een sterk verdeelde jury kende ze twee-
maal een zilveren en tweemaal een 
bronzen plaats toe.

Zaterdag 25 januari was het een sportief 
en spannend treffen van rolschaatsend 
Nederland in het topsportstadion in 
Almere. Bij showrijden op rolschaatsen 
gaat het erom welk team een thema 
het meest origineel weet uit te wer-
ken en vol vaart, ritme, expressie en 

overtuiging op de baan weet te bren-
gen. Er wordt gereden in diverse cate-
gorieën, en met teams die variëren van 
een viertal (Kwartet) tot kleine en grote 
groepen. 

Het Kwartet, met Esmee Wernsen, Mar-
lou van de Walle, Marloes Kluijtmans en 
Birgit van Berlo, reed ‘togheter united’. 
Zij veroverden hiermee de zilveren plak. 
De negen jonge dames van het Jeugd-
team reden ‘Find your Light’. Met de 
sterke uitvoering van Shirley Westhoff, 
Djailey Habraken, Julia van Zutven, Li-
anne Wijgergangs, Janne van Lieshout, 

Lisanne Kanters, Dylona van Kaatho-
ven, Nicol van den Broek en Birgit van 
Berlo veroverden ze eveneens het zilver. 
De kleine groep, met 12 senioren, pakte 
met ‘News Flash’ de bronzen plak. Het 
Cadet Kwartet reed ‘Violin Lyracil’. Kim-
berly van Schijndel, Michelle de Koning, 
Ilya Penninx en Janne van Lieshout be-
haalden met hun muzikale act ook het 
brons. Het tweede Jeugdteam met de 
jongere leden behaalden een prachtige 
vierde plek, en bleken het beste jonge 
jeugdteam van Nederland te zijn. Om-
dat ze in dezelfde poule strijden als de 
meer ervaren oudere jeugdteams was 
dit een prima prestatie.

Ondanks het net mislopen van de Ne-
derlandse titel, is de Laarbeekse rol-
schaatsvereniging tevreden met de 
prestaties van de teams. Gezien de ver-
deeldheid van de jury, hopen ze boven-
dien op een soort van revanche bij het 
Europees Kampioenschap dat in april 
wordt gereden. Het Europees Kampi-
oenschap wordt dit jaar door de Neder-
landse Rolschaats Bond georganiseerd 
en gereden in Almere, op 24 en 25 april.

Meer informatie over de rolschaats-
sport en de club is te vinden op 
www.rcdeoudemolen.nl

Lieshout – Badminton Club Lieshout 
houdt zaterdag 1 februari een heuse, 
échte pubquiz. In de jongerenruimte van 
het uitgebreide en vernieuwde Dorps-
huis in Lieshout zullen de senioren in 
groepjes tegen elkaar gaan strijden. 
Deze sportieve strijd zal in de vorm 
van een pubquiz gaan, waarbij natuur-
lijk vele vragenrondes zullen gaan over 
het wel en wee van Badminton Club 
Lieshout, de badmintonsport in het al-
gemeen en natuurlijk over diverse Laar-
beekse zaken. 

In de pubquiz ontbreken een proefronde 
en een kleurenronde natuurlijk ook niet. 
Kortom: voor de deelnemers is geen 
echte intelligentie vereist, maar wel wat 
algemene kennis én wat kennis van het 
thuisfront. De pubquiz is een van de vele 
activiteiten die Badminton Club Lieshout 
rondom de wekelijkse badmintonavon-
den heen organiseert. Deze extra activi-
teit is, na de nieuwjaarsborrel alweer de 
tweede van het jaar, en is alleen toegan-
kelijk voor de seniorleden van Badminton 
Club Lieshout en hun introducés. 

BC Alouette-U11 –
BCL-U11/VKS Autoservice: 8-0
In de derde poule van de U11-klasse 
heeft het jongste team van Badminton 
Club Lieshout het erg moeilijk. Het team 
met spelers die pas net deelnemen aan 
de competitie moet vaak opboksen te-
gen sterkere tegenstanders, die vaak al 

langer competitie spelen. Ook omdat 
in deze klasse met meisjes en jongens 
door elkaar wordt gespeeld kunnen de 
verschillen soms sterk oplopen: toch is 
deelname aan deze competitie zeer leer-
zaam voor de jonge badmintonners. Dat 
bleek ook weer in de uitwedstrijd tegen 
de Bestse badmintonvereniging Alou-
ette, die voor deze wedstrijd alleen maar 
jongens inzette. Hoewel uiteindelijk alle 
wedstrijden werden verloren, konden de 
Lieshoutse badmintonners toch terugkij-
ken op een leuke en leerzame sportoch-
tend. Nard van Loon wist in zijn sing-
lepartij best bij te blijven, maar verloor 
uiteindelijk toch. Ook Rick van Aspert 
maakte wat puntjes, maar kwam uitein-
delijk te kort. Gwenn Somers, die dit jaar 
al diverse partijen gewonnen heeft, trof 

het niet en moest haar meerdere erken-
nen in Luuk Theelen. Janne van de Laar-
schot, tenslotte, deed haar best, maar 
was niet opgewassen tegen de sterke 
Milan Wyatt. Ook in de dubbel- en mix-
partijen was het niet anders. De jongens 
van Alouette waren beter en versloegen 
de jongens en meisjes van Badminton 
Club Lieshout met ruime cijfers. Gwenn 
Somers en Rick van Aspert kwamen met 
17 punten nog het verst in hun tweede 
set, maar konden deze uiteindelijk niet 
binnen halen. Door deze verliespartij 
blijft het Lieshoutse team bivakkeren in 
de onderste regionen van de U11-klasse.

