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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE LAARBEEK  

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe

Redacteur: Marie-Christine van 
   Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Terwijl De Mooi-
LaarbeekKrant haar bezemsteel te-
gen ’t Anker parkeert, wellen vro-
lijke klanken op uit het gebouw. 
Ondergedompeld in ‘Fantasy  
wOrld&U, Escape from reality’ be-
kijkt de verslaggeefster het groots 
opgezette festijn voor en achter de 
schermen.

Maanden voorbereiding
Ruim voor de grote vakantie zijn 
vrijwilligers van harmonie O&U al 
bezig met de voorbereidingen van 
het carnavalsconcert. De Teugel-
ders hebben dit jaar het thema ‘Het 
is hier fantastisch’. O&U sluit zich 
hierbij aan door het thema ‘fanta-
sie’ in sketches en muziekstukken 
terug te laten keren. Gespannen 
gezichten achter de schermen. Na-
dat op vrijdag, tijdens de generale, 
alle puzzelstukjes in elkaar pasten, 
zijn hier en daar nog puntjes op de 
‘i’ nodig. Terwijl in de kleedruim-
te tientallen artiesten kleding en 
schmink krijgen blijft grimeur Euge-
nie van Vijfeijken opmerkelijk rus-
tig. “Ik kan me er goed voor afslui-
ten”, lacht ze, terwijl links en rechts 
kwasten en kledingstukken worden 
uitgewisseld en de muzikanten zich 
via de kleedruimte naar het podium 
begeven. Carnavalskoor ‘Magic’ 
heeft zich aan de andere kant van 

het gebouw teruggetrokken om in 
te zingen.  De prachtig uitgedos-
te dames komen voornamelijk uit 
zanggroep ‘Zingiz’.  Serieus berei-
den ze zich voor op het zingen van 
de backing vocals en hun solonum-

mer ‘Adiemus’.  Terwijl de muziek 
in de zaal aanzwelt gaat de show 
van start. Hier hebben meer dan 
honderd mensen de afgelopen tijd 
hard voor gerepeteerd. 

Uniek O&U
“Ik ben een boze engel”, zegt een 
witte verschijning, die na haar gri-
mas een grote lach op haar gezicht 
tovert. Bij binnenkomst is het pu-
bliek al geanimeerd door een aantal 
acteurs die als tovenaar of elfje het 
publiek in de stemming brengen. 
Samen genieten de fantasiefiguren 
achterin de zaal van de prachtige 
klanken van harmonie O&U, die 
het thema van ‘Harry Potter’ ten 
gehore brengt.  Terwijl op scher-
men voor en achter het podium 
bijbehorende beelden worden ge-
toond, komt het publiek helemaal 

in de stemming. Leden van O&U 
zijn niet alleen muzikaal, een groot 
aantal betreedt ook het podium 
met een sketch.  Van jong tot oud 
zetten leden hun beste beentje 
voor. Ontroering met twee oven-

handschoenen, drummen zonder 
drumstel of zowel man als vrouw 
zijn, het komt allemaal voorbij. De 
mannelijke trombonesectie had nìet 
de discussie wie de grootste had, 
maar de kleinste. Uiteindelijk heeft 
voorzitter Pierre Heesakkers het 
laatste nootje. Achter de schermen 
heb je goed zicht op dirigenten 
Henk van de Weijer en Marian-
ke Hobé. Met verve voeren zij de 
harmonie en het jeugdorkest aan. 
Concentratie op gezichten en don-
kere blikken als iets niet helemaal 
vlekkeloos verloopt. Na afloop 
verschijnt een stralende lach. Des 
te leuker dat Marianke, die ook als 
zangeres een aantal nummers ver-
tolkt, bij het nummer Zombies van 
de Cranberry’s wordt achtervolgd 
door zombies. Deze griezels volg-
den eerder haar aanwijzingen als 

dirigent wel op. Aanstaande vrijdag 
staat O&U met aanhang weer klaar 
om het publiek een droomavond te 
bezorgen. Daarna kan het Ganzen-
donckse carnaval van start gaan.

Carnavalsconcert O&U een fantasierijk, muzikaal feest 

Bij binnenkomst is het publiek al geanimeerd 

door een aantal acteurs die als tovenaar of 

elfje het publiek in de stemming brengen



Donderdag 4 februari 20162 

COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: 
Ma t/m vr.  08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag

Verspreidingsgebied
Beek en Donk, Aarle-Rixtel
Lieshout, Mariahout en Boerdonk

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Nikki Barten
Mariëlle de Beer, Spellingk 
Ria Tijssen
Mark Barten
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Acquisitie
Karel van Deurzen
T: 06-36465721
E: verkoop@mooilaarbeek.nl

Administratie
Mark Barten
E: administratie@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design 
Kitty Tijbosch, Atelier Xplore
Elke van de Ven

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Martien van den Heuvel
Mark van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout
Suzan Mulder
Martin Prick

Fotografi e 
Joost Duppen
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
Daphne van Leuken
Martin Prick 
Johan Maas
Ted Vlemmings
Melissa Kanters

Columnisten
Rudy van den Enden
Joost Huijbers
Joey van der Leemputten
P. Skauwe 
Martien van den Heuvel 
Marie-Christine van Lieshout

Inlevertijden 
Kopij/redactie,advertenties,
familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u

Aanleveren kopij
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
E: redactie@mooilaarbeek.nl
T: 0492-832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
(ambulance, brandweer, politie) 
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

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.

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

Ruimte(n) voor afscheid, uitvaart vieren,
troost, beleving, samenzijn & nazorg.
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DANK BETUIGING

DANK BETUIGING

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

Bijzondere 
gedenk urn

Dankbetuiging

Helaas is het voor ons onmogelijk iedereen persoonlijk te 
bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben gekregen 

na het overlijden van,

Ardien Hendriks-Waals

Speciale dank willen wij brengen aan dr. Brugmans en dr. Arts 
voor hun begeleiding. 

Theo, Onno, Suzanne, Lucie, André en Marieke. 

“Maryan, je bent een kanjer”

Op zondag 31 januari is Maryan 
in het bijzijn van de mensen die ze liefh ad 

ingeslapen

Maryan 
Thoonen-Verhoeven

echtgenote van

Martien Thoonen

Martien Thoonen
Mark en Dionne, Sepke 
Minke en Jasper
Teddie     †
Muppet     †
Truffel    

Dorpsstraat 23 
5737 GA Lieshout

Maryan is thuis.  
Wanneer u persoonlijk afscheid van haar wilt 
nemen, graag even contact opnemen met 
Martien op telefoonnummer  06-10197177.

We nemen afscheid van Maryan op 
vrijdag 5 februari om 11.30 uur in de aula
van crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1 te Helmond.

Op verzoek van Maryan in plaats van 
bloemen graag een donatie aan de 
dierenambulance Helmond. Hiervoor staan 
collectebussen bij het condoleanceregister.

∗ Eindhoven, 19 juli 1962     † Lieshout, 31 januari 2016

“Maryan, je bent een kanjer”

Op zondag 31 januari is Maryan 
in het bijzijn van de mensen die ze liefh ad 

Thoonen-Verhoeven

∗ Eindhoven, 19 juli 1962     † Lieshout, 31 januari 2016

Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Dankbetuiging

Het verdriet bij het overlijden van mijn man

Jan Vereijken

werd verzacht door zoveel medeleven via bezoekjes, kaarten, bloemen 
en vooral zoveel aanwezigen bij de afscheidsdienst.

Heel hartelijk dank daarvoor.

Mies Vereijken-Rooijackers
Hermelijnstraat 9, 5741 KZ Beek en Donk

Dankbetuiging

Zoveel mensen, kaarten en lieve woorden
voor, tijdens en na het overlijden van

Jos Bergman-Verhagen

ervaren wij als een grote steun
bij het verwerken van dit grote verlies.

Beek en Donk, januari 2016
André Bergman, kinderen en kleinkinderen

moeder Verhagen

“Wa moet ik nog doen” 

Bedroefd, maar ook dankbaar voor de liefde en zorg waarmee 
je ons gedurende je leven hebt omringd, hebben wij je mogen 
begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn om dit 
samen voor je te mogen doen. Vandaag is overleden ons pap 
en opa geitje 

Jac van Rossum

echtgenoot van

Nolda van Rossum-van der Heijden †

levenspartner van

Betsie van Rossum-Romijnders †

Hij overleed in de leeftijd van 97 jaar.

Rieky en Wim
Ellie en Henk
Theo 
Tineke en Wim
Annemieke en Riny
Marjan en Peter
Henriëtte †
Jack en Erica
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

1 februari 2016
Veghelsedijk 7A, 5738 RJ Mariahout

Ons pap is thuis in zijn huisje. U bent van harte welkom om 
persoonlijk afscheid van hem te nemen op vrijdag 5 februari 
van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. 

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag  
6 februari om 10.30 uur in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes, Mariastraat 27 te Mariahout, gevolgd door de 
begrafenis op de r.-k. begraafplaats aldaar.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

Ieder die zich betrokken voelt is van harte welkom.
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Beek en Donk - Juryleden wethou-
der Greet Buter, Joan van Berlo en 
Gerjo Gielen hadden afgelopen 
zondag de moeilijke taak om uit 
21 Laarbeekse carnavalsnummers 
het meest carnavaleske en origi-
neelste nummer te kiezen. Er wa-
ren ook prijzen voor tekst en zang. 
Het toegestroomde publiek mocht 
stemmen op het leukste nummer. 
Een geweldig feest met deelne-
mers die goed aan elkaar gewaagd 
waren.

Goed gevuld programma
Terwijl Mario van Dinther het pro-
gramma aan elkaar praat en zingt, 
wisselen nummers elkaar in rap tem-
po af. Vóór de pauze mogen deelne-
mers hun lied ten gehore brengen en 
na de pauze komen ze met hetzelf-
de nummer nogmaals terug. “Vóór 
de pauze is een soort generale re-
petitie”, legt deelneemster Jeanet-
te van de Rijt uit, “je maakt kennis 
met podium en publiek. De tweede 
keer krijg je ook commentaar van de 
jury.” Jeanette heeft met haar groep 
‘Dames van over het kanaal’ erva-
ring genoeg. In haar wielrenkleding 
begeeft ze zich naar het podium om 
een tweede keer op te treden. Intus-
sen is de zaal helemaal gevuld. De 

polonaise wordt gelopen. Er wordt 
uitbundig meegezongen en geklapt.

Verschillende stijlen
Het optreden van ‘Di is ‘t’ brengt Ti-
roler sferen. Gewapend met accor-
deon slepen Joke van Erp, Marianne 
van Ganzewinkel, Miranda Ruijs en 
Rian van de Tol met het lied; ‘Als we 
maar in Laarbeek zijn’ de prijs voor 
beste zang en tekst binnen. Ze delen 
deze prijs met ‘De Bruurs’ uit Lies-
hout die ‘Wel elf pintjes lusten’. ‘Di 
is ‘t’ werd ook uitgeroepen tot de 
meest carnavaleske act. Ook deze 
prijs moet gedeeld worden, maar nu 
met Berry en de Pollypo’s. Zij lieten 
Elvis herleven en liepen als ware roc-
kabilly’s over het podium. Op bord-
jes tonen ze hun belangrijkste tek-

sten en na hun optreden waren ze 
niet te beroerd om handtekeningen 
uit te delen. Winnaar ‘Wanaw’ van 
2015 viel ook dit jaar in de prijzen. 
De dames bezorgden vele liedjesfes-
tivalgangers een fris geurtje onder 
de oksels en zongen uit volle borst 
hun lied ‘Deo’. Het publiek wist dit 
te waarderen met de publieksprijs. 
De originaliteitsprijs ging naar ACV 
Bierenderest. Op 3FM dingt de ACV 
mee naar de carnaval-shit 2016 en 
is al in de top Elf gekomen. Hopelijk 
mogen ze binnenkort een reisje naar 
Hilversum maken.

Omroep Kontakt
Tijdens de carnaval zal omroep Kon-

takt de hele gemeente Laarbeek op 
de hoogte houden van alle carna-
valsactiviteiten. De nummers van 
de 21 deelnemers zullen dan re-
gelmatig te horen zijn. Tijdens de 
sleuteloverdracht in ’t Anker zal de 
nieuwe bezitter van de wisselbeker, 
‘Di is ‘t’, het winnende nummer 
nogmaals laten horen. Dit zal deze 
carnaval waarschijnlijk niet de laat-
ste keer zijn.

Alle uitslagen op een rijtje:
Winnaar Carnavalesk: 
Di is ‘t en Berry en de Pollypo’s 

Winnaar Tekst:
Di is ‘t 

Winnaar Zang:  
Di is ‘t en De Bruurs

Publieksprijs:  
WANAW 

Originaliteitsprijs:  
Alternatieve Carnavals Vereniging 
Bierenderest

Algemene winnaar:  
Di is ‘t

L iedjesfest iva l  Omroep Kontakt groot succesL iedjesfest iva l  Omroep Kontakt groot succes

De algemene winnaar ‘Di is ‘t’
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Laarbeek - Aan het begin van het nieuwe jaar 
hebben alle communicanten, die dit jaar hun 
Eerste Heilige Communie ontvangen, zich ge-
presenteerd aan de parochie. In totaal zijn dit 
87 communicanten. 

De presentaties vonden plaats in de kerk waar 
zij in mei hun communie doen. Voor Aarle-Rix-

tel en Mariahout vindt dit op 22 mei plaats en 
voor Lieshout en Beek en Donk op 29 mei. De 
communicanten zitten op dit moment midden 
in hun voorbereiding; waar zij het nodige leren, 
middels verhalen, leuke knutselwerkjes, rond-
leiding en een heuse speurtocht door de kerk. 
Dit alles om hen op een kinderlijke manier weg-
wijs te maken in hun geloof en hun kerk.

Aarle-Rixtel - Kamerkoor Cantique is een ge-
mengd koor uit Aarle-Rixtel en omgeving met 
een repertoire van barok tot romantiek. Het koor 
bestaat sinds 1992 en staat onder leiding van 
Rob Rassaerts.

Op zondag 28 februari gaat Cantique samen 
met strijkorkest Duodecima onder leiding van 
Jacqueline Wezenberg een concert verzorgen in 
de H. Barbarakerk aan de Helenaveenseweg in 
Griendtsveen.

Duodecima zal een sonata van Josef Paris Feck-
ler en een suite van Ottorino Respighi verzorgen, 

Cantique brengt vocaal werk van Händel, Di Las-
so, Dowland, Purcell en Saint-Saëns ten gehore. 
Samen zullen ze het Ave Verum van Mozart, To 
the Hills van Purcell en twee composities van Fau-
ré vertolken. Van de laatste zullen velen van u zijn 
Pavane herkennen in een instrumentale versie, de 
complete versie met koor is minder bekend, maar 
daarom des te meer de moeite waard.

De aanvang is 15.00 uur en Cantique biedt u dit 
eenmalig concert gratis aan, een vrijwillige bijdra-
ge om de kosten van de muzikale ondersteuning 
van Duodecima te bestrijden wordt evenwel ge-
waardeerd.

87 Laarbeekse communicanten in mei

Communicanten presenteren zich aan parochie

Concert kamerkoor Cantique in Griendtsveen

Donderdag 4 februari

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering 
Na afloop van de viering 
wordt er door de zusters 
een kop koffie geschonken

Vrijdag 5 februari 

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout 
Franciscushof 
Eucharistieviering

Zaterdag 6 februari 

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

12.30 Lieshout St 
Servatiuskerk
Carnavalsviering
Intenties in deze vier-
ing voor: Laurens 
Spoorendonk, Levende 
en overleden leden van 
carnavalsvereniging De 
Heikneuters en carnavalsv-
ereniging De Raopers.

18.30 Mariahout O.L. 
Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering 
voor: Alle intenties van 
de maand januari die 
opgeschreven staan in 
het intentieboek van de 
Lourdesgrot, Johannes en 
Hendrika van den Heuvel-
van der Aa, Hein en Miet 
Vogels-van den Heuvel en 
hun kinderen en familie

Zondag 7 februari

09.30 Aarle-Rixtel O.L. 
Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. 
het Gelegenheidskoor/
Carnavalskoor
Intenties in deze viering 
voor: Hanneke van Berlo 
(fund), Nelly van de Ven, 
Toon en Hennie Derks, 
Rietje Westerlaken(par), 
Overleden begunstigers 
van het O.L.V. Gilde, Mina 

van den Bogaard –de Korte, 
Hans van den Heuvel, Tot 
welzijn van de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint 
Servatius
Eucharistieviering m.m.v. 
Kerkkoor
Intenties in deze viering 
voor: Jan van der Heijden, 
Truus Merks-van Hoof 
(sterfdag), Harrie van 
Lankvelt.

11.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering 
voor: Hary Gervais, Jos van 
Gemert en Ida van Gemert-
Naus, Willy van Vijfeijken 
en familie Leenders.

12.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Carnavalsviering 
m.m.v.zanggroep 
Zingiz, de Coöperatieve 
Stoomafblaas Kapel en het 
Leonardusgilde.
Intenties in deze viering 
voor: Martien van den 
Bergh Cor de echtgenote 
en Carlo de zoon. Toon 
van Heugten en Arie de 
schoonzoon, Monique 
van de Vegt, Jo Ceelen 
en Bertha de echtgenote, 
Martien Vereijken en Nelly 
de echtgenote, Annie 
Hanegraaf Johanna de 
dochter en Nikki de klein-
dochter, André Lammers.

Maandag 8 februari

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 9 februari

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 10 februari

Aswoensdag
10.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. 
Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. 
Kerkkoor O.L. Vrouw 
Presentatie

19.00 Lieshout St. 
Servatiuskerk
Eucharistieviering

Agenda 4-10 februari 2016

‘Hier ben ik, zend mij?! Ontvoerde Ganze Kneuter terug bij 
Prins Sjonnie van Ganzegat

Nadat wij de Ganze Kneuter hadden zien staan 
bij prins Sjonnie in de tuin, en zo bij vele eens 
wat navraag hadden gedaan, maar niemand 
ons precies kon vertellen wat het verhaal ach-
ter de Heikneuter is, kregen onze kinderen, de 
jeugd van Ganzegat, het grandioze idee om 
een geintje uit te halen met Prins Sjonnie.

En nadat ons verteld werd dat je die Ganze 
Kneuter niet zomaar efkes oppakt, maar er een 
kraan voor nodig hebt om hem te verplaatsen 
en dit toch niet zou gaan lukken, wilden we er 
helemaal voor gaan..... Want toen moest en 
zou het de jeugd toch echt gaan lukken!

Na in het donker op onderzoek uit te zijn ge-
weest in de tuin bij Prins Sjonnie en een gro-
te wagen met een kraan te hebben kunnen 
regelen, -Rob bedankt hiervoor- konden we 
zaterdag 23 januari in alle vroegte de Ganze 
Kneuter gaan ontvoeren uit de tuin van Prins 
Sjonnie. In vermomming stonden we allemaal 
klaar en hebben we de Ganze Kneuter ver-
plaatst naar toen nog een geheime plek bij 
iemand in de voortuin.

Prins Sjonnie kreeg toch wel even paniek toen 
we bij hem voor de deur stonden en de op-

takeling kon beginnen. “Gullie zurgt toch wel 
de ge hem toch nie in gruzelementen makt 
he!!!!”

Nee dat hebben we niet gedaan, maar lol heb-
ben we wel gehad, een Facebookpagina aan-
gemaakt en vele vrienden gemaakt in Laar-
beek! Na een paar dagen kwamen er toch wel 
wat mensen achter waar de Ganze Kneuter 
stond en wat die daar in de tuin bij dat blonde 
vrouwke deed! Geweldig om al die speculaties 
te horen!!!

Na een paar dagen hebben we Prins Sjonnie 
laten weten dat we onder strikte voorwaar-
den de Ganze Kneuter gepimpt en wel terug 
wilden plaatsen en dat is afgelopen maandag 
gebeurd. De jeugd is weer in vermomming 
teruggegaan naar Prins Sjonnie en hebben 
zich -nadat de akte was ondertekend door 
de Prins- zich echt laten zien. Onze missie is 
geslaagd, we hebben lol gehad! Frikadelle mi 
saus gegeten, een gleske cola, sinas of ranja 
gedronken. En laat de carnaval in Ganzegat nu 
maar beginnen!!!! Alaaaaf, Alaaaaf.

De Ganze Kneuters

LEZERSPODIUM
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In deze nieuwe column geeft 
vriendengroep De Beunhazen 
een kijkje in haar eigen keuken, 
oftewel hun bouwplaats. 
Zoals velen niet weten, is een 
carnavalswagen niet in een 
paar weekjes gebouwd, buiten 
het plakken en schilderen 
om komt er nog veel meer 
kijken bij het bouwen van 
een carnavalswagen in deze 
column kun je daar natuurlijk 
alles over lezen.

“Is dit alles? Is dat alles? 
Oeehoee!” Ik ben zelf keihard 
aan het meeschreeuwen op 
de hits van Doe Maar. Op een 
gegeven moment blijft de cd 
hangen. Niemand heeft de 
tijd om de cd te verwisselen of 
uit te zetten. En dat is dan pas 
één van de honderden kleine 
dingen die erop wijzen dat 
er echt hard gewerkt wordt! 
Schilderen, plakken, stofferen, 
houtbewerking; echt alles loopt 
op het moment door elkaar 
heen. Maar we hebben maar 
één ding voor ogen; de mooiste 
carnavalswagen bouwen die 
we ooit gebouwd hebben. 
Carnaval staat inmiddels voor 
de deur! Het gaat ook goed in 
de bouwplaats! De bewegingen 
werken, de eerste wagen is 

gelakt en de 
kostuums zijn 
binnen. Wel 
hebben we nog 
veel werk voor 
de boeg! Zo moet de wagen 
nog afgeschilderd worden 
en gelakt. De aggregaat en 
muziek moeten nog geplaatst 
worden. En ons onderkomen 
‘het beunhazenhol’ moet nog 
gereed gemaakt worden. Wel 
zijn we voor alle optochten al 
goedgekeurd (er werd wel nog 
gevraagd of we doorhadden 
dat carnaval maar een week 
weg was). We blijven positief 
ingesteld en gaan er alles 
aan doen om er een hele 
mooie carnaval van te maken. 
We hopen alle lezers dan 
ook ergens langs de kant te 
kunnen spotten tijdens een 
van de optochten in Zijtaart, 
Lieshout Mariahout, Erp en/
of Eerde! Alvast een hele fijne 
carnaval toegewenst vanuit 
Vriendengroep de Beunhazen 
uit Lieshout! En let op want er is 
PANIEK IN DE FEESTFABRIEK!

Fren 
Klomp 

Niet een maar twee…

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

Is het kappersvak geknipt voor jou?

Knippen duur?
Wist u dat wij knippen vanaf €8,95?

Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie

Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
   (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel -  Met nog maar een week 
te gaan totdat carnaval echt gaat los-
barsten, vond afgelopen zaterdag in 
Multi Functioneel Centrum De Dreef de 
tweede Ganzekwekavond plaats. Het 
publiek genoot deze avond van een ge-
varieerd programma met drie kletsers 
en een groot aantal groepen die alle de 
lachers op hun hand hadden. 

Goede sfeer 
Ook bij deze laatste Ganzekwekavond 
zit de zaal goed vol. De echte liefheb-
bers zijn er op tijd bij zodat ze een mooi 
plekje in de zaal kunnen bemachtigen. 
Onder het wakend oog van Prins Sjon-
nie en zijn gevolg voeren de artiesten 
hun optreden op. De avond wordt 
afgetrapt door De Biermannen. Hun 
aanstekelijke lied over het mooie Ârlè 
wordt door de hele zaal enthousiast 
meegezongen. De sfeer zit er goed 
in. Dat blijkt ook bij de eerste kletser 

van de avond: 
Rob Scheepers. ‘’We moeten het deze 
avond even met een Helmonder doen’, 
zijn de woorden waarmee de onderne-
mer van het jaar opkomt. Maar geluk-
kig weet deze Helmonder de lach van 
het publiek al snel te winnen en met 
zijn snelle woordspelingen over zijn 
winkel ‘Het matras van Helmond’ ver-
maakt het publiek zich opperbest. 

Ode aan Van Bracht
Hoewel de kletsers vooral uit eigen er-
varingen putten, gebruiken de groepen 
vooral actuele gebeurtenissen in hun 
optredens. Zo komt Sinterklaas voor-
bij in een van de liedjes van de groep 
Spoit Elluf. Bij het optreden van Gans 
Anders kwam de zoektocht naar een 
nieuwe burgemeester voor Laarbeek 

aan bod, maar ook de slui-
ting van café Van Bracht. 
Met een prachtige ode aan 
het café en aan Anja en Tjeu 
van Bracht verdienen ze een 
oorverdovend applaus en 
het echtpaar is zichtbaar ge-
roerd. 

Zingende prins
Ook prins Sjonnie laat deze avond 
horen dat hij best een liedje kan mee-
zingen. Tijdens een speciaal voor hem 
gemaakte medley van Hazes krijgt hij 
heel de zaal mee. Vol enthousiasme 
wordt er meegezongen met ‘Bloed, 
zweet en tranen’ en ‘Zij gelooft in mij’. 
De eerste polonaise van de avond is 
daarna een feit. Tijdens deze laatste 

kwekavond is er niet alleen tijd voor 
kletsers, maar ook voor de nodige 
mededelingen en aankondigingen. Zo 
wordt het eerste fust prinsenbier van 
dit jaar overhandigd aan de prins en 
wordt het Gouden Ganze Ei uitge-
reikt aan Riny Oosthoek. Daarnaast 
laten de Ganzegatse dansmariekes 
hun danskunsten zien, eerst door hun 
gardedans en daarna brengen ze wat 
meer pit in de avond met hun show-
dans. Zowel het publiek als de prins 
en zijn gevolg hadden een opperbeste 
avond en hiermee is het startsein voor 
de carnaval nu echt gegeven. Laat het 
feest maar beginnen!        

Het startsein voor de 

carnaval is nu echt gegeven. 

Laat het feest beginnen!

Geslaagde tweede kwekavond in Ganzegat

Heuvelplein 28   Beek en Donk   0492-338170   www.trielingjacobs.nl

Leliestraat 14   Beek en Donk

VRAAGPRIJS € 219.000,- K.K.

Kom snel een kijkje nemen naar deze goed onderhouden 
gemoderniseerde hoekwoning met vrijstaande garage! De 
woning is ideaal voor starters en biedt o.a. een luxe keuken, 
luxe badkamerinrichting en een fraai overdekt terras met 
glas in lood ramen. De achtertuin is gunstig op het zuid-
westen gelegen en vanuit de achtertuin is er direct toegang 
tot de ruime garage. Scholen, kinderopvang, winkels en 
sportfaciliteiten zijn alle op loopafstand gelegen van de 
woning.

Nieuw in de verkoop



Donderdag 4 februari 20166 

Carnavalsmenu
6 februari t/m 9 februari

Tijdens carnaval staan de lievelingsgerechten van de 
Laarbeekse prinsen op ons menu.

 Prins Maarten d’n Twidde
Brouwersburger met cheddarkaas en spek

€ 11,11

Prins Hein 
Wrap met pulled chicken

€ 11,11

Prins Luuk XLIV
Varkenshaasspies met satésaus

€ 11,11

Prins Sjonnie
Flamkuchen met pulled pork

€ 11,11

Deze gerechten zijn ook te bestellen in 
combinatie met soep en/of een dessert.

       /bavariabrouwerijcafe

       @HetBavariacafe

Heuvel 5 - Lieshout - 0499 42 55 85

www.bavariabrouwerijcafe.nl
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Horos(te)coop
Als je toevallig jarig bent op de 
dag dat je geboren bent, moet 
je eraan geloven: de horoscoop. 
Er is immers voor elke dag van 
het jaar wel een astrologische 
voorspelling. Opgedeeld in 12 
iconen uit de dierenriem. Ze 
beginnen ergens halverwege de 
maand en eindigen een dag of 
30 later in de volgende maand. 
Ik vind ze lichtelijk onverschillig, 
die dierlijke karakters. Ikzelf ben 
geboren én jarig op 23 augustus. 
Dat maakt me in de Libelle een 
maagd en in de Donald Duck een 
leeuw. Lekker duidelijk! Omdat 
ik denk dat ik dat zelf beter kan, 
wil ik jou als zeer gewaardeerde 
lezer graag verrassen met een 
100% persoonlijke horoscoop. 
Deze horoscoop 

is alleen toepasselijk voor jou. 
Niemand anders. Nee, je hoeft 
dus niet om te kijken. Ik heb ’t 
echt tegen jou! Dus lees goed en 
ontdek hoe jouw nabije toekomst 
eruit zal zien.
 
Joey’s Helderziende Horoscoop 
(1 jan – 31 dec)
Er staat je een heerlijk jaar te 
wachten. Rond mei krijg je 
namelijk een financiële meevaller. 
In je omgeving wordt een baby 
geboren. Er is een kans dat je 
ziek wordt deze week, maar hier 
zijn de sterren het nog niet over 
eens. Ga voorlopig niet naar het 
Midden-Oosten, daar blijft het 
onrustig. Mensen rondom je 
zullen hun onvrede uiten door te 

demonstreren. En pas op voor 
december, dit kan weleens een 
dure maand worden.
 
Wil je jouw vriend(in) ook
verrassen met een 100%
betrouwbare en gepersonali-
seerdehoroscoop? Mail dan 
naar horostecoop@hotmail.com. 
Of werp een blik op 
www.joeymanda.nl.

Joey van der Leemputten

COLUMN

Franciscushof - Lieshout 
Studio’s te huur

In het gezellige Brabantse dorpje Lies-
hout staat woonzorgcomplex Franciscus-
hof. Een mooi, gezellige locatie midden 
in het centrum waar u zelfstandig kunt 
wonen. Franciscushof is van alle gemak-
ken voorzien; 

• Zorg dichtbij & Fysiotherapie
• Wasvoorzieningen & Schoonmaakservice
• Ontspanningsactiviteiten
• Huiswinkel 
• Gezellige Gasterij (iedereen welkom)

Kom vrijblijvend een kijkje nemen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen 
met het Cliëntcontactcentrum.

Vragen over zorg? Bel het Cliëntcontactcentrum 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut) 

of kijk op www.zorgboog.nl

Laarbeekse vriendengroep presenteert zich met ludieke carnavalswagen  

“Een rijdend kasteel van lege bierkratjes”

Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Aan een optocht mee-
doen met 800 blauwe bierkratjes? 
Oké, lege bierkratjes dan. Dat 
kan! Een grotendeels Laarbeekse 
vriendengroep presenteert zich 
met deze ludieke carnavalswagen 
bij diverse optochten, waaronder 
Lieshout-Mariahout. 

V.G. Oulewappeurs
Samen met zo’n 20 anderen vor-
men Teun van Kaathoven uit Lie-
shout, Roy van Dijk en Stan Brug-
mans uit Mariahout en Dominique 
Leenders uit Beek en Donk vrien-
dengroep (V.G.) Oulewappeurs. 
“Een chique Franse vertaling van 
– je raadt het al – oelewappers”, 
lacht Teun, “maar tijdens de op-
tocht lopen we met alle aanhang 
erbij gemiddeld met een groep van 
30 tot 50 mensen achter onze wa-
gen.” Een paar jaar geleden stop-
ten Teun en zijn vrienden met het 

bouwen van een carnavalswagen 
totdat ze wederom geïnspireerd 
raakten tijdens een festival bij het 
zien van bouwwerken van bier-
kratjes. Dit idee is door het viertal 
opgepakt, verder uitgewerkt en 
heeft geresulteerd in een rijdend 
kasteel van bierkratjes, inclusief 
verlichting. 

Van idee tot een opvallend bier-
kasteel
Er is veel tijd en energie gestopt 
door de kameraden in de voorbe-
reiding en de bouw van de opval-
lende carnavalswagen. Het bier-
kasteel is gebouwd rondom een 
staalconstructie en er zijn heel veel 
tiewraps gebruikt om de kratten 
vast te maken. Ruim 800 bierkrat-
jes waren nodig om te komen tot 
het bierkasteel. “Ruim een halfjaar 
geleden zijn we gestart”, vertelt 
Teun enthousiast, “en we hebben 
alles zelf geregeld.” Hij vervolgt: 
“We hebben zelf contact gelegd 

met Bavaria want 800 kratjes…
tja…dat zijn er wel heel veel! We 
hebben een officieel plan van aan-
pak opgesteld en ingestuurd en 
gelukkig was de bierbrouwer gelijk 
enthousiast en wilde graag tot le-
vering van de bierkratjes overgaan. 
Lege kratjes dan wel hè, voor alle 
duidelijkheid…” 
Blauw, blauw en nog eens blauw
“Het thema van dit jaar is ‘full 
blue’, vertelt Teun, “oftewel al-
les wat je ziet, zal blauw zijn.” 
Nieuwsgierig? De blauwe kara-
vaan trekt op zaterdag voorbij in 
de optocht van Keldonk, op zon-
dag in Mariahout en – hoe kan het 
ook anders – Lieshout, op maan-
dag in De Mortel en op dinsdag 
maakt de vriendengroep een uit-
stapje naar Haps. “Nu alleen nog 
hopen dat het weer niet zo slecht 
zal zijn als wordt voorspeld”, be-
sluit Teun, “we zijn nog snel even 
aan het regelen dat het kasteel ook 
waterdicht zal zijn.” 

Inschrijvingen Color Fun! geopend vanaf 11 februari

Color Fun! gaat Laarbeek opnieuw kleur geven
Laarbeek – Kleur, sportiviteit en fun 
stonden centraal tijdens de 1e editie 
van Color Fun! bijna een jaar gele-
den. 760 enthousiaste deelnemers 
stonden destijds aan de start en be-
leefden een geweldige dag. De orga-
nisatie mikt met de 2e editie van Co-
lor Fun! op circa 1.000 deelnemers. 
Het Laarbeekse evenement wordt dit 
jaar op 1e Pinksterdag -zondag 15 
mei- gehouden. 

Wat is Color Fun!?
Color Fun! is zoals wellicht bekend 
een evenement met heel veel kleur, 
sportiviteit, feest en gezelligheid. ’s 
Middags een run waarbij je bestrooid 
wordt met kleurenpoeders; ‘s avonds 
een spetterend kleurenfeest! Het eve-
nement is voor iedereen toegankelijk. 
Nieuw dit jaar is de ‘Kids Area’. Een 
heus 
speelterrein voor kinderen waar ze 
veel plezier kunnen beleven. 
Programma
’s Middags staat  het evenement in 
het teken van de runs. Op het evene-
mententerrein is dan ondertussen van 
alles te beleven. Gedurende de avond 
is er weer het grote Color Fun! feest 
met een band en dj. Kun je niet mee-
doen met de run? Dan kan je dus ook 
alleen ’s avonds komen. Ondertussen 
wordt er buiten de tent op vooraf 
aangekondigde momenten diver-

se keren met kleuren gestrooid, wat 
leidt tot een gezellig, kleurrijk feest 
voor iedereen die er graag bij wil zijn.

Goede doelen
Voor de 2e  editie van Color Fun! 
zijn door de organisatie twee goede 
doelen gekozen. Met jouw deelname 
steun je Team Frans, een groep Laar-
beekse deelnemers die aan de Alpe 
d’Huzes meedoen. Daarnaast steun 
je ook Tienerwerk Laarbeek. Binnen-
kort lees je meer over deze goede 
doelen in De MooiLaarbeekKrant. 

Inschrijven
De inschrijvingen worden geopend 
op 11 februari. Wil jij zeker zijn van 
je deelname, boek dan snel je tickets. 
Deze krijg je na betaling per mail toe-
gestuurd. Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.colorfunlaarbeek.nl. Deelname 
kost €15,00 per persoon. Kinderen 
tot en met 12 jaar betalen slechts 
€7,50.

Color Fun! geeft jou niet alleen een 
leuke dag, met jouw deelname steun 
je ook nog eens eerdergenoemde 
goede doelen! Schrijf je snel in. 

Vorig jaar vond de eerste editie van Color 
Fun! plaats. Doe jij dit jaar ook (weer) mee?

Fotograaf: Joost Duppen
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P. Kolkman
Bosscheweg 20D, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Patrick van DijkRob Hollanders

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Uitleg van recept:
Verwarm de oven voor op 180 
graden. Prak de bananen en stop ze 
in de keukenmachine, samen met 
de dadels, eieren, melk en honing. 
Mix goed door. Meng in een kom 
het bloem, bakpoeder, de kaneel en 
speculaaskruiden door elkaar. Voeg 
hier dan het bananen-mengsel uit de 
keukenmachine aan toe en roer goed 
door elkaar totdat het een glad beslag 
is. Roer dan de amandelen erdoor. Vet 
de cakevorm in met olijfolie en vul de 
vorm met het beslag. Bestrooi met 
amandelschaafsel en zet in de oven 
gedurende 40 minuten. Check altijd 
even of het bananenbrood gaar is met 
een satéprikker.

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Heerlijk bananenbrood met amandelen
Ingrediënten3 bananen50 gram dadels200 gram bloem 2 eieren100 ml melk1 zakje bakpoeder2 theelepels kaneel2 eetlepels honing3 theelepels specu-laas en koekkruiden50 gram amandelenhandje aman-delschaafselolijfolie of boter (om in te vetten)

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

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

Eet smakelijk!

de razende reporter

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

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

8 6 4

2 5 1 8

1 3 9

2 4 9

3 4

7 9 6

1 9 2

7 4 2 6

6 7 5

Puzzle #113760

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

ADELAAR
BEDANKJE
BLOKHUT
CONCEPTEN
DRANKJE
ERNSTIG
FONKELEN

FORMULES
GELIEFDE
GLAZEN
HOUDEN
INZIEN
JOGGEN
KNIEL

LAMPEN
MAXIMAAL
MORGEN
OPSLAG
POLEN
ROESTIG
STRAAT

STRONK
TYPISCH
UITSLAGEN
VANDAAL
VERBAAL
WOORD
YOGHURT

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

CONCEPTEN UITSLAGEN BEDANKJE
FONKELEN FORMULES GELIEFDE
MAXIMAAL ADELAAR BLOKHUT
DRANKJE ERNSTIG ROESTIG
TYPISCH VANDAAL VERBAAL
YOGHURT GLAZEN HOUDEN
INZIEN JOGGEN LAMPEN
MORGEN OPSLAG STRAAT
STRONK KNIEL POLEN
WOORD

Recept 
van de week 

Koken met de prinsen
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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
Koppelstraat 9              Aarle Rixtel  
06 - 8227 1840    www.ycatelier.nl  

Repareren en vermaken van 
kleding,  gordijnen en andere 
texti el producten

Openingsti jden:  
Woensdag: 18.00-21.00 u 
Vrijdag: 09.00-19.00 u 
Verder op afspraak 

YC Atelier

TopTeam Huibers in volle kracht voor Alpe D’HuZes

Beek en Donk - Dit jaar gaat TopTeam 
Huibers voor de 3de keer deelnemen 
aan het evenement van Alpe d’Huzes. 
Het team bestaat uit 5 deelnemers; 
Ton Huibers, Riny Rovers, Tiny Ro-
vers, Marcel Coppens en Ricardo Ros.

In 2014 hebben zij voor de eerste keer 
mogen meemaken wat Alpe d’Huzes 
is. Als alle mensen in de wereld met 
elkaar zouden omgaan zoals  zij daar 
hebben ervaren dan zou de wereld er 

heel anders uitzien. Kortom; een ge-
weldig initiatief om Kanker op termijn 
te gaan ervaren als een ziekte en niet 
iets waar je dood van gaat. De over-
tuiging van Top Team Huibers is dan 
ook dat dit door samenwerking  met 
jullie allen daadwerkelijk  kan gebeu-
ren en graag willen zij dit nog mee-
gaan maken. Top Team Huibers gaat 
zich dit jaar weer maximaal inzetten 
voor dit mooie fantastische doel. Wil 
je graag een donatie achterlaten? Dat 

kan via hun site: http://deelnemers.
opgevenisgeenoptie.nl/topteamhuibers 

Top Team Huibers is in volle gang 
bezig met alle voorbereidingen. Dit 
jaar is de carnavalsoptocht in Beek 
en Donk hier een onderdeel van! 
Wil je weten waar Top Team Hui-
bers zoal nog meer mee bezig is? 
Like dan hun facebook pagina: 
www.facebook.com/topteamhuibers.

‘Laarbeek viert carnaval massaal in eigen dorp’
Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Nog maar heel even 
en dan is het zover; carnaval. Voor 
vele Laarbekenaren een feest waar 
ze het hele jaar naar uitkijken, 
anderen halen opgelucht adem 
wanneer Ganzendonck, Raopers-
gat, ’t Heidurp en Ganzegat weer 
gewoon Beek en Donk, Lieshout, 
Mariahout en Aarle-Rixtel heten. 
TipMooiLaarbeek, het inwoners-
panel van Laarbeek, peilde alvast 
de carnavalsstemming.

Gaan we wel of niet carnaval vie-
ren?
Opvallend is dat meer dan de helft 
van de Laarbekenaren (52%) aan-
geeft geen carnaval te gaan vieren. 
Men ‘heeft er geen behoefte aan’, 
moet taxi rijden voor de kinderen, 
gaat liever op (zon-)vakantie of 
geeft aan ‘de tijd gehad te hebben 
om carnaval te vieren’. 38% gaat 
wel carnaval vieren en 10% weet 
het (nog) niet. Wel gaat een aantal 
niet-vierders naar de carnavalsop-
tocht kijken in eigen dorp.

Carnaval in de dorpskroeg 
Maar liefst 92% van de Laarbeek-
se carnavalsvierders viert carnaval 
in eigen dorp. Carnavalsvierders 

die buiten de dorpsgrenzen gaan 
hossen en feesten, sluiten aan in 
de polonaise in een van de andere 
Laarbeekse dorpen of gaan naar 
Gemert, Helmond, Eindhoven of 
Den Bosch (Oeteldonk), zo blijkt 
uit de peiling.  