Programma
Zaterdag 1 februari, 20:30 uur: Pubquiz 
in de jongerenruimte van het Dorpshuis

Pubquiz bij Badminton Club Lieshout 

Zilver  en brons voor 
RC De Oude Molen bij NK show

badminton

BCL-U11/VKS Autoservice met Rick van Aspert, Gwenn 
Somers, Nard van Loon en Janne van de Laarschot

korfbal Flamingo’s klopt Heumen

Mariahout/Overasselt - In de hoofd-
klasse B van het vrouwenkorfbal heeft 
Flamingo’s, gesponsord door Auto 
Corsten, een belangrijke en mooie 
zege geboekt op Heumen. Eerder dit 
zaalseizoen verloor Flamingo’s de 
thuiswedstrijd nog met 8-13. In sport-
hal de Passelegt klopte de Mariahout-
se formatie Heumen na een bloedstol-
lend spannende eindfase met 11-12. 

Tot in de puntjes voorbereid begon 
Flamingo’s met zelfvertrouwen aan 
de wedstrijd tegen de nummer drie 
van de ranglijst. De door trainer/coach 
Tieneke Roffel uitgezette opdrachten 
werden in de eerste dertig minuten 
prima uitgevoerd. De verdediging gaf 
de Heumense aanval weinig ruimte, 
speelde collectief sterk en zette prima 
druk op het schot van de thuisploeg. 
Dat had effect. Heumen miste de kan-
sen en Flamingo’s wist veelal de ver-
dedigende rebound te pakken. In de 
aanval combineerde Flamingo’s rustig, 
afwisselend en geconcentreerd. Dat 
leidde tot goede kansen en mooie tref-
fers, onder andere van Sanne Schee-
pers. Na 18 minuten was het 2-4 in het 
voordeel van Flamingo’s. Naar de rust 
toe was Flamingo’s zichtbaar slimmer 
dan de tegenstander. Heumen werd 
tactisch afgetroefd . Gaby Habraken 
bekroonde haar goede spel door 2-7 te 
scoren uit een doorloopbal. 

De tweede helft begon goed voor de 
thuisploeg, die binnen vijf minuten 

voor 5-8 tekende. Flamingo’s bleef 
rustig en scoorde telkens op het goede 
moment. Aanvoerder Manon de Beer 
en Marleen de Groot namen al coa-
chend en spel verdelend, elk een vak 
op sleeptouw. In de 41e minuut scoor-
de Anouk van Eijndhoven van afstand 
6-11, haar derde treffer deze wedstrijd. 
Na een time-out van Heumen hield 
Flamingo’s de bal te kort in de aanval, 
waarmee de verdediging onder druk 
kwam. Bovendien gaf de Mariahoutse 
verdediging iets te veel ruimte weg. 

De daaropvolgende inhaalrace van 
Heumen was imponerend te noemen. 
Met nog tien minuten op de klok werd 
het 11-11. Het spel golfde over en 
weer en alles lag weer open. In deze 
slotfase bleek Flamingo’s mentaal de 
sterkste. De verdedigende rebound 
was uitstekend en de aanval wachtte 
geduldig op de goede kans. Die kwam. 
Neeltje Berkvens speelde een prima 
wedstrijd en bekroonde dat in de voor-
laatste minuut op aangeven van de 
actieve Robin Vogels, zelf goed voor 
twee doelpunten, met de winnende 
treffer: 11-12. 

Senioren 2 speelde in Nistelrode gelijk 
tegen Altior 3 uit Heeswijk-Dinther. In 
de eerste helft ging de strijd gelijk op en 
nam Flamingo’s  een 7-5 voorsprong. 
In de tweede helft speelde Mariahout 
gehaaster. Dat brak op. Altior scoorde 
twee minuten voor tijd 9-9. 

Gaby Habraken van Flamingo’s in actie. Zij speelt hier in het groene shirt (reserveshirts)

rolschaatsen

De rolschaatsters van De Oude Molen, die 
deelnamen aan het Nederlands Kampioenschap

Nuenen – De Synchroonzwemdames 
van Z&PV Nuenen, met deelnemers uit 
Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Lieshout, 
hebben op zaterdag 25 januari een wer-
velende nieuwjaarsshow gehouden. 