Laarbeekse optochtthema’s
Traditiegetrouw beelden wagens, 
loopgroepen en individuen actuele 
(lokale) onderwerpen uit tijdens de 
optocht. Enkele onderwerpen die 
volgens de inwoners van Laarbeek 

dit jaar aan bod zullen komen in 
de optocht zijn de OZB-stijging, 
het nieuwe afvalinzamelings-
systeem en (volgens een enkeling) 
de (her-)inrichting van het Piet van 
Thielplein. Het grootste deel van 
de respondenten (23%) verwacht 
dat het benoemen van een nieuwe 

burgemeester hét onderwerp zal 
zijn van de carnavalsoptochten dit 
jaar. 

Mogelijke andere onderwerpen 
die in de optocht voorbij kunnen 
komen zijn volgens Laarbekena-
ren de jaarthema’s van de carna-
valsverenigingen zelf, de vluch-
telingen- of zorgproblematiek, 
de beweegtuin, de (veranderde) 
drankwet of Nederlands grootste 
megastallen. Een groot deel van de 
ondervraagden vindt dat de the-

ma’s in de optocht niet op (loka-
le) politiek gericht zouden moeten 
zijn. Dit zou voor ‘meer diversiteit 
en een vrolijker geheel’ zorgen. 
Nog heel even… en we zullen het 
zien!

AANBIEDINGEN
GELDIG OP DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

Gildeslager Brouwers
Smalleweg 36, Beek en Donk, 0492-461468 www.superslagerij.nl

Paardenhachee kilo € 7,98   

Hamschijf 500 gram € 3,75  

Worstenbroodjes 5 stuks € 4,95  

Wij zijn maandag en dinsdag gesloten 
i.v.m. carnaval
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Wat wordt volgens u 

hét onderwerp van de 

carnavalsoptocht?

Thema’s in de optocht zouden 

niet op (lokale) politiek gericht 

moeten zijn
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Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 16 87 | W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

ONS NIEUWE, VERSE VLEES ASSORTIMENT!
VERS EN VERTROUWD VAN DE AMBACHTELIJKE SLAGER
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VERS 
RUNDERGEHAKT
Vers en vertrouwd van onze 

ambachtelijke slager!

kilo

€5,95

VARKENSSAUCIJZEN
Vers en vertrouwd van onze 

ambachtelijke slager!

kilo

€5,98

VARKENS 
SCHNITZELS
Vers en vertrouwd van onze 

ambachtelijke slager! 

Gepaneerd of naturel.

kilo

€9,95

KOGELBIEFSTUK 
SUPERIEUR
Vers en vertrouwd van onze 

ambachtelijke slager!

250 gram

€4,49

MAGERE 
RUNDERLAPPEN
Vers en vertrouwd van onze 

ambachtelijke slager!

500 gram

€5,98

SERRANOHAM
De lekkerste gerookte ham 

uit Spanje

100 gram

€1,99

AMBACHTELIJKE 
ROOKWORST
Uitverkozen tot de beste van 

Nederland!

per stuk

€1,99

WORSTENBROODJES 
AMBACHTELIJK
Zoals alleen 't 

Verswarenhuys ze heeft!

10 stuks

€8,95

Tijdens carnaval 

normaal geopend

Geen kunstgras voor voetbalvereniging Sparta’25
Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Er komt geen kunstgras 
bij voetbalvereniging Sparta’25. Het 
college van burgemeester en wethou-
ders adviseerde de gemeenteraad vo-
rige week om dit initiatiefvoorstel van 
Partij Nieuw Laarbeek (PNL) van tafel 
te vegen. Tijdens de raadsvergadering 
afgelopen donderdag kwam het tot een 
hoofdelijke stemming van 7 voor en 11 
tegen. 

Argumenten
In een brief aan de gemeenteraad liet 
het college weten dat het voorstel te-
genstrijdig is met eerder gemaakte af-
spraken. Zo zou een duur kunstgrasveld 
‘kostenneutraal’ moeten worden aange-
legd. Volgens het college kan dat in dit 
geval niet. Daarnaast kwalificeren ze de 

huidige onderhoudsstaat van de Sparta-
velden als ‘tenminste voldoende’. 

Dolgraag kunstgras
Sparta’25 wil dolgraag kunstgras. Vol-
gens de club is kunstgras noodzakelijk 
om de ongeveer 1000 leden fatsoenlijk 
te kunnen laten trainen. Er spelen twee 
problemen: Sparta komt een trainings-
veld te kort en het hoofdveld is aan 
vervanging toe. Door op het hoofdveld 
kunstgras te leggen, kan dit ook als 
trainingsveld fungeren, waardoor beide 
problemen zijn opgelost. Al langere tijd 
zijn de gemeente en de vereniging met 
elkaar in gesprek, maar over de financie-
ring van zo’n veld verschillen de partijen 
van mening. 

Uitslag stemming
Gedurende de laatste raadsvergadering 

kwam het tot een stemming, waarbij 
de oppositie (PNL) voor stemde en de 
coalitie (ABL, De Werkgroep, CDA en 
PVDA) en Fractie Frans Biemans tegen. 
Een van de tegenargumenten was dat, 
wanneer Sparta’25 een capaciteitspro-
bleem heeft, zij gebruik kan maken van 
de voetbalvelden van andere Laarbeekse 
verenigingen.

Vervolg
En nu? “Binnenkort gaan we om tafel 
met Sparta’25 om samen over dit besluit 
te praten”, vertelt wethouder Greet Bu-
ter. “Wij hebben als gemeente de morele 
plicht om iedereen gelijk te behandelen. 
Wat we doen moet transparant zijn. Na-
tuurlijk is het zo dat als blijkt dat de oude 
afspraken achterhaald zijn, wij daarover 
met Sparta moeten praten, zodat som-
mige zaken wellicht worden herzien.” 

Nieuwe wijze van collecteren in de week van 3 t/m 8 april

Voorbereiding Gezamenlijke Collecte in volle gang
Beek en Donk - Alle bestuursleden van 
de 16 deelnemende Goede Doelen or-
ganisatie binnen de Stichting Gezamen-
lijke Collecte Week Beek en Donk zijn 
druk bezig met het organiseren van de 
gezamenlijke collecte, die gehouden 
wordt in de week van 3 tot en met 8 
april.

Emmers verzamelen, schoonmaken en 
zodanig bewerken dat ze als collectebus 
kunnen fungeren, drukwerk ontwerpen, 
wijkindeling en looproutes maken en het 
collectantenbestand opbouwen. Veel 
collectanten van de zestien 16 Goede 
Doelen voor wie de gezamenlijke collec-
te gehouden wordt, hebben zich bereid 
verklaard dat zij zich ook voor deze nieu-
we wijze van collecteren in willen gaan 
zetten. Hiervoor is de organisatie hen 
natuurlijk zeer erkentelijk.
De organisatie streeft ernaar het aantal 
adressen per collectant zo laag mogelijk 

te houden. Daarvoor zijn veel collectan-
ten nodig. Mocht u willen collecteren, 
dan kunt u zich opgeven bij Ria Kan-
delaars, Rietzangerlaan 37, tel. 0492-
465316. U mag ook een e-mail sturen 
naar gcwbeekendonk@gmail.com.

Een gezamenlijke collecte betekent dat 
ze één keer per jaar voor zestien CBF 
goedgekeurde goede doelen tegelijker-
tijd collecteren. Dus er wordt bij u aan de 
deur nog maar 1 keer aangebeld in plaats 
van 16 keer. In de week daaraan vooraf-
gaand krijgt u een envelop met daarin 
een formulier, waarop u kunt aangeven 
aan welk goed doel en wat u wilt do-
neren. Dat geld doet u in de enveloppe 
en deze wordt in bovengenoemde week 
door onze collectant opgehaald.

Vaak wordt de opmerking gehoord dat 
men verwacht dat de opbrengsten min-
der zullen zijn. Ervaringen in andere 

vergelijkbare plaatsen die al langer een 
gezamenlijke collecte organiseren, wij-
zen op het tegendeel, en is de opbrengst 
juist meer. Door deze positieve ervarin-
gen worden er nu al in meer dan 140 
plaatsen in de regio Zuid-Oost Brabant 
en Noord Limburg een gezamenlijke col-
lecte gehouden.

Indien u vragen heeft of meer informa-
tie wilt ontvangen over de Gezamenlijke 
Collecte Week in Beek en Donk kunt u 
contact opnemen met Cor van Vijf-
eijken, tel. 06-47600360 of Ria Kande-
laars, tel. 0492-465316. 

Beek en Donk

Gez
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en
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e Collecte W
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Hondenpoep bij school ‘t Otterke
Vandaag voor de zoveelste keer 
kwam dochterlief met poep on-
der haar schoenen de auto in. Ze 
zegt wat ruikt het hier toch raar. 
Ik zeg: “Heb je weer poep onder 
je schoen?” En ja hoor, het is weer 
kassa. Nou ben ik zelf hondenbezit-
ter, en ruim zelf de poep van mijn 
honden op zodat niemand er last 
van heeft. Hoeveel moeite kost dit, 

en dan vooral in een schoolgebied. 
Er is al meerdere malen voorgeko-
men dat de stoep rondom de school 
bezaaid ligt met poep. Voor diege-
ne daar zijn of haar hond uitlaat, 
ruim het alstublieft op. Wij hebben 
er voortaan een ‘schijt’hekel aan! 

Met vriendelijke groet, een ouder
(naam bekend bij de redactie) 

LEZERSPODIUM

Weet jij wie dit zijn?
   
Weet jij het antwoord? Laat het weten 
aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit 
kan per mail via prijsvraag@mooilaar-
beek.nl. Wie weet, is jouw antwoord 
hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen o.a. de volgende reacties binnen:

Te zien op de foto is de voetbalclub van café Arie van Hoof uit Mariahout.
Staand vlnr. Hein ?, Jan Vesters jr., Johan van Wanrooij, Jan Vesters sr., Mari 
Klomp, Rini Koppens, Jan van Gerwen en Arie van Hoof.
Zittend vlnr. Jan Gilsing, Jack van de Velden, Huub van den Bergh, Jan Manders, 
Peter van den Berg, Theo van Wanrooij, Tinie van der Linden

Groet, Huub van den Bergh

Op de foto die te zien is in de uitgave van 28-1-2016 ben ik zelf te zien.
De foto is gemaakt begin jaren ‘70 en te zien is het voetbalteam van café Pel-
grimsrust, waarvan Arie van Hoof de uitbater was. Enkele namen kan ik me nog 
herinneren nl; Marie Klomp, Hans Vesters, Jan Vesters, Johan van Wanrooy, 
Peter van de Berg, Jantje Manders, (Piet) Hellings, Van de Berg uit Eindhoven, 
Theo van Wanrooy, Arie van Hoof en ik (Jack van der 
Velden). Van de anderen weet ik zo de namen niet 
meer. Het is mooi deze foto na lange tijd weer te zien.
 
Groetjes, Jack van der Velden, Mariahout

Historische beelden
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Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel – Hij hield van zijn dorp, gezellig-
heid en natuurlijk zijn Zwarte Fanfare. Jan van 
den Boogaard, alias Jan d’n Baard, was oprich-
ter en jarenlang drijvende kracht van dit kleurri-
jke blaasorkest dat zich momenteel klaarmaakt 
voor het veertigjarig jubileum. Echtgenote Riek 
(77) en zoon Stefan (45) halen, veelal muzikale, 
herinneringen op.

In de buurt van de brug
Jan van den Boogaard, geboren in ’37, woonde 
praktisch zijn hele leven in de buurt van de 
Aarlese brug: eerst met zijn ouders Toon en 
Drika van den Boogaard, vier broers en twee 
zussen in de buurt van de klokkengieterij, later 
met zijn vrouw en drie kinderen ‘over de brug’. 
“Toen wij trouwde, had onze Jan nog geen 
baard”, herinnert Riek zich, “maar dat verand-
erde snel.” Een verklaring voor zijn bijnaam was 
dan ook niet moeilijk: “Hij praatte tegen ieder-
een en viel daardoor nogal op. Als mensen zijn 

achternaam niet kenden werd het al snel Jan d’n 
Baard. Onze Jan vond dat prima.”

Het begin van een muzikale carrière
In de zestiger jaren was Jan een van de oprich-
ters van carnavalsvereniging De Floepers. De 
leden hadden toen nog geen idee dat hun 
vereniging jaren later aan de basis zou staan 
van een muzikale carrière. “De Floepers liepen 
elk jaar met de optocht mee”, vertelt Stefan, 
“in ’76 kregen ze het idee om als parodie op 

bestaande muziekgezelschappen mee te doen 
als fanfare. De naam werd Zwarte Fanfare 
omdat ze aan zwarte DELA-pakken konden 
komen. Ontbrekende kleding werd aangevuld 
bij d’n Tit.”

Van enige muzikaliteit was toen volgens Stefan 
geen sprake: “Dat was ook onmogelijk, ze 
hadden nog nooit muziek gemaakt en de in-
strumenten deden het maar half.” Na de aan-
schaf van betere instrumenten en vele oefena-
vondjes in de keuken van Jan kwam hier, met 

een repertoire van maar liefst drie 
nummers, enigszins verandering 
in. “Dat hadden we te danken aan 
onze dirigent Harrie van Vijfeiken”, 
legt Riek uit, “die had een enge-
lengeduld. Als hij zei: ‘ge moet zin-
gen op oew instrument, laat maar 
eens een ‘la’ horen’, dan werd er 
geen ‘la’ gespeeld maar gezongen.” 

Besmet met het muziekvirus
Het duurde niet lang of de hele 
familie Van den Boogaard werd 
door tubaspeler Jan besmet met het 
muziekvirus. Riek ging tuba spelen, 
kinderen Jorg en Ryan trompet en 
Stefan sousafoon: “Ik was pas der-
tien jaar. Ik kon zo’n groot instrument 

eigenlijk nog niet dragen. Ze moesten hem om-
hangen bij mij.”

In de loop der jaren begonnen de vele repeti-
tieavonden hun vruchten af te werpen. De 
Zwarte Fanfare had een mooi repertoire op-
gebouwd van Egerländermuziek. Riek legt uit 
hoe dit in ’85 plotseling omsloeg in Tsjechische 
muziek: “Toen Jan hiervan een nummer hoorde 
op Radio Luxemburg zei hij: ‘dat is de 
muziek die ik wil spelen’. Hij heeft zelfs 
naar die zender gebeld om de naam 
van dat nummer op te vragen.” 

Vele optredens volgden in binnen- 
en buitenland met als een van de 
hoogtepunten de concertreis naar het 
Tsjechische Lüzna. Stefan glundert: 
“Daar kwamen we in het hol van de 
leeuw, het land waar ze de muziek 
speelden waar wij van hielden. We 
waren echt te gast. Er werden zelfs 

televisieopnames gemaakt.” Talrijke uitwisse-
lingen volgden met hechte vriendschappen als 
resultaat. Stefan vervolgt: “Ik heb daar mijn 
vrouw Katka leren kennen.”

‘Ale Blie’ 
Jan zette zich ook jarenlang in voor zijn dorp. 
Zo was hij actief in het comité ‘Ale Blie’.”Hij wil-
de niet bij Helmond horen. Aarle-Rixtel moest 
een dorpse kern blijven”, aldus Stefan. “De 
Zwarte Fanfare heeft daar zelfs een liedje over 
gemaakt: Ale Blie Ale Blie, neie neie da kriege 
ze nie.” Ook was hij lang lid van de Werkgroep 
en enkele jaren raadslid. “Toen waren ze ook 
al bezig over de snelweg”, vervolgt Stefan, 
“wij moesten thuis op de kaarten die ons vader 
nodig had, de S24 intekenen.”

Waar Jan zich ook voor inzette, naar huis gaan 
deed hij niet snel. Riek lacht: “Hij bleef altijd tot 
het laatst. Eigenlijk tot vroeg.” Stefan voegt toe: 

“Zijn motto was: als ge weg bent dan kunde 
het beter meteen goed doen.” Na een kort 
ziekbed overleed Jan in 2005. “Als onze Jan 
zich ergens voor inzette, dan was dat voor 110 
procent. Ik denk dat hij daar al lang een nieuwe 
fanfare heeft. Daarom kan ik het verlies beter

          accepteren.” op Radio Luxemburg zei hij: ‘dat is de 
muziek die ik wil spelen’. Hij heeft zelfs 
naar die zender gebeld om de naam 

Vele optredens volgden in binnen- 
en buitenland met als een van de 
hoogtepunten de concertreis naar het 
Tsjechische Lüzna. Stefan glundert: 
“Daar kwamen we in het hol van de 
leeuw, het land waar ze de muziek 

          accepteren.” 

Hij praatte tegen iedereen en viel 

daardoor nogal op

Als ge weg bent dan kunde het beter 

meteen goed doen
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geen ‘la’ gespeeld maar gezongen.” 

Besmet met het muziekvirus
Het duurde niet lang of de hele 
familie Van den Boogaard werd 
door tubaspeler Jan besmet met het 
muziekvirus. Riek ging tuba spelen, 
kinderen Jorg en Ryan trompet en 
Stefan sousafoon: “Ik was pas der-

Echtgenote Riek en zoon Stefan van den Boogaard

Jan van den Boogaard

Fun Trike Treffen stopt ermee

Beek en Donk – Na acht jaar een 
succesvol Fun Trike Treffen georga-
niseerd te hebben op het KPJ-terrein 
in Beek en Donk, heeft de organisatie 
moeten besluiten om ermee te stop-
pen. Dit omdat het financieel niet 
meer haalbaar is. Het bestuur, be-
staande uit Marion en Toon Maas en 
Jeanine, maakte dit besluit bekend op 
hun website.

Goed bezocht evenement
Het Fun Trike Treffen werd jaarlijks 
door honderden trikers bezocht. In 
hetzelfde weekend als WiSH Outdoor 
zagen de inwoners van Laarbeek da-
genlang trikes door het dorp rijden. 
Het KPJ-terrein was omgetoverd tot 
een gezellige camping. “Het was me-
teen een groot succes. Dit hadden we 
ook te danken aan onze sponsoren 
en de vele vrijwilligers. Kosten noch 
moeite werd gespaard om er iets 
moois van te maken”, aldus het be-
stuur in een verklaring. 

Niet langer haalbaar
De recessie heeft het bestuur de knoop 
doen doorhakken om het evenement dit 
jaar niet meer door te laten gaan. “Voor 
ons is de recessie nog niet voorbij. Spon-
soren trekken zich terug, sommige vrij-
willigers wilden een tandje terugschake-
len en ook vanuit de gemeente krijgen 
we geen subsidie meer. Het gevolg hier-
van is dat we hebben moeten besluiten 
om te stoppen.”

Dankbaar terugblikken
Het bestuur vindt het enorm jammer dat 
deze financiële situatie tot deze conse-
quentie heeft moeten leiden. “Wij wil-
len iedereen enorm bedanken die het 
Fun Trike Treffen een warm hart hebben 
toegedragen. Zonder al deze mensen 
zouden we het zeker niet gekund heb-
ben. De trikers gingen ieder jaar met een 
‘big smile’ op hun gezicht naar huis. Dat 
gaf ons zo’n voldoening en dat was dan 
ook datgene waarvoor wij het deden”, 
besluit het bestuur haar verklaring. 

Archieffoto fun trike treffen

Terug in de tijd in Ons Tejater

Volle bak in Ons Tejater in Lies-
hout op zaterdag 30 januari. Een 
zaal vol liefhebbers van muziek uit 
de jaren ‘60, ‘70 en ‘80. De co-
verband ‘Black Sell’ zou ons een 
hele avond gaan vermaken, maar 
vanwege familieomstandigheden 
moesten zij op het laatste moment 
afhaken. Maar niet getreurd, een 
band met de luisterrijke naam 
Mustang 66 nam het over en zij 
deden dat met verve in de gewel-
dig ingerichte zaal. Niet te veel 
licht, zoals destijds in de zestiger 

jaren toen we uit dansen gingen. 
De sfeer zat er meteen goed in. 
Bij de eerste klanken stroomde 
de dansvloer vol. De Beatles, Paul 
Anka, The Drifters, Elvis, The Blue 
Diamonds. Het was allemaal net 
als vroeger. Als het je wat te snel 
ging, de meeste aanwezigen wa-
ren ook ‘geen 18 meer’, dan kon 
je gewoon blijven zitten en kijken 
naar het mooie schouwspel van de 
leden van de Linedanceclub die de 
hele avond op de vloer waren. 

De band speelde met zichtbaar 
genoegen. Willem-Jan Sommers, 
gitaar en leadzang, Tiny Schel, 
sologitaar en zang, Willy van de 
Meulenreek, drum en zang, en 
Wim van Lieshout, basgitaar, lead-
zang en geluid. De bassen hadden 
soms iets te veel de overhand, 
maar dat kon de pret niet drukken. 
Op de website van Mustang 66 
zag ik dat Tiny Schel al in 1963 een 
songfestival won met zijn band 
van destijds. Hij was dan ook dui-
delijk het oudste lid van de band, 
maar hij speelde fantastisch gitaar. 

Het was een geweldige avond. 
Wat was er toch mooie muziek 
in die jaren. Af en toe werd er uit 
volle borst meegezongen. Save 
the last dance for me. Ramona. 
We kenden ze allemaal nog. Wel 
miste ik de pettycoats en het hoog 
getoupeerde haar, zoals we dat in 
de sixties hadden. Besloten werd 
met Hey Jude van The Beatles. 
“Dit zouden we wel elke maand 
een keer willen”, was een veel 
gehoorde uitspraak en daar ben ik 
het roerend mee eens. 

Nelly de Groot-Cooijmans 

Recensie

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

Zondag 7 februari gesloten

Lieshout - Tijdens de jaarvergade-
ring van de Katholieke Vrouwen-
vereniging Lieshout, op 21 janua-
ri, heeft de KVL  afscheid genomen 
van mevrouw Gon  Bastiaans. Na 
17 jaar en 5 maanden vond ze het 
genoeg en moest er iemand ge-
vonden worden die haar plaats in 
het bestuur overnam.

Gon Bastiaans is onverwacht in het 
bestuur gekomen in 1998. Vanaf 
het eerste moment heeft ze zich 
100% ingezet voor de vereniging 
en jarenlang  goed op elke cent 
gelet voordat die uitgegeven kon 
worden. Voor haar jarenlange inzet 
is ze gewaardeerd met het ere-lid-
maatschap van de vereniging. De 
vereniging gaat haar erg missen. 

Ere-lidmaatschap voor jarenlange inzet

KVL neemt afscheid van Gon Bastiaans

Gon Bastiaans
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De Eerste Hulp Bij Dementie kofferSint Servatius Gilde Lieshout brengt vendelhulde

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

Dansen in de Waterpoort

Amusementsavond in ontmoetingsruimte Zonnetij

Laarbeek - Dementie is een ziekte 
die veel vragen kan oproepen. Wat is 
dementie en hoe gaat het nu verder? 
Ook als u in uw naaste omgeving 
geconfronteerd wordt met iemand 
met dementie kan het heel prettig 
zijn om informatie te hebben over 
het ziektebeeld. Hoe kunt u het bes-
te met de dementerende omgaan?  

De Eerste Hulp Bij Dementie koffer 
bestaat uit foldermateriaal, boeken 
en beeldmateriaal over dementie. In 
de koffer zit niet alleen informatie, 
maar ook verhalen van lotgenoten 
en spelletjes die u samen kunt on-
dernemen met de dementerende. De 
kinderboeken in de koffer leggen op 
een eenvoudige en duidelijke wijze 

aan kinderen uit wat dementie is. De 
EHBD-koffer bevat informatie voor 
dementerenden, mantelzorgers, kin-
deren, familieleden en andere geïn-
teresseerden. 

Bij ViERBINDEN kunt u de EHBD-kof-
fer lenen. Het lenen van deze koffer 
gaat net als in de bibliotheek. De uit-
leentermijn voor de koffer is 6 weken 
en alle informatie is ter inzage. Er zijn 
geen kosten aan verbonden wel on-
dertekent u de uitleenvoorwaarden.  

Indien u belangstelling heeft voor de 
EHBD-koffer, dan kunt u contact op-
nemen met ViERBINDEN, Otterweg 
27 Beek en Donk, 0492-328803 of 
hbouwmans@vierbinden.nl.

Lieshout - Het was nog maar 5 da-
gen geleden dat Tom Swinkels was 
geïnstalleerd als Beschermheer 
van het Sint Servatius Gilde, En nu 
bracht het Sint Servatius Gilde al 
een Vendelhulde voor hun kersver-
se Beschermheer.Dit, naar aanlei-
ding van Tom zijn verjaardag. 

Het was even wennen zowel voor 
het Gilde als voor Tom. Na een toe-

spraak van Willem van Pelt, die de 
hoofdmanstok van Toon Gevers 
heeft over genomen, werd er een 
cadeau aan Tom overhandigd, en 
een bos bloemen voor zijn vrouw 
Ellen.

Daarna werd er door commandant 
Stefan van Vegchel het sein ge-
geven aan de vendeliers voor de 
vendelhulde. Dit vendelen door de 

Brabantse kampioenen is elke keer 
weer een lust voor het oog. Tom, 
zijn Vrouw, en kinderen genoten 
dan ook met volle teugen.

Na het officiële gedeelte werd er 
nog een lekker glaasje bier gedron-
ken, al ging dat wel gepaard met 
wat strubbelingen. Al met al was 
het voor alle partijen een leuke en 
gezellige avond. 

Aarle-Rixtel - Onder het motto 
‘Eten en ontmoeten’ houdt ViER-
BINDEN in samenwerking met 
Savant culinair elke twee weken 
een restaurantavond in de ont-
moetingsruimte van Zonnetij. De 
eerstvolgende avond vindt plaats 
op dinsdag 16 februari.

Iedereen is ook dan weer van har-
te welkom vanaf 17.30 uur en het 
diner wordt geserveerd om 18.00 
uur. Inschrijven en een plaatsje 
reserveren kan tot uiterlijk don-
derdag 12 februari 15.00 uur. U 
kunt dit doen via het secretari-

aat van ViERBINDEN, tel. 0492-
328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl.
De restaurantavonden vinden ie-
dere 14 dagen plaats en worden 
steeds bekend gemaakt in De 
MooiLaarbeekKrant. Voor 16 fe-
bruari staat het volgende menu op 
het programma: kerriesoep met 
kip, zalmfilet met Hollandaise saus 
en garnaaltjes, spinazie a la crème, 
gemengde groenten, gekookte 
krielaardappeltjes, aardappelpu-
ree en aardbeienmousse met slag-
room. Voor dit driegangenmenu 
betaalt u € 13,50.

Beek en Donk - De volgende dans-
middag in de Waterpoort wordt op 
dinsdag 9 februari gehouden. 

Onder leiding van DJ Arie Wagelmans 
komen verschillende gezelschapsdan-
sen voorbij, zoals de Wals, Sirtaki, 

Cumbia, Tango en een Swing. Ieder-
een is welkom, je hebt geen partner 
nodig. De middagen zijn goed voor 
lijf en leden en houden je jong! 

De dansmiddag op 9 februari begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 

Voor meer informatie kun je terecht 
bij ViERBINDEN, Machteld Hoeber-
gen, mail mhoebergen@vierbinden.nl 
of tel. 06-45203227. Zegt het voort, 
op naar de Waterpoort!

Aarle-Rixtel - Het is ViERBINDEN ge-
lukt om de Amusementsgroep van de 
KBO te strikken voor een geweldig 
optreden in de ontmoetingsruimte 
van het appartementencomplex Zon-
netij, gelegen aan de Heindertweg 87 
te Aarle-Rixtel.
 

Met hun show ‘Toer dur Aale’ brengen 
zij een avondvullend programma vol 
humor en gezelligheid. Deze amuse-
mentsavond wordt gehouden op don-
derdag 18 februari, 19.30 uur. De zaal 
is geopend vanaf 19.00 uur. De entree 
bedraagt €5,00. Dit is inclusief een kop 
koffie en een consumptie.

De kaartjes voor deze avond zijn te 
koop op woensdag 10 en 17 febru-
ari van 9.30 tot 11.30 uur in de ont-
moetingsruimte van Zonnetij, of op de 
avond zelf bij binnenkomst. Iedereen is 
van harte welkom. 

Tom Swinkels luistert met volle aandacht naar Hoofdman Willem van Pelt

De weg die vanaf het Heuvelplein naar de Oude Toren leidde, heette aanvankelijk 
Torenlaan. Deze straat werd na het overlijden van de Beek en Donkse huisarts Dr. 
Timmers gewijzigd in Dr. Timmerslaan als grote waardering voor zijn verdiensten 
voor de Beek en Donkse bevolking.

Martin Hubert Timmers, geboren op 10 juni 1865 te Sittard en overleden op 10 
oktober 1936 te Geldrop, was huisarts te Beek en Donk van 1892 tot 1930. Tevens 
was hij gemeentearts in de toenmalige gemeenten Aarle-Rixtel en Lieshout.
Dr. Timmers was een markante persoonlijkheid, te vergelijken met de bekende 
Deurnese huisarts Hendrik Wiegersma, zij het dat hij minder extravagant was. Van 
hem moet in ieder geval gezegd worden dat hij een helper van de mensen was uit 
overtuiging, die de vele arme mensen van toen hielp en maar moest afwachten of 
en in hoeverre hij ervoor betaald zou worden. Anderzijds was hij niet te beroerd 
om mensen die het goed konden betalen meer dan gebruikelijk te laten betalen, 
want de schoorsteen moest toch blijven roken. Hij had zijn hart op de tong liggen 
en was in zijn uitspraken soms hard en rauw.

Dr. Timmers was van alle markten thuis. Naast de behandeling van de alledaagse 
kwaaltjes, deed hij ook bevallingen. Het in 1895 geopende Sint Josephklooster aan 
het Heuvelplein bevatte een gasthuis voor oude en zieke mensen. Voor dr. Tim-
mers werd een ruimte vrijgemaakt, waar hij kleine operaties kon uitvoeren zoals 
een abces verwijderen of een botbreuk zetten. Dit werd in de volksmond dan ook 
‘het ziekenhuis van Beek en Donk’ genoemd. Dr. Timmers was één van de eerste 
huisartsen die gemotoriseerd zijn visites aflegde. Hij reed rond op een motor met 
het kenteken N-7, dat in 1906 uitgegeven is. In die tijd stonden kentekens nog 
op persoonsnamen, niet op het voertuig. Hij reed vaak hard ten gevolge waarvan 
hij nogal eens in een sloot belandde. Naderhand kocht hij een T-Ford en die kreeg 
hetzelfde kenteken N-7. Vanaf die tijd liet hij zich 
rondrijden door een chauffeur, die dan wel dag en 
nacht voor hem klaar moest staan.

Timmers was al gedurende zijn verblijf mateloos 
populair. Dit bleek onder meer nadat hij een ern-
stig auto-ongeluk had gekregen; er werd bijna da-
gelijks in de krant verslag gedaan van zijn gezond-
heidstoestand. In 1930 verliet hij Beek en Donk 
en ging bij zijn dochter Trees in Geldrop wonen. 
Trees was een van zijn zes kinderen en de enige 
die als verpleegster haar vader nogal eens in zijn 
praktijk hielp.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

DR. TIMMERSLAAN

Martin Hubert Timmers
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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!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Meike 
Donkers

Sinds de oprichting in 1996 ben 
ik een grote fan van de Cubaanse 
muzikanten: Buena Vista Social Club. 
Vernoemd naar een club met dezelfde 
naam die tot in de jaren veertig 
bestond in de Cubaanse hoofdstad 
Havana. Het bijzondere van deze band 
is, dat alle leden flink op leeftijd zijn. 
Er liggen inmiddels meer leden onder 
de zoden, dan dat er nog spelen… 
whaháááhhh. Hoe dan ook, deze 
fantastische band is wereldberoemd. 
Héérlijke muziek voor een feestje of 
geen feestje wat dan tóch een feestje 
wordt! Ze speelden in theater Carré 
in Amsterdam en de Carnegie Hall in 
NYC. En toen stond er plotseling een 
ieniemienie-berichtje op de laatste 
pagina van het Lliber´s-roddelblaadje 
dat Buena Vista Social Club naar 
Spanje kwam! En dan nog wel in 
een van de peperdure pretparken die 
Benidorm rijk is, zo´n dertig kilometer 
verderop. Terwijl ik aan het nadenken 
was of dit mogelijkerwijs een gezellig 
uitje zou kunnen zijn, werd ik gebeld 
door een vriendin. Ze had de kaartjes 
al besteld en was daar zó blij mee, 
want “Jézus”… het was gelukt. Wij 
zouden oog-in-oog-komen staan met 
Ibrahim Ferrer, de zanger van Buena 
Vista Social Club. De entree bedroeg 
tien euro per persoon. Oh ja… 
natuurlijk was ik blij met de kaartjes, 
maar ik kon nauwelijks geloven dat 
Buena Vista Social Club voor tien euro 

per persoon vanuit Cuba in Benidorm 
zou komen spelen. Het zou vast een 
remake zijn. Een band van naam laat 
toch geen tekstadvertentie plaatsen in 
zo´n plaatselijk trutblaadje? Misschien 
heb ik té lang op een reclamebureau 
gewerkt, want een band van 
formaat heeft toch wel een beetje 
verstand van PR (Public-Relations). 
Kortom… ik had er een hard hoofd 
in. Eindelijk was het zover. Met vier 
personen togen wij naar Benidorm 
naar het grootste pretpark waar ik 
evengoed nog nooit was geweest. 
Het was een práchtige zomeravond 
met een waanzinnig uitzicht over 
de Middellandse-Zee. De lucht 
was vúúrrood en we waren in een 
uitbundige stemming. Uhhhmmm… 
de parkeerplaats was wel héél erg 
leeg! Gelukkig stond de poort open, 
dus voelden we ons welkom. Het hele 
pretpark was sfeervol verlicht, zo´n 
soort midzomernachtsprookje van de 
Efteling, maar dan in Benidorm. We 
hadden geen idee waar we moesten 
zijn, we zagen in dit Godverlaten-
Paradijs écht niemand waaraan we 
iets konden vragen, dus liepen we 
genietend door. De eerste deur die 
we zagen trokken we open en we 
kwamen in een enorme hal terecht. 
De twee mensen die we zagen wisten 
het zeker. Buena Vista Social Club zou 
over tien minuten met hun optreden 
beginnen. Geloof het of niet. Het was 

wáár. Geen hond in de zaal, stonden 
wij inderdaad oog-in-oog met Ibrahim 
Ferrer himself. Wij kregen een privé 
concert van wereldformaat. Achteraf 
gezien een afscheidsconcert want 
een korte periode later vernamen we 
in hetzelfde trutblaadje dat Ibrahim 
Ferrer was overleden en bij zijn andere 
bandleden onder de zoden lag. 
Adios amigo y muchas gracias…

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

Luchtpost

Spanje

BEL DE SPECIALIST

Rolluiken, zonneschermen, garagedeuren, 
horren. Verkoop, montage, reparatie, 
renovatie. Bel of mail voor informatie 0413-
476359, info@kluijtmanszonweringen.nl

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

Klassieke auto’s gezocht. Heeft u een 
oldtimer staan die u wilt verkopen, 
dan kunt u mij bellen op 06-10315896 
of mail oldtimerinkoop@hotmail.com

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

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

TE HUUR
Woonruimte te huur vanaf 1 maart in 
Lieshout. Tel. 06-51221615

TE KOOP  
Nieuwe Dessotapijttegels in aller-
lei kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf €0,50 
per tegel. Duinweg 17, Schijndel 06-
23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

Dakpannen type: standaard opnieuw ver-
beterde Hollandse, genuanceerd antraciet 
grijs. Als nieuw, €0,18 per 
stuk. Tel.  0499-422121

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

Te koop: Mooie grenenhouten tafel met 
lade, vier bijpassende rotan stoelen. Te-
vens bijpassende grenen salontafel, dres-
soir met losse spiegel. Tel. 0492-465441

Overgordijnen, 2 stuks, prachtige kwaliteit 
pluche, afm. 300x360cm,  warm rood, als 
nieuw. €4,50 per m2. Tel. 0499-422121

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

GEVONDEN
5,6 Zonnebril gevonden (eind januari) op de 
Koppelstraat, tegenover het dierenparkje. 
Tel. 0492-461482

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

Voor het ophalen van:

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

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar

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

Buena Vista Social Club…

geboren 

Jet 
Lukassen 

Kei fijn dat je er bent 
opa en oma 

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...Op zoek...

Luca is bij ons in de 
dierenopvang geboren. Zijn 
mama is Bibi, een lieve en 
sociale Beagle. Bibi is als 
afstandshond bij ons binnen 
gekomen, ze was toen aan 
de stevige kant. Snel werd 
ons duidelijk dat dit niet van 
een teveel aan eten kwam, 
maar dat Bibi in verwachting 
was. Op 28 december is zij 
bevallen van 6 prachtige pups, 
waar zij met heel veel liefde en 
toewijding voor zorgt. De pups 
blijven bij mama Bibi tot ze 8,5 
week oud zijn. Het is ons niet 
bekend wat voor soort hond de 

vader van Luca is, maar aan de vachttekening van Luca zijn broertjes en zusje 
te zien, is het waarschijnlijk een Border Collie. Bent u een hondenliefhebber 
en op zoek naar een leergierige en actieve hond? Beschikt u over de tijd 
om Luca op te voeden en smolt u bij het zien van zijn lieve koppie op de 
foto? Neem dan contact op met onze dierenopvang, tel: 0492-381490, 
www.voorstegrootel.nl 

Naam:        Luca
Leeftijd:     5 weken

Theo, van harte m
et je 60 jaar

ANJA, PROFICIAT!ANJA, PROFICIAT!

WaNaW?

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

HUISCOLLECTIE
COMPLETE BRIL DUN KUNSTSTOF 1.6 GEHARD EN ONTSPIEGELD

 

 
* weer recht op vergoeding van uw zorgverzekeraar in 2016?

   Wij kunnen voor u declareren
* Twee leesbrillen op maat gemaakt voor € 100,00

* informeer naar de voorwaarden
Carnavals dinsdag gesloten

 ENKELVOUDIG € 100,00
 VARILUX € 299,00

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580
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Zet de vier carnavalsprinsen bij elkaar, duik samen de keuken in en presenteer 
vervolgens heerlijke erwtensoep. Is dat mogelijk? Ja, zeker. Met uitspraken als ‘gas 
erop!’, ‘een goeie bodem’, ‘bij de Jumbo verkopen ze toch ook Unox erwtensoep?!’ 
en ‘wel met worst en roggebrood, anders is het niet compleet’, werd in het Bavaria 
Brouwerijcafé heerlijke snert op tafel getoverd. 

Interview

Erwtensoep
Zet de varkenshiel in een pan met 5 liter wa-
ter op het vuur en breng deze aan de kook. 
Schuim vervolgens het water af en laat het 
water zachtjes doorkoken tot de varkenshiel 
bijna gaar is. Haal de varkenshiel uit de pan, 
plaats deze gedurende 45 minuten afgedekt 
met aluminiumfolie in een voorverwarmde 
oven van 120 graden. Doe vervolgens de 
spliterwten in dezelfde pan en hetzelfde 
water, breng dit aan de kook en roer regel-
matig door. Wanneer de erwten papperig 
worden het spek, de groenten en de aardap-
pelen toevoegen. Blijf de soep regelmatig 
doorroeren om aanbranden te voorkomen. 
Het vlees mag na 45 minuten in de oven te 
hebben gestaan van de hiel gehaald worden 
en in blokjes gesneden. Deze hielblokjes 
mogen toegevoegd worden aan de soep. 
Wanneer de groenten en erwten gaar zijn 
de soep op smaak brengen met de blokjes 
zout en maggie. Laat de soep nog even 
doorkoken en voeg de rookworst toe.  
Serveertip: Serveer de soep met roggebrood 
en katenspek 

BOODSCHAPPENLIJSTJE
voor 10 personen:

2 pakken spliterwten a 500 gr. 

1 grote varkenshiel 

500 gram vers buikspek zonder zwoerd 

(in blokjes gesneden) 

400 gram aardappel blokjes  

500 gram groenten gemengd (prei , wortel , 

ui en knolselderie in blokjes) 

5 liter water 

2 rookworsten 

Runderbouillonblokjes, zout en Maggie om 

op smaak te brengen 

Roggebrood 

10 plakken katenspek

We zitten aan tafel met prinsen Hein Gilsing (Heidurp), 
Maarten Brouwers (Raopersgat), Erik van Haperen 
(Ganzendonck) en John van der Linden (Ganzegat). 
Vier heren die het ontzettend goed met elkaar kunnen 
vinden. Dat geldt ook voor de wederhelften. Vol smart 
wachten de vier prinsessen op de erwtensoep van hun 
mannen, met veel liefde, passie én ‘alaaafs’ bereid. 

Maar heren, ben eens eerlijk. Koken jullie thuis ooit?
“Ja”, roepen ze bijna allemaal in koor. “Alleen geen 
erwtensoep …”. Alleen prins Luuk XLIV (Erik) vertelt 
dit gerecht wel eens klaargemaakt te hebben. “Met 
katenspek en roggebrood. Heerlijk!” Hein geeft toe dat 
hij de bereiding van het recept toch wel lastig vindt. 

Met de carnaval hebben jullie vast geen tijd om te 
koken. Maar dat is wel hét moment om snert te eten.  
“Dat gaan we zeker eten met de carnaval”, beamen de 
heren. Maarten vertelt dat hij deze week zelfs al een 

keer meer erwtensoep op heeft, waarna John toegeeft 
dat hij nu aan zijn derde portie voor deze week begint.  
‘Vurgloeien met snert’, zullen we maar zeggen! 