Het zwembad stroomde rond 19.00 uur 
vol met broertjes, zusjes, ouders, opa’s, 
oma’s, vrienden, vriendinnen en nog 
meer toeschouwers. Zoveel mensen 
maakten het eerste en jongste groepje 
wel zenuwachtig. Gelukkig konden ze 
niet wachten om met hun dansje de 
avond te openen. Dat is ze heel goed 
gelukt! Niet alleen het eerste groepje, 
maar ook alle andere meiden hebben 
ontzettend goed hun best gedaan en dat 
was te zien. Ze hebben nog maar een 
paar maanden kunnen trainen voor deze 

dansjes en het zag er fantastisch uit. 
Het enthousiaste publiek liet goed van 
zich horen en klapte vol bewondering na 
elke dans. Al met al heerste er een ont-
zettend goede sfeer, met veel lachende 
gezichten. Net als vorig jaar was het een 
groot succes en zeker voor herhaling vat-
baar. 

Heb jij de show gemist? Volgend 
jaar staan ze weer klaar met een 
splinternieuwe show, dus kom dan ze-
ker kijken. Synchroonzwemmen is voor 
alle leeftijden. Als jij ook eens mee wilt 
zwemmen, dan kan dat natuurlijk altijd. 
Kijk voor meer informatie op de website: 
www.zpvnuenen.nl.

Laarbeekse dames schitteren in 
Synchroonzwemshow 

zwemmen

ZATERDAG 1 FEBRUARI 2014 ONTVANGEN 
DE EERSTE 100 KLANTEN, BIJ BESTEDING VAN €15,- 
EEN GEVULDE D.I.O. SHOPPERTAS TER WAARDE VAN 

€100,- CADEAU!*

VAN HET JAAR 2013
De beste 

Mark Dorpsstraat 5 | Lieshout
0499 422 224

* De afgebeelde producten kunnen afwijken van de producten in de shoppertas.

2087800 DIO Advertentie beste D.I.O. Drogist 2013 Mark.indd   1 24-01-14   09:14
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

Donderdag 30 januari 
Doorlopende expositie kunstenares 
Berthilde van Abbe t/m 28 feb.
Van Schijndel, de woonwinkel, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk

Kienen KansPlus
20.00 uur, Zaal de Pelgrim, 
Mariahout

Vrijdag 31 januari 
Friday Night Out
Café van Lieshout, Lieshout

Kienen c.v. de Raopers
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café Thuis, 
Beek en Donk

Dat zit wel snor!
22.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdag 1 februari 
Open dag Commanderij College
9.30 uur, Commanderij College, 
Beek en Donk

Sportdemonstraties en Open Dag
13.00 uur, Sporthal D’n Ekker, 
Beek en Donk

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

Seniorenmiddag carnaval Ganzegat
14.00 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel

Fortress Fest - Old School Death Metal
19.00 uur, Café/Zaal vd Burgt, 
Beek en Donk

1e Ganzekwekavond
19.45 uur, MFC de Dreef, 
Aarle-Rixtel

Bruut! The Kick-Off
21.30 uur, Zaal Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zondag 2 februari 
Expositie jaren ‘50-’60
14.00 uur, Heemkamer 
Bosscheweg, Aarle-Rixtel

Maandag 3 februari 
Oefenavond EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Vrijdag 7 februari 
Workshop Graffiti
19.30 uur, CLUB Energyruimte, 
Dorpshuis Lieshout

Dance Workshop bij “De Boemerang”
19.30 uur, Tienerruimte, 
Beek en Donk

Zaterdag 8 februari 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel

Kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

Zondag 9 februari 
IVN wandeling Het Hof van Lieshout
14.00 uur, ‘t hof 2, Lieshout

Woensdag 12 februari
KBO avond
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

Vrijdag 14 februari 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

2e Kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

Jaarvergadering en kaartavond 
“De Lieshoutse Wielrenners”
20.00 uur, Zaal “De Koekoek”, 
Lieshout

R&RG PLUS Disco Heart Beats
20.30 uur, CLUB Energyruimte, 
Dorpshuis Lieshout

TGIF Be My Valentine
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdag 15 februari 
Open dag Zorg Adviescentrum 
van Wit Gele Kruis
10.00 uur, Medisch Centrum 
Grotenhof 44D, Lieshout

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

50+ Bal van de Raopers
19.00 uur, Koekoek, Lieshout

3e kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

2e Ganzekwekavond
19.45 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel

De Cabaretpoel “Vier keer leuk!”
20.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Zondag 16 februari 
Mini playbackshow Mariahout
12.30 uur, Buurthuis Mariahout

Donderdag 20 februari 
IVN lezing ‘legendes in de natuur’
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 21 februari 
Kienen c.v.de Raopers
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout

&RG-teens Disco
19.30 uur, CLUB Energyruimte, 
Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 22 februari 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel

Junior Liedjesfestival
14.00 uur, Dorpshuis Lieshout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

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

Carnavalsconcert harmonie 
De Goede Hoop
20.15 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Zondag 23 februari 
Laarbeeks Liedjesfestival
14.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 28 februari 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

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

Rainbow in the sky Party met 
MENTAL THEO
22.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdag 1 maart 
Sleuteloverdracht Laarbeek
14.00 uur, Café De Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Carnabeats
21.15 uur, Grote zaal, Dorpshuis 
Lieshout