Jullie zijn het wel veel eens met elkaar. Laat me raden, 
jullie doen ook allemaal inkopen bij de Jumbo?
Opnieuw een ‘ja’ in koor. “De Jumbo is een 
ontzettend � jne winkel”, vertelt Hein. Erik vervolgt: 
“Het is belangrijk om in je eigen dorp of gemeente 
boodschappen te doen, zodat de lokale economie 
gestimuleerd wordt.” De heren zijn het wederom 
met elkaar eens. “De Laarbeekse Jumbo heeft én een 
gunfactor én je kunt zowel in Lieshout als Mariahout 
heel � jn winkelen!” 

Nadat de snert verorberd is, doet ‘Bavaria Brouwerijcafé’ 
nog een keer haar naam eer aan. Met een heerlijke pils 
Bavaria proosten de heren op een ontzettend gave, 
gezellige, onvergetelijke carnaval. Alaaf!  

Recept

erwtensoep

Bedankt en tot ziens bij 
Jumbo Laarbeek

Bon Appetit!

intelligent eigendom : GoedeMorgen Reclame & Communicatie

DEZE WEEK: DE CARNAVALSPRINSEN
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN
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Krekwakwo

MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel.Voor 
al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie van De 
MooiLaarbeekKrant of via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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Bij een column kan het gebeuren dat je soms uren 
zit te denken en dat je na al die tijd nog steeds niks 
op papier hebt. En soms heb je na vijf minuten 
exact hetzelfde resultaat. Het gaat om de inspiratie. 
Als die er eenmaal is, dan volgt de column vanzelf. 
Voor dit schrijfsel kwam de inspiratie van de naam 
van teams van Kwizut. Het kwam me voor dat de 
teamnamen van Kwizut vaak in het dialect worden 
geschreven. Het zijn vaak originele namen, maar 
volgens mij is het altijd lastig om dialect te lezen 
en schrijven. Dialect wordt volgens mij vaker 
gesproken dan dat het wordt opgeschreven. En als 
het wordt opgeschreven, dan schrijven de meeste 
mensen maar zoals ze denken dat het klinkt. Ik 
vind het verzinnen van ploegnamen voor quizzen 
altijd een aangename bezigheid. Als ik met een 
quiz meedoe, heet mijn ploeg regelmatig ‘nescio 
quid hic scriptum est’. Dat is Latijn voor: ik weet 
niet wat hier geschreven staat. Ik heb ook een 
keer meegedaan met als ploegnaam ‘De vragen 
van ronde vier tellen niet mee’. Dat had als gevolg 
dat onze punten van ronde vier niet meetelden… 
Eenzelfde soort naam hadden we vroeger ook 
eens bij het Koninginnedagtoernooi op sportpark 
De Hut: ‘De wedstrijden op veld A gaan niet 
door’. Die ploegnaam hebben ze maar één keer 
omgeroepen. Tijdens het aanstaande Carnaval 
zal er ook overal weer (in mijn ogen vaak 
geforceerd) dialect te horen zijn. Maar toch, 
het blijft dialect en dat mag van mij zeker blijven 
bestaan. Het woord dat bij mij het eerst naar boven 
komt bij Carnaval is ‘alaaf’. Net zoals Carnaval 
eigenlijk een christelijk feest is, heeft alaaf ook 
meer met onze katholieke geschiedenis te maken 
dan menig Carnavalsvierder misschien zou denken. 
Het betekent (waarschijnlijk, want niks is zeker en 

zelfs dat niet) ‘elf’ en dan als opvolger van de Tien 
Geboden. Maar misschien was het wel gewoon 
iemand die 10 geboden had bij boerenbridge en 
een andere kaarter zei, “Nee, ik kan wel elf slagen 
halen.” ‘Alaaf’. Het woord carnaval komt allicht 
van ‘carne vale’. Oftewel ‘vaarwel vlees’. Nu 
was mijn vriendin toen ik haar net leerde kennen 
vegetariër, dus ik leefde in een soort permanent 
Carnaval. Maar net zoals de huidige generatie 
Carnavalsvierders toch echt wel vlees eet, eet mijn 
vriendin nu wel gewoon vlees. De vastenperiode die 
vroeger op Carnaval volgde, is er bij ons ook nooit 
geweest. Lang geleden toen wij op de camping in 
Helden stonden, had een stacaravan daar de naam 
‘Krekwakwo’. Dat lijkt natuurlijk ook nergens op, 
maar als je het langzaam uitspreekt dan wordt 
duidelijk wat er staat: ‘Krek (precies) wat ik wou’. 

Gemert/Laarbeek - Het is weer 25 jaar geleden 
dat vele oud klasgenoten samen met hun leer-
krachten genoten van de eerste reünie van de 
Komschool van Sint Jans Onthoofding te Gemert. 
Vanuit deze plaats zijn veel oud-leerlingen uitge-
zworven en toch in de onmiddellijke omgeving 
van hun geboorteplaats uiteindelijk gevestigd. 

Ook in Laarbeek en zijn vroegere gemeenten is dat 
het geval geweest. De organisatie komt leerlingen 
tegen in Lieshout, Beek en Donk en Aarle-Rixtel. 
Ook nabij gelegen steden en dorpen waaronder 
Helmond, Boekel, Erp en Veghel hebben deze 
bewoners uit de eeuwenoude ‘Commanderije’ te 
huisvesten gekregen. Ook verder gelegen plaat-
sen hebben de voormalige bewoners van Gemert 
opgenomen, zoals Brussel, Leidschendam, Bos-
koop en Veendam. Kortom de leerlingen zijn sterk 
verspreid over Nederland en België. Het was vaak 
het werk dat hun daar bracht, maar ook vooral de 
liefde en de woongelegenheid. Waren aanvanke-
lijk op de eerste reünies nog onderwijzers en zus-
ters van de bewaarschool aanwezig, dan kan dit 
jammer genoeg nu niet meer het geval zijn. Ook 
het aantal deelnemers vermindert omdat deze ge-

neratie aan het verouderen is. Gezien het succes 
hebben deelnemers toentertijd besloten om iedere 
vijf jaar de reünie te herhalen.  Voor de zesde keer 
komen ze dan ook weer bij elkaar om samen een 
reünie van de Komschool Gemert te vieren. Deze 
wordt gehouden op vrijdag 10 juni in de kantine 
van de Gemertse Atletiek Club (GAC) ingang Pre-
dikant Swildensstraat (Sportpark) te Gemert. Je 
wordt verwacht omstreeks 20.00 uur. 

Het secretariaat is gevestigd op het huisadres van 
Jan van Ansem, Bisonstraat 32 te 5421 ED Gemert, 
tel. 0492-363175 of mail j.ansem1@chello.nl.

Omdat het adressenbestand niet up to date is, wil-
len ze oud-leerlingen verzoeken zich te melden bij 
het secretariaat (via e-mail) of een van de leden 
van de lustrumcommissie. Zij gaan ervan uit, dat 
vele belangstellenden geboren in de jaren 1939 
t/m 1942 en op de Komschool te Gemert heb-
ben gezeten in de zesde klas in de jaren 1951 t/m 
1953, zich melden. De lustrumcommissie Jan van 
Ansem, Jan van de Kam, Piet van Houtert en Bert 
Jonkers. 

Oproep voor zesde reünie Komschool 
1950-1953 

Redacteur: Martien van den Heuvel

Aan de Franciscushof 17, midden 
in Lieshout naast de kerk, is het 
aangenaam wonen. De Zorgboog 
zorgt ervoor dat de bewoners alles 
krijgen wat hun hartje begeert. In 
Franciscushof leef je in een veilige 
omgeving met de nodige zorg al-
tijd binnen handbereik. Er is ook al-
tijd de mogelijkheid om een warme 
maaltijd te krijgen. De fysiothera-
piepraktijk, een inpandige huiswin-
kel, een eigen schoonmaakbedrijf 
(Zorgboogschoon) zorgen voor het 
woongenot dat je van de Zorgboog 
mag verwachten. Er is zelfs de mo-
gelijkheid om je was te laten doen. 
Bovendien worden er op regelmati-
ge basis activiteiten georganiseerd.

In Franciscushof studio’s huren
“Uiteraard biedt de Zorgboog bewo-
ners die zorg nodig hebben een warm 
thuis, maar in Franciscushof is het 
voor alle senioren mogelijk om een 
studio met services te huren. Op die 
manier kan een mantelzorger ontlast 
worden. Met een fysiotherapieprak-
tijk, huiswinkel en Zorgboogschoon 
worden veel zorgen door ons van de 
Zorgboog weggenomen. En zo wordt 
de mantelzorger wat meer ontlast en 
heeft de mantelzorger meer tijd om 
gewoon een praatje met de bewoner 
of bewoonster te maken, zonder dat 
de zorgen altijd voorop staan. Met 
de directe assistentie van de mede-
werkers van de Zorgboog bij de hand 
zijn alle bewoners er gerust op dat 

ze in een veilig thuis wonen,” aldus 
Carla Jaspers, locatiecoödrinator bij 
Zorgboogcentrum Franciscushof in 
Lieshout. 

Wonen met zorg
In Franciscushof ligt de focus op ge-
moedelijk wonen. Doordat de lijntjes 
kort zijn, kent iedereen elkaar. Er is 
veel persoonlijke aandacht voor de 
bewoners. Daarnaast worden er ver-
schillende activiteiten georganiseerd. 
De benodigde zorg is aanwezig voor 
wanneer het nodig is. Er is een gezel-
lige ontmoetingsruimte met eetpunt 
waar de bewoners hun warme maal-
tijd kunnen nuttigen. “In die Gasterij 
zijn ook mensen uit de buurt welkom 
die niet bij ons wonen, maar gewoon 
gezellig samen willen eten. Daarnaast 
kan iedereen in Franciscushof bin-
nenstappen die extra informatie 
wil hebben over de Zorgboog. Dat 
kan overigens ook via het telefoon-
nummer van de Zorgboog 0900 
8998636. Regelmatig worden er 
leuke activiteiten georganiseerd, zo-
als kienen, gym, kaarten of muzikale 
bijeenkomsten. We doen alles om het 
onze bewoners zoveel mogelijk naar 
hun zin te maken,” voegt Carla toe. 
“Onze studio’s zijn daar ook volle-
dig op ingericht. De bewoners kun-
nen bij ons zelfstandig wonen. Ons 
wooncentrum beschikt over een lift 
en elke woning is voorzien van een 
balkon, eigen deurbel en van aan-
sluitingen voor telefoon, televisie en 
het zorgoproepsysteem. Uiteraard 
kunnen de bewoners daarnaast bij de 

Zorgboog gebruik maken van dien-
sten zoals medische zorg, voorzie-
ningen voor warme en koude maal-
tijden, schoonmaak door ons team 
van Zorgboogschoon en ontspan-
ningsactiviteiten.”

Infomoment wonen in Lieshout
“Op 16 februari organiseert de KBO 
samen met de WOCOM een mid-
dag over de mogelijkheden van wo-
nen in Lieshout. Dat infomoment, 
in het Dorpshuis in Lieshout, draait 
rond het woonaanbod in Lieshout 
en wat Lieshout nog meer te bieden 
heeft op het gebied van aangenaam 
woongenot. Op die middag sluiten 
wij, Petra de Regt, directeur Wonen 
en Welzijn van de Zorgboog en ik, 
ook aan om de mogelijkheden van 
wonen op Franciscushof te benoe-
men. Iedereen die interesse heeft 
is uiteraard van harte welkom om 
op die middag te komen horen wat 
wij te bieden hebben,” aldus Carla. 
‘Daarnaast wordt er op 17 maart 
nog een informatiemoment georga-
niseerd in Franciscushof in Lieshout 
zelf. Op die dag kunnen geïnteres-
seerden Franciscushof zelf ook zien 
en ook vragen stellen.’

Voor extra informatie over wonen in 
Zorgboogcentrum Franciscushof in 
Lieshout kun je terecht op de website 
van de Zorgboog: www.zorgboog.nl. 
Je kunt ook altijd telefonisch contact 
opnemen 0900 - 899 8636. Uiteraard 
staat de deur iedere dag open en kun 
je terecht voor een kopje koffie.

Carla Jaspers, locatiecoördinator Franciscushof

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

OP DE KOFFIE BIJ...  DE ZORGBOOG

Aangenaam wonen in Franciscushof Lieshout

Mariahout – In de maand februari vinden 
er twee kaartavonden plaats bij KBO Ma-
riahout. Deze worden gehouden op 4 en 18 
februari. 

Men kan bij de kaartavonden rikken en jokeren. 
De te winnen prijzen zijn levensmiddelen. Het 
kaarten begint tijdens deze avonden om 20.00 
uur bij de Pelgrim. De zaal is vanaf 19.00 uur ge-
opend en iedereen is welkom om mee te doen. 

Kaartavonden bij KBO Mariahout

Kitty Tijbosch Crommenacker 4  Lieshout  www.atelier-xplore.nl 
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Sparta’25 teleurgesteld in gemeente
Afgelopen donderdag werd het 
verzoek om een kunstgrasveld ver-
worpen door de gemeenteraad. 
Sparta’25 is teleurgesteld in de wij-
ze waarop het onderwerp werd be-
handeld en de discussie die ontstond. 
PNL deed een initiatiefvoorstel om 
een kunstgrasveld aan te leggen. 
De coalitie had echter duidelijk de 
handen in één geslagen om het 
PNL-voorstel zo snel mogelijk van 
tafel te krijgen. Geholpen door het 
college met een ongebruikelijk en 
erg sturend advies aan de raad. Spar-
ta’25 voelt zich daarom ook niet seri-
eus genomen.

Te kort aan trainingscapaciteit
De vereniging kampt al jaren met 
een capaciteitsprobleem bij het trai-
nen. De KNVB heeft met een bere-
kening, volgens de huidige norm, 
aangetoond dat Sparta’25 één trai-
ningsveld te kort komt. De gemeente 
Laarbeek beroept zich echter op een 
niet actueel 10 jaar oud beleidsplan 
waar nog de oude norm in genoemd 

staat. Deze norm is in 2012 al ver-
vangen door de richtlijn die de KNVB 
gebruikt heeft. De nieuwe richtlijn 
wordt door alle gemeenten in Ne-
derland gebruikt. De gemeente Laar-
beek is hier blijkbaar niet van op de 
hoogte of heeft verzuimd haar beleid 
te actualiseren.

Slecht hoofdveld
Sparta’25 heeft een slecht hoofd-
veld. Dit is 44 jaar geleden aangelegd 
en nooit vervangen. Al 10 jaar staat 
het hoofdveld op de nominatie om 
te vervangen. De gemeente heeft dit 
ook in haar meerjarenonderhouds-
plan staan. Het onderhoud is steeds 
uitgesteld, maar dat kan niet langer. 

De gemeente schuilt zich achter een 
onderzoek wat zij begin september 
2014 heeft uitgevoerd. Het onder-
zoek is echter niet representatief 
voor de situatie. Er was op dat mo-
ment ruim 3 maanden niet op het 
veld gespeeld door de zomerperio-
de. Ondanks deze lange rustperiode 

werd het veld slechts als ‘redelijk’ 
gekwalificeerd. Bij intensief gebruik 
is het veld slecht. Bijvoorbeeld half 
oktober was het  door verzakkingen 
op het gehele veld niet mogelijk om 
wedstrijden te spelen. 

Kunstgrasveld is oplossing
Met een kunstgrasveld kunnen bei-
de problemen in één keer opgelost 
worden. Het levert ook veel ande-
re voordelen op. Een kunstgrasveld 
is altijd bruikbaar, zodat onder alle 
weersomstandigheden gesport kan 
worden. Daarnaast is het belangrijk 
voor de duurzaamheid van het sport-
park. Bijvoorbeeld ledverlichting 
wordt hierdoor rendabel. Kunstgras 
is het perspectief voor ontwikkeling!

Lagere kosten
Sparta’25 heeft aangetoond dat de 
kosten voor aanleg en onderhoud 
van een kunstgrasveld lager zijn dan 
de aanleg en onderhoud van een ex-
tra trainingsveld samen met vervan-
ging van het hoofdveld.  

Sparta’25 naar andere voetbalver-
enigingen
De gemeente is van mening dat de 
jeugdteams die niet bij Sparta’25 
kunnen trainen, naar ASV’33, ELI 
of vv Mariahout moeten worden 
gestuurd. Daar zijn te veel velden. 
De gemeente beroept zich op ver-
meende afspraken die zouden zijn 
gemaakt hierover met Sparta’25. Wij 
weten echter niets van afspraken om 
te trainen bij andere verenigingen en 
in het beleid en contract staat hier 
niets over.

Sparta’25 ziet dit niet als oplossing. 
Wij hebben een structureel probleem 
wat aantoonbaar de komende 25 
jaar bestaat. Sparta’25 is één club 
en gaat niet opsplitsen. ’t Heereind 
is dichtbij, goed en veilig bereikbaar 
voor de jeugd. 
Daarnaast vergeet de gemeente dat  
het praktisch helemaal niet haalbaar 
is. Er is geen verlichting op de boven-
tallige velden en het levert proble-
men bij de andere verenigingen (te 

weinig kleedlokalen, te weinig vrij-
willigers, verantwoordelijkheid, kos-
tenverrekening, etc.). 

Precedentwerking
Ook angst voor precedentwerking is 
genoemd door de gemeente. Daar is 
echter geen reden voor. Sparta’25 is 
de enige (voetbal)vereniging in Laar-
beek met genoemde problematiek. 

Conclusie
Er is niet serieus gekeken naar een 
goed onderbouwd voorstel, waaraan 
Sparta’25 ook nog op diverse wijze 
haar bijdrage wil leveren zodat de 
kosten worden gedrukt. Sparta’25 
voelt zich te kort gedaan en blijft zit-
ten met de problematiek.

Voor meer info: zie www.sparta25.nl

Bestuur Sparta’25

LEZERSPODIUM

Grote woorden en valse verwachtingen!
Tijdens de raadsvergadering van 28 
januari jl. stond een initiatiefvoorstel 
op de raadsagenda voor de aanleg 
van een kunstgrasveld bij voetbal-
vereniging Sparta’25. Dat Sparta’25 
graag een kunstgrasveld wil is prima. 
Een vereniging hoort ook voor haar 
belangen op te komen. Maar als po-
litieke partijen vertegenwoordigd 
in de Raad, moeten we kijken naar 
alle verenigingen en naar een gelijke 
behandeling streven. Dit net als altijd 
binnen de afspraken die we daarvoor 
gezamenlijk, ook door PNL, hebben 
vastgelegd.

En Sparta‘25 weet en heeft al de toe-
zegging van de wethouder, dat als 
het hoofdveld vervangen moet wor-
den dat dit ook gebeurt. Als Spar-
ta‘25 daarvoor een kunstgrasveld in 
de plaats wil kan dat ook, mits het 
budgetneutraal kan. Gelijke mon-
niken gelijke kappen, oftewel voor 
elke vereniging dezelfde regels. Dat 
de gemeenschap dit ook wil blijkt 
wel uit de Poll van Omroep Kontakt. 
Het kan niet zijn dat de inwoners van 
Laarbeek een half miljoen moeten 
ophoesten voor een kunstgrasveld, 
terwijl we midden in de bezuinigin-
gen zitten. De andere verenigingen 
zouden in de rij staan als we de re-
gels nu zouden veranderen alleen 
voor Sparta’25. En terecht, heeft 
PNL hier ook al een oplossing voor?

Ook de grote woorden van PNL te-
gen de OZB-verhoging staan haaks 
op de uitspraak, dat ze nu wel vin-

den dat ruim € 300.000,- maar uit 
de algemene reserve gehaald moet 
worden en het renteverlies ook maar 
ergens vandaan moet komen. Of te 
wel, inwoners van Laarbeek betalen 
jullie het kunstgrasveld maar… Er zal 
toch geen sprake zijn van populisme?

Als het gaat over het capaciteitspro-
bleem, er zijn al meerdere sportver-
enigingen die capaciteitsproblemen 
hebben en moeten uitwijken naar 
andere locaties en dit ook daad-
werkelijk elke week doen. Wil PNL 
nu ook voor deze verenigingen ex-
tra sporthallen plaatsen? Ook voor 
Sparta’25 zou kunnen gelden dat er 
soms gebruikt gemaakt wordt van 
sportvelden die leeg staan. Opti-
maal? Nee misschien niet, maar we 
vragen het nu ook al van andere ver-
enigingen. 

PNL haalt ook het WMO-plan er-
bij. Nou, als we ergens vragen aan 
mensen om zelf met oplossingen te 
komen en gebruik te maken van de 
middelen die aanwezig zijn, is het 
daar wel. We horen PNL ook hier 
niet als mensen door de bezuinigin-
gen naar verschillende plaatsen moe-
ten rijden voor zorg, sport of andere 
faciliteiten.

En dan die flauwekul dat alles van te-
voren door de andere politieke partij-
en is beklonken. Nee, wij houden ons 
aan de kaders die door de raad zijn 
opgelegd. Dat is de taak van de raad, 
zou PNL ook eens moeten doen. Als 

coalitie houden wij ons vast aan het 
vastgestelde beleid en we willen niet 
zoals PNL hier te pas en onpas van 
afwijken, met een ongelijke behan-
deling van burgers en verenigingen 
tot gevolg. De raad stelt de kaders 
en schieten deze mogelijk tekort, 
dan zal de raad deze kaders opnieuw 
moeten toetsen. Alleen met het vol-
gen van de juiste weg zullen er resul-
taten komen.

Zoals we al eerder hebben aange-
geven dragen alle politieke partijen 
alle verenigingen een warm hart toe. 
Dus ook Sparta’25. We vinden het 
jammer dat PNL ze een worst heeft 
voorgehouden waardoor er een ver-
keerd beeld is ontstaan. Er staat vast 
dat de gemeente het veld vervangt 
als dit nodig is. Laat het college dit 
eerst maar eens met Sparta’25 be-
spreken. Wie weet komt daar de op-
lossing al uit. Aan grote woorden en 
valse verwachtingen scheppen heeft 
niemand iets. 

Namens Algemeen Belang Laarbeek,
Monika Slaets, Ron Verschuren, 
Jordy Brouwers

LEZERSPODIUM

Geen oplossing voor capaciteitstekort Sparta´25
De raadsvergadering van donder-
dagavond 28 januari jl.  is zeer te-
leurstellend verlopen voor de leden 
van Sparta ´25. Veel betrokken leden 
zaten op de publieke tribune om te 
luisteren naar wat de politiek te zeg-
gen had over het voorstel van PNL. 
Dit voorstel hield in om kunstgras 
aan te leggen op het hoofdveld van 
Sparta ´25 om zo het capaciteitspro-
bleem voor de komende 25 jaar op 
te lossen. 

Ons voorstel kwam niet uit de lucht 
vallen. Al 2 jaar praat Sparta ’25 met 
het college over het probleem dat ze 
te weinig trainingsvelden hebben. 
Het college wilde daar echter niets 
aan doen. De kaders die de raad 
had vastgesteld zouden dit namelijk 

niet toestaan. Tegelijkertijd werd er 
vanuit het college ook geen enkel 
voorstel gedaan om deze kaders aan 
te passen, om zo het probleem van 
Sparta ’25 op te kunnen lossen.  Het 
advies van het college aan Sparta ’25 
was enkel om naar de raad te gaan.  

PNL besloot toen om een voorstel in 
te dienen om kunstgras aan te leg-
gen, om zo het capaciteitsprobleem 
op te lossen. Op kunstgras kan na-
melijk meer getraind worden. 

Het voorstel werd door de coali-
tiepartijen snel van tafel geveegd. 
Oneigenlijke tegenargumenten van 
hun werden uitvergroot, de sfeer 
was tegen het PNL-voorstel  en het 
voorstel om de trainingscapaciteit bij 

Sparta ’25 op te lossen was duidelijk 
ondergeschikt. 

De oplossingen van de coalitiepartij-
en waren dan ook bedroevend. Le-
den van Sparta ’25 zouden volgens 
hen maar bij andere verenigingen, 
op een ‘overtollig’ veld,  moeten 
gaan trainen. Ze vergaten echter te 
vermelden dat op deze velden niet 
eens verlichting aanwezig is én dat 
deze velden niet de beste zijn van die 
verenigingen. Een ander onwenselijk 
alternatief was een ledenstop voor 
Sparta ’25. 

Deze voorstellen klinken raar uit 
de mond van coalitiepartijen die de 
mond vol hebben van maatschap-
pelijke participatie, meedoen, meer 

bewegen en gezonde, sportende 
burgers. De coalitie had toch juist 
de OZB verhoogd om niet te hoeven 
bezuinigen op verenigingen en vrij-
willigers? Een vereniging die zo goed 
in staat blijkt te zijn om mensen aan 
het sporten te krijgen en om men-
sen tot elkaar te brengen zou je niet 
moeten tegenwerken, maar moeten 
faciliteren.

Zolang het capaciteitstekort actueel 
is blijft PNL zich inzetten om dit pro-
bleem op te lossen. We zetten ons 
schrap, want uit de cijfers blijkt ko-
mende 25 jaar dit probleem nog zeer 
actueel blijft. Tenzij we er iets aan 
doen natuurlijk!

Fractie PNL 

Het hele verhaal…
In de raadszaal, maar ook daarbuiten 
(sociale media, deze krant) leest u in 
soms ferme bewoordingen over de 
standpunten die politieke partijen in-
nemen. En dat is natuurlijk het goede 
recht van elke partij, ook mijn partij 
maakt daar graag gebruik van. Wat 
mij wel opvalt, is dat bij de stellingna-
me niet altijd het hele verhaal wordt 
verteld en belangrijke feiten worden 
weggelaten. En ook dat mag wat mij 
betreft. Maar daardoor lijkt het alsof 
er in het gemeentehuis hele rare din-
gen gebeuren – en dat vraagt wat mij 
betreft om een aanvulling: het hele 
verhaal. Daarmee voorkom je dat 
mensen op het verkeerde been wor-
den gezet, maar ook dat de politiek 
verwachtingen wekt bij inwoners en 
verenigingen die achteraf niet kun-
nen worden waargemaakt. 

De berichten rond de verhoging van 
de OZB zijn daar een voorbeeld van. 
Hoewel het natuurlijk niet leuk is om 
meer belasting te betalen zijn er wel 
een paar kanttekeningen te plaatsen 
bij de doemscenario’s die hier en daar 
worden geschetst. De lasten in Laar-
beek blijven ondanks deze verho-
ging bij de laagste in de regio horen. 
Daarnaast hebben we juist een hoog 
voorzieningenniveau in alle vier de 
dorpen, en kiest de PvdA er in ieder 
geval voor dat zo goed mogelijk in 
stand te houden. En ja, dat kost ook 
geld. Overigens gaat het voor een 
gemiddelde huiseigenaar ongeveer 
om een kopje koffie in de maand. 

Ook de besluitvorming rondom het 
kunstgrasveld voor Sparta ’25 afge-
lopen week is zo’n voorbeeld. Na-
tuurlijk is het sympathiek dat een 
partij een vereniging wil helpen. Ook 
de PvdA heeft het verenigingsleven 
hoog in het vaandel staan. Al die 
clubs samen maken met hun leden de 
dorpen leefbaarder. Wij vinden dat 
we alle clubs gelijk moeten behande-
len, een uitzondering voor één vin-
den we niet te verantwoorden naar 
de andere. De gemeenteraad heeft 
eerder vastgesteld welke normen 
er gelden voor de kwaliteit van de 
velden, hoe groot het aantal velden 
zou moeten zijn en hoe er omgegaan 
moet worden als daar een verschui-
ving in komt. Om dat gemakshalve 
naast je neer te leggen, is voor ons 
een brug te ver – en slechts het halve 
verhaal. Laten we beginnen om ons 
aan onze eigen spelregels te houden! 

Hans Strijbosch
Fractievoorzitter PvdA Laarbeek

LEZERSPODIUM
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Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling
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Vanaf woensdag 03 februari

Culinaire soepen Piccalilly Zachte kaasjes

Shoarma met 
paprika*

Merguez*

Stoofperen BospeenMineola

Spruiten

Delicatessebolletjes
Mini-broodjes gevuld 
met stukjes fruit, 
rozijnen en noten. 

Ca. 700 g

Afgelopen zaterdag werd ons 
kleinkind Fieke kampioen met 
haar korfbalteam, zij scoorde zelf 
10 punten. Dezelfde dag vond 
mijn vrouw deze bijzonder aard-
appel. Is het niet geweldig een 
lieve aardappel voor onze lieve 
aardappel Fieke!!
 
Met vriendelijke groeten, 
Henk Berkers

Mooi Gespot

Politiek met een scheve schaats 

De laatste raadsvergadering bespraken we 
een initiatiefvoorstel van PNL over de aan-
leg van een kunstgrasveld bij Sparta ’25. De 
raadsfractie van De Werkgroep heeft niet met 
dit voorstel ingestemd. Graag willen we de 
argumenten hiervoor aangeven, zodat u zich 
een juist beeld kunt vormen.

Een aantal jaren terug zijn met de 4 Laarbeek-
se voetbalclubs duidelijke afspraken gemaakt 
over de sportparken: 
• de gemeente is verantwoordelijk voor het 

beheer van de velden en de kleedlokalen;
• het aantal velden, dat een club nodig heeft, 

wordt volgens vaste landelijk geldende 
normen berekend;

• de voetbalclubs betalen een vergoeding 
voor het gebruik van velden en lokalen, 
ook voor de 3 boventallige velden in Laar-
beek. 

Sparta ’25 ervaart nu een tekort aan veld-
capaciteit om hun trainingen te kunnen ver-
zorgen en wenst daarom de aanleg van een 
extra veld, en wel een kunstgrasveld. Volgens 
de vastgestelde normen echter komt men 
niet in aanmerking voor de aanleg van een 
extra veld. Er is zelfs nog een overschot aan 
voetbalvelden o.a. in Lieshout en Mariahout! 
Bovendien ligt er ook nog het braakliggende 
veld van korfbalclub Spirit. Prima bespeelbaar 
en van verlichting voorzien, maar volgens 
Sparta ’25 is het geen optie daar te gaan trai-
nen.

Waarom kunnen teams van Sparta ’25 niet 
trainen op velden in Lieshout? Bijvoorbeeld 
de Flamingo’s uit Mariahout trainden toch 
ook in Aarle-Rixtel? Volleybalclub Bedovo 
heeft toch ook enige tijd hun trainingen in 
Lieshout gegeven? En dan hebben we het 
niet over de tennisclubs, die ook op kunstgras 
willen spelen, maar het helemaal zonder ge-
meentelijke subsidie moeten doen. 

PNL stelt dat het hoofdveld van Sparta ’25 
al jaren op de nominatie staat vervangen te 
worden. Dat is echter niet juist. Elke 3 jaren 

wordt de kwaliteit van alle velden door een 
onafhankelijk bureau gekeurd. Bij de laatste 
keuring eind 2014 werd vastgesteld dat de 
kwaliteit van alle velden voldoende tot goed 
is. Vervanging is dus niet aan de orde!

Maar wat nu, als vervanging wel nodig zou 
zijn? Moet het dan een kunstgrasveld zijn? 
Ook daarover is in het verleden al in de raad 
gesproken. In 2012 is door PNL een motie 
ingediend, waarin werd vastgelegd dat de 
aanleg van een kunstgrasveld alleen budget-
tair neutraal (dus zonder extra kosten voor de 
gemeente) kon gebeuren. Uit berekeningen 
blijkt echter dat een kunstgrasveld toch veel 
duurder is, dan een gewoon grasveld. 

Precedentwerking, oftewel ‘gelijke monni-
ken, gelijke kappen’. 
In Laarbeek zijn we gezegend met 4 voetbal-
verenigingen, die alle vier belangrijk zijn voor 
de leefbaarheid in de kernen. Als de gemeen-
te nu voor één club een uitzondering op de 
gemaakte afspraken maakt, dan willen de 
andere clubs vast wel dat voor hen dezelfde 
uitzondering wordt gemaakt. Als u weet dat 
de aanleg van één kunstgrasveld € 340.000 
kost, kunt u uitrekenen wat de aanleg van 4 
van die velden kost. Geld, dat door de belas-
tingbetaler moet worden opgebracht.

Wij begrijpen best dat PNL graag cadeautjes 
uitdeelt. Die verleiding is altijd groot. Maar 
wij hebben u beloofd door te gaan met het 
voorzichtige financiële beleid van voorgaande 
colleges. 

Het voorstel van PNL gaat voorbij aan (mede 
door hen) vastgesteld beleid en aan gemaak-
te afspraken, het gaat uit van verkeerde aan-
names en geeft geen dekking voor de hoge 
extra kosten. Kortom: PNL schaatst met een 
politiek scheve schaats en schiet in eigen doel. 

LEZERSPODIUM

Zorg voor ons milieu betekent  zuinig om-
gaan met de middelen die de natuur ons 
biedt; zuinig zijn met grond- en delfstof-
fen, verspilling zoveel mogelijk vermijden.  
Maar tegelijk ook het voorkomen of ten-
minste beperken van verontreiniging van 
onze omgeving; van lucht, van grond, van 
horizon en van water. Dat alles valt onder 
duurzaamheid, namelijk de wereld waarin 
wij leven houdbaar maken voor onze kin-
deren en kleinkinderen. Maar duurzaam-
heid betekent meer. Ook sociale en cultu-
rele houdbaarheid behoren ertoe, opdat 
onze gemeenschap op termijn betaalbaar en 
goed leefbaar blijft voor ons allen.  Binnen 
CDA kringen noemen we dat uitgangspunt 
rentmeesterschap, maar een meer eigentijd-
se uitdrukking zou zijn: duurzaamheid voor 
en door onze gemeenschap. Het houdt ons 
allen bezig.

Ook kinderen worden zich op scholen en 
binnen gezinnen steeds bewuster van de 
noodzaak goed om te gaan met milieu en 
omgeving. Sterker nog: wij ouderen kun-
nen steeds meer van onze kinderen leren.  
Een heel goed voorbeeld komt vanuit de 
kinderen van de Laarbeekse Jeugdgemeen-
teraad. Zij introduceerden vorig jaar een mi-
lieuproject  ter voorkoming van zwerfafval 
op plaatsen waar veel kinderen komen. Een 
tweede project is gericht op het zuinig om-
gaan met water. 

We weten dat veel schoon water wordt ver-
spild door te lang douchen. Vijf minuten is 
voldoende voor een gemiddelde douche-
beurt;  langer douchen is volgens de jeugd-
raadsleden echt niet nodig. Een waterme-
ter in de vorm van een ‘douche zandloper’ 
moet ons daarvoor behoeden. Geheel op 
eigen initiatief ontwikkelde en verkoopt de 

jeugdgemeenteraad die watermeter aan de 
Laarbeekse mensen. Op de foto verkoopt 
jeugdraadslid Tara van der Aa een meter aan 
de fractieleider van het CDA Marcel van der 
Heijden. 

Het aardige is dat een groot deel van de op-
brengst uit dit project wordt gedoneerd aan 
waterprojecten in Afrikaanse dorpen; aan de 
Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten 
(SKAP). Water is de basis van een gezond 
bestaan en economische ontwikkeling . De 
WHO (World Health Organization) stelt dat 
elke euro die in de waterkwaliteit van Afri-
kaanse dorpen wordt geïnvesteerd vijf tot 
tien euro oplevert. Dat zit hem in vermin-
dering van medische kosten en een verbete-
ring van de economische ontwikkeling. Als 
dat niet duurzaam is! Zo snijdt het mes aan 
twee kanten. Met dank aan de jeugdraads-
leden van Laarbeek.  Bravo, ga zo door!

Inlichtingen over het project bij Anneke 
Merks, amerks@vierbinden.nl

Bestuur CDA afd. Laarbeek 

LEZERSPODIUM

Milieubewust en jonggeleerd
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LAARBEEK – Dit jaar vindt de zevende 
editie van de Juni Watermaand plaats. 
Vanaf die eerste editie staat juni in 
Laarbeek, Waterpoort van de Peel, 
vol van activiteiten in, op en langs 
het water. Afgelopen jaar is Juni 
Watermaand voor het eerst samen met 
Helmond opgepakt en ook dat was een 
spetterend succes. Reden om met Juni 
Watermaand en de samenwerking door 
te gaan.  

Nu het nieuwe jaar weer is begonnen en juni al snel voor de deur staat, dagen we 
u graag uit om uw ideeën of plannen voor Juni Watermaand concreet te maken. 
Wij zijn ook specifi ek op zoek naar een leuke activiteit of evenement om Juni 
Watermaand in Laarbeek te openen. Laat het ons weten!
Stuur (bij voorkeur voor 1 maart) een e-mail naar agnes.franssen@laarbeek.nl.

Ophaaldata binnengebied

Ophaaldata buitengebied

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 4 februari 2016. www.laarbeek.nl 

Kort nieuws

Gemeente actueel

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Sleuteloverdracht carnaval

Juni Watermaand; wij dagen u uit! 

Vrijstelling afvalstoffenheffing mogelijk

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Vacature externe leden van de Rekenkamercommissie
• Tien gemeenten Zuidoost-Brabant doen mee met IkPas! 
• Verpachting landbouwgrond
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

Op vrijdag 5 februari komt wethouder Briels aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

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

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

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

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

Graag tot ziens op zaterdag 6 februari in Muziekcentrum Het Anker.

LAARBEEK - De aanslagen Afvalstoffenheffi ng en Rioolheffi ng over het 2e halfjaar 
2015 zijn afgelopen week verstuurd (dagtekening 31 januari 2016). Aan de hand van 
deze aanslag kunt u een verzoek indienen voor vrijstelling van afvalstoffenheffi ng. 
Heeft u over het jaar 2014 vrijstelling ontvangen, dan hoeft u niet opnieuw een 
verzoek om vrijstelling in te dienen.

Vrijstelling afvalstoffenheffi ng vanwege incontinentie 
In de Verordening afvalstoffenheffi ng 2015 is een vrijstellingsbepaling opgenomen. 
Deze bepaling is opgenomen voor belastingplichtigen, die met een medische 
verklaring kunnen aantonen dat op hun perceel beduidend meer restafval wordt 
geproduceerd als gevolg van een ziekte of lichamelijk ongemak. De vrijstelling 
bedraagt 50% van het totale aantal aangeboden restafval containers (grijs) in 2015 
tot een maximum van: 
• 53 ledigingen van een 25 liter restafval container,
• 10 ledigingen van een 140 liter restafval container,
• 6 ledigingen van een 240 liter restafval container.

Verzoek indienen
Belastingplichtigen die voor vrijstelling in aanmerking komen, kunnen binnen 
zes weken na dagtekening van de aanslag een schriftelijk verzoek indienen. 
Het verzoek kunt u richten aan de gemeente Laarbeek, ter attentie van het team 
Belastingen/WOZ, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Bij de aanvraag dient 
een bewijsstuk toegevoegd te worden waaruit blijkt dat op het betreffende perceel 
incontinentie-, stoma- of ander materiaal gebruikt wordt. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Belastingen/WOZ, 
telefoon 0492 469 700.

Wij stellen graag aan u voor: 
de Teams 

Zorg en Welzijn!

Ook inwoners van Beek en Donk, Lieshout en Mariahout 
kunnen vanaf april binnenlopen bij een eigen lokaal Team 
Zorg en Welzijn. De proef met het team in Aarle-Rixtel 
is vorig jaar zo goed verlopen dat in iedere kern nu een 
eigen team start. 

Bij uw plaatselijke Team Zorg en Welzijn kunt u terecht met 
vragen en problemen op het gebied van welzijn, (mantel)zorg, 
werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties. Dat kan over 
uzelf gaan, maar ook over iemand anders waar u bij be-
trokken bent. Contact opnemen met deze zorgprofessionals 
kost niets.

Kennismaking met uw Team Zorg en Welzijn
U kunt kennismaken met het team in uw woonplaats (dit 
geldt nu niet voor Aarle-Rixtel, daar kunt u al gewoon 
binnenlopen). Daarvoor komt er in iedere kern een bij-
eenkomst. Er wordt dan verteld wat het plaatselijke team 
zoal voor u kan betekenen. Na een presentatie kunt u ook 
in kleine groepjes met de professionals van het zorgteam 
in gesprek, om hen te laten horen wat u verwacht of waar 
u op hoopt voor uw dorp.

De bijeenkomsten zijn
• in Beek en Donk op 17 februari van 19.30 tot 21.30 in 

het Ontmoetingscentrum;
• in Mariahout op 18 februari van 15.00 tot 17.00 in het 

Buurthuis;
• in Lieshout op 23 februari van 19.30 tot 21.30 in het 

Dorpshuis.

Komt u naar een van de bijeenkomsten, meld u dan aan 
via kcc@laarbeek.nl of telefonisch via 0492 469 700.

Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Lantaarnpaal kapot?
Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Lantaarnpaal kapot?

Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Gat in de weg?
Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Gat in de weg?

Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Zwerfvuil
Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Zwerfvuil?

Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Rijbewijs aanvragen?
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Rijbewijs aanvragen?

Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Paspoort aanvragen?
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Paspoort aanvragen?

Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Identiteitskaart nodig?
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Identiteitskaart nodig?

Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?
Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?

Regel het snel via www.laarbeek.nl

Uittreksel nodig?
Regel het snel via www.laarbeek.nl

Uittreksel nodig?

Volg ons via Twitter op 
@Laarbeeknieuws

Volg ons via Twitter op 
@Laarbeeknieuws

Like ons op 
facebook.com/GemeenteLaarbeek

Like ons op 
facebook.com/GemeenteLaarbeek

Bel de Dierenambulance Helmond, 0492 513 971

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

LAARBEEK - Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens zijn 
vergadering op 13 oktober 2016 het volgende besloten: De beleidsregels 
Schulddienstverlening Peel 6.1 2015-2018 worden vastgesteld, onder voorbehoud
van vaststelling van de Kadernota Schulddienstverlening door de raad. De 
Kadernota Schulddienstverlening is op 10 december 2015 door de raad vastgesteld 
en de bijbehorende beleidsregels zijn per 1 januari 2016 ingegaan. 
Het streven van schulddienstverlening is het bieden van passende lokale of 
regionale ondersteuning aan inwoners met schuldenproblematiek en het vergroten 
van de financiële zelfredzaamheid van inwoners.

Wijziging Drank- en Horecavergunning aan MCD Supermarkt, Kerkstraat 7 
Aarle-Rixtel 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de vergunning te 
wijzigen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken 
van alcoholhoudende drank voor de slijterij gevestigd in de MCD Supermarkt, 
Kerkstraat 7 in Aarle-Rixtel (verzonden 1 februari 2016).

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

Bent u het niet eens met de 
WOZ-waarde van uw pand?
 

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 4 februari 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

Houtsnippers af te halen

Beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1 2015-2018

Wijziging Drank- en Horecavergunning

Agenda’s raadscommissies Verleende evenementenvergunning

Wet milieubeheer

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

De commissievergaderingen voor februari 2016 staan weer op de agenda. De 
vergaderingen starten om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek. U bent daarbij 
van harte welkom. De agenda’s voor deze vergaderingen vindt u hieronder. 

Agenda commissie Sociaal Domein op dinsdag 16 februari 2016
1.   Opening.
2.   Vaststelling van de agenda.
3.   Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 5 januari 2016.
4.   Ingekomen stukken en mededelingen.
5.   Voorjaarsbijeenkomst Werkbedrijf Atlant De Peel 2016.
6.   Verordening inburgering Laarbeek 2015.
7.   Gedachtenwisseling opzet nieuw subsidiesysteem kunst- en cultuureducatie.
8.   Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
9.   Rondvraag.
10. Sluiting.

Agenda commissie Ruimtelijk Domein op woensdag 17 februari 2016 
1.   Opening.
2.   Vaststelling van de agenda.
3.   Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 6 januari 2016.
4.   Ingekomen stukken en mededelingen.
5.   Stand van zaken bouwplannen.
6.   Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant.
7.   Verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied inzake perceel     
      Rooijseweg 16 / 16a.
8.   Beleidsregels planologische kruimelgevallen Gemeente Laarbeek.
9.   Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Agenda commissie Algemene Zaken op donderdag 18 februari 2016 
1.   Opening.
2.   Vaststelling van de agenda.
3.   Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 7 januari 2016.
4.   Ingekomen stukken en mededelingen.
5.   Prestentatie werkzaamheden Omroep Kontakt.
6.   Voortgang invoering vennootschapsbelasting.
7.   Provinciale beoordeling Begroting 2016 gemeente Laarbeek.
8.   Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
9.   Rondvraag.
10. Sluiting.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Klassieke 
Landbouwwerktuigenvereniging voor het houden van een ruilbeurs op het terrein 
van Martens landbouwmachines, Ginderdoor 55 in Mariahout op zondag 20 maart 
en 30 oktober 2016 van 7.00 tot 14.00 uur (verzonden op 27 januari 2016).

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

Melding 8.41 Wet milieubeheer Van Rooi Dairy, Herendijk 16 Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat melding op grond van 
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend door Van Rooi Dairy, Herendijk 16 
in Lieshout. Hierop is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. 

De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in 
het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de 
heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Heuvelplein 25, Beek en Donk 28-01-2016 plaatsen van verplaatsbare  
   zorgwoning
Pater Vogelsstraat 41, Beek en Donk 29-01-2016 ombouwen kinderdagverblijf  
   naar 12 zorgwoningen
Het Laar 5a, Aarle-Rixtel 30-01-2016 kappen van een populier

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Valkendijk 11, Aarle-Rixtel 25-01-2016 verwijderen van asbest
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke 
bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie  Werkomschrijving     Activiteit   Verzonden
Ginderdoor 37,  realiseren B&B   bouwen  27-01-2016
Mariahout
Piet van Thielplein 56,  realiseren VVV informatiepunt  bouwen 27-01-2016
Beek en Donk
Everbest 4,  vergoten van een bedrijfsruimte bouwen 27-01-2016
Beek en Donk
Middenakkerdreef 9 t/m 19, 
Ter Lijnde 6 t/m 16,  bouwen van 12 woningen bouwen 01-02-2016
Beek en Donk
Ptr. Vogelsstr 41, 41a, 41b, 41c,41d,
41e, 41f, 41g, 41h, 41j, 41k, 41m, 
Beek en Donk bouwen van zorgwoningen bouwen 01-02-2016
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspagina’s.

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

Locatie   Werkomschrijving  Activiteit
Valkendijk 11, Aarle-Rixtel verwijderen asbest  slopen

Bent u het niet eens met de 
WOZ-waarde van uw pand?

Als u denkt dat de waarde 
aangepast moet worden, neem 
dan vooral eerst contact op 
met de gemeente Laarbeek, 
dit kan via telefoonnummer 
0492 469 700. De gemeente 
wil net als u graag dat de WOZ-
waarde klopt en we helpen u 
graag als de waarde niet klopt. 
Meer informatie vindt u op  
www.laarbeek.nl.
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NAAR DE FILM IN DE  

VETSTE BIOSCOOP VAN NL!

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

ZONDAG 7 FEBRUARI 2016

GESLOTEN! FIJNE CARNAVAL!

MAANDAG 8 FEBRUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 
13:30 16:00

Good Dinosaur 3D: 
13:00

Dummie de Mummie: 
13:30

Race naar de maan 3D: 
15:30 

Woezel en Pip: 

14:00 15:45  

Bon Bini Holland: 
15:30

Fissa: 

18:45  

Sneekweek: 

19:00 

Hateful Eight: 

21:15 

Brasserie Valentijn: 
21:45 

The Choice: 

19:00 21:45  

The Revenant: 

18:45 22:00

DINSDAG 9 FEBRUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 
13:30 16:00

Good Dinosaur 3D: 
13:00

Dummie de Mummie: 
13:30

Race naar de maan 3D: 
15:30 

Woezel en Pip: 

14:00 15:45  

Bon Bini Holland: 
15:30

Fissa: 

18:45  

Sneekweek: 

19:00 

Hateful Eight: 

21:15 

Mannenharten 2: 
21:45 

The Choice: 

19:00 21:45  

The Revenant: 

18:45 22:00

WOENSDAG 3 FEBRUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 
13:30 15:45

Good Dinosaur 3D: 
13:30

Dummie de Mummie: 
14:00 

Race naar de maan 3D: 
16:00

Woezel en Pip: 

14:00 15:45 

Fissa: 

16:00

Sneekweek: 

20:00

Hateful Eight: 

19:45

Brasserie Valentijn: 
20:00

Star Wars The Force Awakens: 19:45

DONDERDAG 4 FEBRUARI 2016

The Revenant: 

19:45

Hateful Eight: 

19:45

The Choice: 

20:00

Sneekweek: 

20:00

VRIJDAG 5 FEBRUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 
16:00

Race naar de maan 3D: 
16:00 

Woezel en Pip: 

16:00  
 

Fissa: 

16:00 18:45  

Sneekweek: 

19:00 

Hateful Eight: 

21:15 

Brasserie Valentijn: 
21:45 

The Choice: 

19:00 21:45  

The Revenant: 

18:45 22:00 

ZATERDAG 6 FEBRUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 
13:30 16:00

Good Dinosaur 3D: 
13:00

Dummie de Mummie: 
13:30

Race naar de maan 3D: 
15:30 

Woezel en Pip: 

14:00 15:45  

Bon Bini Holland: 
15:30

Fissa: 

18:45  

Sneekweek: 

19:00 

Hateful Eight: 

21:15 

Mannenharten 2: 
21:45 

The Choice: 

19:00 21:45  

The Revenant: 

18:45 22:00

€5,50
VROEGE VOGELS!

van 10 februari t/m 14 februari  

alle films tot 12:00 uur:ZONDAG  

7 FEBRUARI  

GESLOTEN. 

FIJNE CARNAVAL!

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

Tijden en films onder voorbehoud van wijzigingen

WOENSDAG 10 FEBRUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 
11:15 13:45 16:00

Race naar de maan 3D: 
11:00 13:45 15:45 

Woezel en Pip: 

11:00 14:00 15:45 

Fissa: 

16:00 18:45  

Sneekweek: 

19:00 

Hateful Eight: 

21:15 

Brasserie Valentijn: 
21:45  

The Choice: 

19:00 21:45  

The Revenant: 

18:45 22:00

Robin Crusoe 2D: 
11:15 13:30

Voor het complete filmprogramma van deze week, 

online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL 

OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

VOLG ONS OP FACEBOOK EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN 

AL ONZE ACTIES, PREMIÈRES EN SPECIALS!
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Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

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

Topproducten bij Slagerij Brouwers 

Alle slagerijen die toegelaten zijn tot 
het Worstmakersgilde onderschei-
den zich door het leveren van een 
uitstekende kwaliteit vlees, worst, 
vleeswaren, traiteurproducten en 
andere delicatessen. Vele soorten 
vleeswaren, worst en traiteurpro-
ducten worden op ambachtelijke 
wijze in eigen bedrijf gemaakt. Zij 
ontvangen hiervoor de proclamatie 
van stichting het Worstmakersgilde.

Het Worstmakersgilde is een club 
van volambachtelijke slagers, die 
juist het vervaardigen van toppro-

ducten hoog in het vaandel heeft 
staan. Zij verstaan hun vak als geen 
ander. Als vakbroeders onder elkaar 
kijken zij dan ook heel kritisch naar 
elkaars producten. 

De slagers van het Worstmakers-
gilde, laten hun producten ook 
regelmatig beoordelen door een 
vakjury. Op wisselende en onver-
wachte tijdstippen worden bij de 
deelnemers producten opgehaald.  
De producten worden door on-
afhankelijke keurmeesters heel 
nauwkeurig geproefd en zorgvuldig 

bekeken. Ze worden als het ware 
binnenste buiten gekeerd.  Na de 
keuring wordt er door de jury een 
beoordelingsrapport opgesteld.

De producten van Slagerij Brouwers 
zijn met goud bekroond en de sla-
gerij ontvangt hiervoor een ‘Worst-
beeld’ voor de waardering van zijn 
‘gouden’ producten!

Worstmakersgildeslager Brouwers 
is eigenlijk gewoon ‘een lekker eten 
en genieten winkel’!

Advertorial

Eigenaar Wil Schepers (l) met de proclamatie. Rechts oud-eigenaar Gerard Brouwers

Aarle-Rixtel - Dit jaar zijn de Nati-
onale Voorleesdagen in Aarle-Rix-
tel geopend op woensdag 27 janu-
ari om 9.30 uur op basisschool De 
Heindert. Daarbij waren kinderen 
van de peuterspeelzaal, kinder-
opvang en de groepen 1-2 van de 
drie basisscholen aanwezig.

Het prentenboek ‘We hebben er 
een geitje bij’ werd voorgelezen en 
uitgebeeld. De kinderen van groep 
1-2 van basisschool De Heindert 
verzorgden op een speelse manier 
de presentatie, waarbij een liedje 
van elk dier van de kinderboerderij 
werd gezongen. Elke bezoekende 
groep zong na afloop een liedje 
over een geitje of de kinderboer-
derij.

Het is elk jaar weer een waardevol-
le bijeenkomst met als doel om het 
voorlezen aan peuters en kleuters 

volop in de belangstelling te zetten. 
Een tip is om gedurende deze peri-
ode van 27 januari tot en met 6 fe-
bruari naar de bibliotheek te gaan. 
Bibliotheek De Lage Beemden viert 
de voorleesdagen natuurlijk mee. 

Opening Nationale Voorleesdagen

Feestavond 25-jarig jubileum de 
Driehoek
Aarle-Rixtel - Er was eens…  een groep 
ouders die het belangrijk vond om in 
Aarle-Rixtel de mogelijkheid te hebben 
om te kiezen voor openbaar onderwijs… 
en zo geschiedde. De oprichting van 
OBS De Driehoek was een feit.

En zo staan ze dan aan de vooravond van 
het 25-jarig jubileum. Een jubileum dat 
het team OBS De Driehoek graag met 
iedereen die betrokken is (geweest) bij 
deze school willen vieren op zaterdag 16 
april 2016 in het nieuwe schoolgebouw 
aan de Schoolstraat 1b. Dit nieuwe ge-
bouw wordt op vrijdag 15 april officieel 
geopend, gevolgd door een open huis. 
Voel je welkom om een kijkje te komen 
nemen!

Het programma van de dagen is als 
volgt: Vrijdag 15 april, 16.00 - 18.30 uur, 
Open huis en op zaterdag 16 april, 20.00 
- 01.00 uur, Feestavond met live-optre-
dens.

Voor de muzikale ondersteuning van de 
avond hebben ze het idee om ‘live-op-
tredens’ in te plannen van oud-leerlingen 
en (-oud)ouders. Voel je ervoor om hier-

aan mee te werken dan nodigt de orga-
nisatie je van harte uit om op woensdag 
24 februari naar de informatieavond te 
komen. Deze avond wordt gehouden 
op De Driehoek, Schoolstraat 1b in Aar-
le-Rixtel. De aanvang is om 19.30 uur.

Om een beeld te krijgen van het aantal 
personen dat ze mogen begroeten op 
de feestavond vragen ze je om uiterlijk 
vrijdag 19 februari een aanmeldings-
mail te sturen naar jubileum@3hoek.nl. 
Daarnaast maak je een bedrag van €5,00 
over op IBAN nummer NL64 RABO 
0128996390 t.n.v. jubileum Driehoek, 
onder vermelding van je (meisjes)naam 
en het schooljaar waarin je in groep 8 
zat. Na betaling is je inschrijving definitief 
en wordt je naam toegevoegd aan de lijst 
van aanwezigen. Je kunt deze lijst vinden 
op www.3hoek.nl, onder het kopje ‘Jubi-
leum’. Neem regelmatig een kijkje om te 
zien wie er gaan komen. Op zaterdag 16 
april meld je je bij de ‘bonnenverkoop’. 
Daar krijg je een naamkaartje en 2 con-
sumptiebonnen. Ze gaan er een onver-
getelijk feest van maken! Geef het door, 
geef het door…

KBO Lieshout houdt infomiddag 
Wonen in Lieshout
Lieshout - Seniorenvereniging/KBO 
Lieshout houdt op dinsdagmiddag 16 
februari een infomiddag over wonen 
in Lieshout in al zijn facetten. 

Over levensloopbestendig wonen, 
aanleunwoningen, seniorenwoningen, 
enz. Met al uw vragen kunt u terecht. 
Op deze middag zijn woCom, KBO-
Brabant en de Zorgboog aanwezig. 
woCom is de nieuwe woningcorpo-
ratie na de fusie met Woningstichting 
Laarbeek. 

Henriëtte van Lierop zal namens wo-
Com vertellen over alles wat met 
het huren van een huis, inclusief een 
aanleunwoning, te maken heeft en 
verder over De Fontein, hun plannen 
in Lieshout, en Laarbeek, en over het 

nieuwe woCom en het nieuwgevorm-
de Laarbeek team van woCom. 

Namens KBO-Brabant gaat Edith 
Mostert een presentatie verzorgen 
over veilig en comfortabel wonen, nu 
en in de toekomst, en over langer thuis 
blijven wonen en alles wat daar mee 
samenhangt. De Zorgboog zal iets dui-
delijk maken over de ontwikkelingen 
rond Franciscushof en de nieuwe in-
zichten daarbij. De Dorpsraad Lieshout 
zal aanwezig zijn. Dit is een infomid-
dag voor alle inwoners van Lieshout.

U kunt met alle vragen terecht, mis 
deze middag dus niet. Aanvang 14.00 
uur in het Dorpshuis. U bent van har-
te welkom, u hoeft zich hiervoor niet 
vooraf aan te melden: gewoon komen.

Uit de oude doos!
Ik heb hier al vaker foto´s van ijsvogels laten zien, maar deze foto van een jaar of zeven geleden kwam ik 
tegen in mijn archief. Bij het zien van de foto komen bij mij dan direct de herinneringen naar
boven van het moment dat ik de foto gemaakt heb. Het gekke is, mijn geheugen laat me vaak in de steek 
maar als ik mijn oude foto´s zie weet ik precies waar en wanneer ik ze ooit gemaakt heb.
Deze foto heb ik gemaakt in de buurt van de waterzuivering in Aarle Rixtel, waar ik na jaren zoeken einde-
lijk een broedlocatie van de ijsvogel gevonden had. Hier heb ik toen vele uurtjes verscholen doorgebracht en 
het wel en wee van het ijsvogelkoppeltje gevolgd.
Het was een lastige plek om te fotograferen omdat hier weinig licht bij kwam, maar bij deze foto bescheen de 
zon eventjes de achtergrond. Dit gaf een mooi effect. 
Als ik zo door mijn archief speur bedenk ik wel eens dat ik een beetje tot de oudere garde van de natuurfo-
tografi e begin te horen. Dit geeft me echter ook een zekere rust en ik blijf gewoon lekker mijn ding doen: 
genieten van onze mooie Laarbeekse Natuur!

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

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

Locatie:
Waterzuivering Aarle-Rixtel 

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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Dorpsstraat 17  5737 GD  Lieshout  0499-325252

Wij zijn met de Carnaval
alle dagen geopend

vanaf 14.00 uur
Voor de beste pizza’s van Laarbeek

moet u bij Porto Marina zijn

5 FEB.

6 FEB.

7 FEB.

CARNAVALSVRIJDAG 
Carnavals biljarten cafe 

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

8 FEB.

9 FEB.

CARNAVALSZATERDAG
De fantastische Pleebekshow!
Een fantastische avond georganiseerd 
door Fout en Vinyl en Duo Dubieus

CARNAVALSZONDAG
Fantastisch optochtenbal
Met feest DJ’s

CARNAVALSMONDIG
Disnie Fantastische Mondig
De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse 
middag vol leut en gezelligheid. Met Ganzendonckse optredens

Kapellenbal bij Chantal
Georganiseerd door de Beweging & Nummerke 3.

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

De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse 

Aanvang 14.11 uur

Carnavalsprogramma!

CARNAVALSMONDIGCARNAVALSMONDIGCARNAVALSMONDIG
Disnie Fantastische MondigDisnie Fantastische Mondig
De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse 

Aanvang 20.11 uur

de Beweging & Nummerke 3.de Beweging & Nummerke 3.de Beweging & Nummerke 3.de Beweging & Nummerke 3.de Beweging & Nummerke 3.
Aanvang 20.11 uur

Aanvang 14.11 uur

19:00 - 22:00 uur

19:00 - 22:00 uur

Georganiseerd door C.V. de Torenkraaien. Speciale kinderbarGeorganiseerd door C.V. de Torenkraaien. Speciale kinderbarGeorganiseerd door C.V. de Torenkraaien. Speciale kinderbar

Aanvang 14.11 uur

Heuvelplein 21 | Beek en Donk | wwww.cafevandeburgt.nl

CARNAVAL 2016
Opperganzetrekker Jan Dekkers opent carnaval op de Couwenbergh
Ganzegat is klaar voor Carnaval 2016
Aarle-Rixtel - Nog heel even en carnaval 2016 
in Ganzegat gaat van start. Op zaterdag 6 fe-
bruari opent de Opperganzetrekker, Jan Dek-
kers, de carnaval in Ganzegat. Dit gebeurt op 
de Couwenbergh in Aarle-Rixtel rond de klok 
van 16.15 uur.

Op carnavalszondag is de traditionele carnavals-
mis mmv het gelegenheidskoor, aanvang 09.30 
uur. Daarna vertrekt de optocht om 12.30 uur.

Carnavalsmaandagavond
Hollandse piratenavond in de tent. Gezellig meel-
allen op Hollandse muziek met optredens van 

onder andere Starkoo en Rob 
Ronalds. De entree is ge-
heel gratis. 

Carnavalsdinsdag is het 
Dollar
 dinsdag
Op carna-
va lsd ins-

dag heeft 
Ganzegat 
na Dolle 

Dinsdag nu 
Dollar dinsdag. 
Een spetterende 

Las Vegas opening en Las Vegas shows zijn 
onderdeel van het programma. Tevens is een 
unieke Dollar Dinsdag loterij onderdeel van het 
programma. Er zijn in 3 categorieën prijzen te 
winnen: Individuele prijzen, straatprijzen en ver-
enigingsprijzen. Voorwaarde is wel dat men in de 
tent aanwezig is. Er is onder meer een auto te 
winnen!

Een dag met de nodige flauwekul, lekker eten 
en een grote dosis humor, aanvang 13.00 uur. 
De tent gaat om 12.00 uur open. Zorg dat je 
erbij bent. Er is onder meer een optreden van de 
bekende kletser Frank Schrijen. Ook de rasartiest 
Ivo van Rossum ontbreekt niet op deze middag. 
Tevens wordt er een prachtig schilderij geveild, 
dit keer geschilderd door Geertje Nooijen. Gan-
zegat nodigt eenieder uit om hierbij aanwezig te 
zijn. De entree is gratis.

Afscheid van carnaval 2016
Ganzegat sluit carnaval af met een knallende 
avond in jaren 90 stijl. Als klap op de vuurpijl 
maakt deze avond Charly Lownoise zijn op-
wachting. Kaarten voor deze avond zijn te koop 
voor €10,00 bij Grand Café Stout, Café de 
Vrienden of via de stichting organisatie carnaval 
Ganzegat bij edelsmid Johan van Bakel. Je krijgt 
voor je entreekaart 4 consumpties.

Vol programma voor CV De Heikneuters

Mariahout – Carnavalsvereniging de Heikneuters 
heeft een vol programma tijdens carnaval 2016. 
Zij beginnen op vrijdag 5 februari. 

De Heikneuters verzamelen om 20.00 uur op vrij-
dag 5 februari bij de Oranjebar. Van daar uit wordt 
de prins opgehaald en de Kneuter gewassen. Om 
21.11 uur is de officiële opening van de carnaval 
door Prins en Jeugdprins. In de Oranjebar vindt een 
festiviteit plaats die duurt tot de prijsuitreiking om 
23.00 uur met aansluitend bal. 

Op zaterdag 6 februari verzamelen de Heikneuters 
om 11.00 uur bij de Pelgrim. Nadat me gezamenlijk 
de Prins heeft opgehaald vertrekt men met de bus 
naar Lieshout voor de Heilige carnavalsmis. Aan-
sluitend gaan zij naar de sleuteloverdracht in Mu-
ziekcentrum ’t Anker in Beek en Donk. De opening 
van de jeugdcarnaval is op 19.00 uur bij de Pelgrim 
waar aansluitend de carnavalsavond is. 

Ook de carnavalszondag verzamelen zij om 11.00 
uur bij de Oranjebar. Met de gehele jeugd gaat 
men de Prins ophalen en vertrekt men naar Lie-

shout voor de optocht die om 13.00 uur begint. 
Om 17.00 uur is de aankomst en ontbinding van 
de optocht bij de Oranjebar. De prijsuitreiking en 
aansluitend bal is vanaf 19.00 uur in de Pelgrim. 

De maandag, 8 februari, verzameld men om 10.15 
uur bij de Pelgrim waarna de Prins thuis opgehaald 
wordt. Om 11.00 is er bij de Pelgrim een brunch, 
waar ook de Kneuter van het jaar bekend wordt 
gemaakt. Om 14.00 uur start het middagprogram-
ma bij de jeugd. Vanaf 20.30 uur is er een goede 
avond bij de Pelgrim. 

Voor de laatste dag van carnaval 2016 verzamelt 
men om 10.30 uur bij de Oranjebar om na het 
ophalen van de Prins te starten met een activiteit 
in de Oranjebar. Om 12.45 uur vertrekt men naar 
de Pelgrim voor het Fietsumerinbal, georganiseerd 
door de Hoge raad/jeugd. Om 20.00 uur verzamelt 
met bij de Oranjebar waarna men vertrekt naar de 
Heikneuter. Hier is een officieel einde van de car-
naval om 21.11 uur. Nog een keer naar de Pelgrim 
met om 0.00 uur de sluiting van carnaval 2016. 

Aarle-Rixtel - Met carnaval in het vooruitzicht 
maken de huidige dansmariekes zich op voor 
het laatste jaar. Daarom zijn zij voor de komen-
de 3 jaar op zoek naar nieuw danstalent.  

Houd je van dansen en van carnaval, dan zou 

jij een Ganzegatse dansmarieke kunnen worden. 
Zit jij in groep 8 of in het 1ste van het middelbaar 
onderwijs dan kun je je opgeven bij Regina van 
den Boogaard, tel. 0492-382015 of bij Leontien 
Kersten, tel. 0492-320573. Je hoort zo spoedig 
mogelijk waar en hoe laat de dansaudities zijn.

Word jij een Ganzegatse dansmarieke?

Mooi UIT in LaarbeekMooi UIT in Laarbeek
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Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339
Openingstijden: Zondag vanaf 12.00 uur Maandag en dinsdag vanaf 14.00 uur

CARNAVAL 2016
Ganzendonck barst nog verder uit haar voegen
Carnaval in Ganzendonck: Tis hier 
fantast-isch!

Beek en Donk – Vanaf vrijdagavond barst carnaval 
in Ganzendonck nog verder uit haar voegen dan dat 
het de afgelopen maanden al deed. Gezellige be-
kendmakingen, drukke recepties, en een geweldige 
uitverkochte Sauwelavond waren enkele van de vele 
hoogtepunten. 

Een prachtige Kindersauwelmiddag, het belangrijke 
’T Opkikkertje, het KansPLus carnaval, de carnavals-
avond in de Regt, en de ook al uitverkochte Ganzen-
donckse Seniorenmiddag, allemaal mogelijk gemaakt 
door de Club van 100 van de Teugelders, deden hier 
niet voor onder. De laatste carnavalsdagen breken nu 
aan. Een weekend volop feest en plezier.

Prins Luuk XLIV en z’n Gekleed gevolg, en Jeugd-
prins Luukske XXX, Jeugdprinse Britt met de Jeugd-
raad van 11 kom je op heel veel plaatsen tegen 
tijdens carnaval 2016. Vrijdag begint het overvolle 
programma met het ‘Fantasy wOrld@U’ carnaval-
sconcert in Muziekcentrum het Anker. Zaterdag is er 
om 14.11 uur eerst de Laarbeekse Sleuteloverdracht 
in Muziekcentrum het Anker. De jeugd gaat zich ver-
volgens vanaf 19.00 uur vermaken tijdens het Jeugd 
& Tienercarnaval in het Ontmoetingscentrum. Prins 
Luuk XLIV en z’n Gevolg bezoeken om 20.00 uur 
Café Thuis. Daarna is het feest in de Tapperij met 
‘ZON, ZEE en... met je kop op TV!’, waar de Dorini’s 
de zaak op z’n kop zetten.

Zondagochtend ontwaakt Ganzendonck om daarna 
om 12.00 uur naar de Carnavalsviering in de Beekse 
Michaelkerk te gaan. Prins Luuk XLIV opent direct 
aansluitend daarop om 13.11 uur het museum van 
Beweging Op d’n Tocht aan het Heuvelplein 10. De 
Ganzendonckse Carnavalsoptocht is het hoogtepunt 
van deze dag. Om 14.45 uur is de start op het Piet 
van Thielplein. Meteen na de optocht is er ‘Ganzen-
donck Draait Door!’ in Muziekcentrum het Anker, 

met de prijsuitreiking jeugdoptocht (17.45 uur) en 
volwassenenoptocht (20.00 uur). De jeugd kan om 
19.00 uur weer terecht in het Ontmoetingscentrum 
voor het Jeugd & Tienercarnaval.

Maandagochtend kan iedereen even bijkomen van 
de afgelopen carnavalsdagen. Om 14.00 uur start 
‘DisNie unne Fantast-ische Mondig!’ bij Café Zaal 
van de Burgt. Op hetzelfde tijdstip is er het leukste, 
kleinste en meest aantrekkelijke carnavalsfeestje van 
het weekend: het ‘Klèn Debberkesbal’ in het Ont-
moetingscentrum. De allerkleinsten en hun ouders/
begeleiders zijn hier van harte welkom. De jeugd en 
tieners vieren vanaf 19.00 uur opnieuw hun eigen 
feestje in het Ontmoetingscentrum. Prins Luuk XLIV 
en z’n Gevolg bezoeken om 20.00 uur Café Thuis, en 
gaan daarna naar het grootste feestje van de maan-
dag ‘Show Carnavalesque’ bij Café Zaal De Tapperij. 
Een avondvullend programma met diverse artiesten.

Traditioneel, maar wel in een nieuw jasje gegoten, is 
de dinsdagmiddag voor het Boerenpaar. Nieuw is de 
‘Boerenbrunch’ om 12.00 uur bij Café Zaal van de 
Burgt. Hiervoor moeten voor aanvang van carnaval 
kaartjes gekocht zijn (€5,00). De echte Boerenbrui-
loft en aansluitend het feest begint om 13.11 uur 
en vind plaats bij Café Zaal De Tapperij. De avond 
begint om 19.00 uur met het laatste feestje voor de 
jeugd met het ‘Jeugd & Tienercarnaval’ in het Ont-
moetingscentrum. Om 20.30 uur verzamelen alle 
overgebleven carnavalsvierders (en dat zijn er de 
laatste jaren steeds meer geworden) zich bij Café 
Zaal De Tapperij voor ‘‘T was hier fantast-isch!!’. Nog 
één keer feestvieren en officieel afscheid nemen van 
het Boerenpaar (is nieuw) en Prins Luuk XLIV.

Meer informatie over het carnaval in Ganzendonck 
is te vinden op www.teugelders.nl.

Mooi UIT in LaarbeekMooi UIT in Laarbeek

ONDERHOUDSBEURT ! ?
GRATIS LEENAUTO &

GRATIS HAAL- EN BRENGSERVICE

Mariastraat 64 | 5738 AK Mariahout | T (0499) 42 21 76
autocorsten.nl | vakgarageautocorsten.nl
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Ganzendonck in de ban van 
bezoek Koninklijke Familie?

Aarle-Rixtel - Tijdens de eerste Gan-
zekwekavond is Jan Dekkers tot opper-
ganzetrekker van Ganzegat benoemd. 
Hij is al jarenlang actief in het Aarlese 
verenigingsleven en ook op dit mo-
ment is hij nog volop actief.

Zo was hij jarenlang bestuurslid van 
gemengd koor de Klokkengieters, is hij 
voorzitter van Zonnebloem, was hij ac-
tief bij de Runnersclub Lieshout, is hij 
gezondheidsambassadeur voor Zuid-
oost Brabant en hij is tevens actief lid bij 
Heemkunde Barthold van Heessel. Ook 
is hij voorzitter van het dorpsplatform.

Beek en Donk - Op 7 februari 2016 
tussen 14.44.11 uur en 16.33.11 uur 
bezoekt de Koninklijke Lintjescom-
missie van onze Koninklijke Familie, 
Ganzendonck.

Een Fantastisch moment voor alle Gan-
zendonckers om hier bij aanwezig te zijn! 
De Koninklijke Familie verwacht een gro-

te opkomst dus zorg dat u op tijd bent! 
Laat deze kans om een Koninklijk Lintje 
te ontvangen niet aan u voorbijgaan! Tot 
7 februari, ergens in Ganzendonck!

Met Hoffelijke groet, de Koninklijke 
Lintjescommissie.

Jan Dekkers opperganzetrekker 
2016 van Ganzegat

In gesprek met Het Gezicht

Nog bij leven een eigen museum
Beek en donk - Afgelopen week 
werd bekend dat in Beek en Donk 
op zondag 7 februari een nieuw 
museum wordt geopend met een 
openingstentoonstelling over Op 
d’n Tocht. Aanleiding genoeg voor 
een gesprek met Het Gezicht van 
Op d’n Tocht.

Dit clubje doet dit jaar voor de 22ste 
keer mee met de optocht. Telkens 
slagen ze erin om met hun onbe-
grijpelijke creaties het publiek vert-
wijfeld achter te laten. De redactie 
van De Teugelder memoreerde in 
de editie van 2016 niet voor niets: 
“Het is een spraakmakend clubje, 
You hate them or you love them”. 
Hoe denkt Het Gezicht over deze 
lokale controverse en wat gaat dat 
betekenen voor de belangstelling 
voor het museum?
 
Groot geworden door klein te 
blijven
“Ook minder belangstelling zijn wij 
gewend”, begint Het Gezicht. On-
geveer 22 jaar geleden is Op d’n 
Tocht begonnen als vereniging. Om 
meer deelnemers te kunnen wer-
ven is na verloop van tijd besloten 
de vereniging om te vormen tot 
een Beweging. Tot grote teleurstel-
ling bleek deze strategische move 
echter geen effect te hebben op 

de gewenste toename aan volgers. 
Het Gezicht concludeert dat dit 
waarschijnlijk toch hun redding is 
geweest. Ondanks dat ze een klei-
ne groep zijn, zijn ze altijd fysiek of 
anders digitaal aanwezig. Hierdoor 
konden zijn ze altijd met de gro-
te groepen mee blijven doen. En 
zelfs voor de wagens zijn ze niet te 
klein...
 
En dan nu; een eigen museum?
Het verrast Het Gezicht ook dat er 
nu al een hommage aan het erf-
goed van Op d’n Tocht wordt ge-
bracht. Als verslaggever heb ik het 
vermoeden dat de gemeentelijke 
kunstcommissie hierachter zit. Zoals 
meestal bij artistiekelingen en be-
stuurlijke kunstenmakers geeft men 
graag te veel belastinggeld uit aan 
de eigen hobby’s. Ook dit muse-
um lijkt weer zo’n megalomaan en 
geldverslindend initiatief te zijn van 
een elitair clubje dorpsgenoten. Het 
Gezicht is echter een andere me-
ning toegedaan. Volgens hem gaat 
het hier om een privé-initiatief. Het 
gebeurt immers wel vaker dat een 
anonieme mecenas de buidel trekt 
om zijn heimelijke bewondering uit 
te drukken middels het oprichten 
van een museum.
 
Wat verwacht Het Gezicht?

Iedereen die enigszins bekend is 
met het doen en laten van de Bewe-
ging, wacht met ingehouden span-
ning de opening van de expositie 
af. De vraag is nu of de curator de 
hoge verwachtingen kan waarma-
ken. Is men niet bang dat de ope-
ning van het museum een golf van 
teleurstelling teweeg gaat brengen? 
In zorgvuldige gekozen bewoording 
legt Het Gezicht uit dat de verwach-
tingen in Ganzendonck over Op d’n 
Tocht over het algemeen niet al te 
hoog zijn. Hij voegt er meteen aan 
toe dat deze expositie desondanks 
een fraaie aanwinst is voor de Ne-
derlandse museumsector. Trots 
glimlachend aangevuld met: “en 
wie, behalve David Bowie zaliger, 
kan nu zeggen dat er bij leven al 
een museum aan zijn nalatenschap 
gewijd is. Het is alleen te hopen dat 
het met ons niet zo abrupt afloopt”. 
 
Al 22 jaar onbegrepen 
Openingstijden:
Zondag 7 februari van 12:49 uur 
tot 14:22 uur en na afloop van de 
optocht.
Maandag 8 februari van 13.11 uur 
tot 15.33 uur.
Waar: Museumplein (het voormali-
ge Heuvelplein).
Entree: Gratis voor optocht-deelne-
mers en museumjaarkaart houders.
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• Gekostumeerd bal

• Live muziek: DJ de Vos

•  Afterparty: DJ Sequinced

• Rinaldo’s goochelshow

•  Live muziek: DJ de Vos

•  Afterparty: DJ Poffertje en
MC Klapschaats

•  Mega Piratenfestijn met o.a. 
Jasper & Vermeer en die Geile Mädeln

•  Afterparty: DJ Sequinced

•   Amazing 90’s & 00’s Disco 
19:00u-00:11u Spiegelbollen, 
gave lichtshow en natuurlijk 
hele vette dansmuziek! 
Met DJ Charly Lownoise!

Koop snel je kaarten, vol = vol. 
Kaarten á 10 euro (bij binnenkomst 4 bonnen) 

verkrijgbaar bij: Organisatie Ganzegat, 
Dorpscafé de Vrienden en Grandcafé Stout

D
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PRINSENBIER
exclusief 

gebrouwen voor 
Café de Vrienden 

door de 
Brouwers van 
Hooglander.
Donderdag 
4 februari 
20.00 uur
Officiële

 ontkurking i.s.m. 
CV Ganzegat 

door 
Prins Sjonnie van 

Ganzegat
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Wie wordt de nieuwe prins 
van ASV’33?

Omroep Kontakt presenteert 
Vier Dol Dwaze Kontakt Dagen

Aarle-Rixtel – Carnaval voor de 
jeugdleden en ouders op vrijdag 5 
februari in de kantine van ASV’33. 
Van 18.00 tot 20.00 uur is het feest. 
Voor de senioren is er aansluitend 
een carnavalsavond met als thema 
Glow. 

Frans Bevers (diverse keren in de 
finale van het Brabants kampioen-
schap) en Berry Knapen (al vele 
keren Brabants kampioen en kam-
pioen van Zuid-Nederland), twee 
topkletsers treden op. Voor de best 
verklede bezoekers zijn er leuke prij-

zen te winnen. DJ Ronald Lentjes, 
van discotheek ‘The ultimate dream, 
verzorgd de muziek. Er wordt af-
scheid genomen van Prins Gerben. 
Vervolgens wordt de nieuwe Prins 
van ASV’33 bekendgemaakt. 

Alle hints op een rij
1. Houdt van een feestje!  2. Voet-
balt al lang actief! 3. Viert graag 
carnaval! 4. Staat meestal achterin! 
5. Drinkt graag met maten! 6. Trapt 
er ook wel eens net langs! 7. Gaat 
graag de hoogte in! 8. Is vrij com-
mercieel! 9. Heeft geen pleinvrees!

Laarbeek - Omroep Kontakt gaat de 
komende Carnaval volledig over op 
Carnaval. Voor het eerst in de geschie-
denis van de omroep wordt tijdens 
carnaval het maximale carnavalsge-
voel uitgezonden via radio en TV.

De carnavalsuitzending begint op za-
terdag 6 februari om 8.00 uur en duurt 
tot en met dinsdag 9 februari 23.59 
uur. Op de radio zijn er elke dag live 
uitzendingen vanaf 8.00 tot 18.00 uur, 
met alleen carnavalsmuziek carnavals-

info, reportages en sfeerverslagen.  In 
de studio treden artiesten live op. In 
de avond en nacht non-stop carna-
valsmuziek met de hoogtepunten van 
carnavalsevenementen uit Laarbeek.

Op TV videoclips van Liedjesfestival 
deelnemers, optredens in de studio, en 
verslagen van carnavals-activiteiten. 
Iedereen is van harte welkom.

Mariahout - De jaarlijkse miniplayback-
show bij CV De Heikneuters vond op 
zondag 24 januari plaats. Met 22 optre-
dens was het weer een volle middag met 
spektakel, de zaal zat bomvol met ou-
ders, familie en vrienden van de deelne-
mers. De deelnemers die ingeschreven 
hadden waren in de leeftijd van 3 tot en 
met 12 jaar en brachten een verschei-
denheid aan optredens. 

Als klap op de vuurpijl sloot groep 8 van 
basisschool Bernadette met een gewel-
dige show voorzien van beeld en geluid 
in het thema ‘Crazy 8’ deze middag af. 
De diverse optredens werden aangekon-
digd door het ervaren presentatoren-
trio; Haike Aarts, Diek Lukkassen en Eva 
Leenders. Wim Faassen werd door de 
voorzitter van CV De Heikneuters en de 
jeugdcommissie en het prinsenpaar extra 
in het zonnetje gezet voor zijn jubileum: 
‘22 jaar jurylid’ van de miniplayback 
show. Met een brok in zijn keel vertel-
de Wim aan de zaal dat hij er als jurylid 
mee stopt. Maar altijd een goed gevoel 
had om te komen naar de miniplayback 
show in Mariahout. De jury, bestaande 
uit 3 leden; Wim Faassen, Joan van Berlo 
en Mario van Dinther hadden het ook dit 
jaar weer zeer moeilijk met het beoorde-
len van de diverse wereldacts. Uiteinde-
lijk naar lang beraad kwamen zij met de 
uitslag. De prijsuitreiking werd dit jaar 
gedaan door Prins Hein den Urste en zijn 
Prinses Gerdi, uiteraard geassisteerd door 
Adjudant Wim en zijn Hofdame Neeltje

De winnaars in de diverse categorieën 
van Miniplaybackshow 2016 zijn:
Categorie 0 tot en met 6 jaar 
individueel: 
1e prijs: Jill van Berlo met het nummer 
Dat is mijn wens van de kleine zee-
meermin.

Categorie 0 tot en met 6 jaar groepen: 
1e prijs: Nikki van Berlo, Lotus Aarts 
met het nummer Live Life van Sarah 
& Julia.
Categorie 7 tot en met 9 jaar 
individueel: 
1e prijs: Ruben Aarts met het nummer 
Parijs van Kenny B.

Categorie 7 tot en met 9 jaar groepen: 
1e prijs: Jort Vogels, Rens Maas, Lars 

Berkvens en Meike Donkers met het 
nummer YMCA van de Village People.

Categorie 10 tot en met 14 jaar 
individueel: 
1e prijs: Zoé van Hoof met het num-
mer laat het los van Frozen.

Categorie 10 tot en met 14 jaar 
groepen: 
1e prijs: Pien van Hoof, Jasmijn Aarts, 
Luna van Berlo, Nova Blankwater en 
Fieke v/d Heuvel met het nummer 
Wanne Be van de Spice Girls.

Al met al weer een zeer geslaagde 
middag waar de jeugdcommissie van 
C.V. De Heikneuters met trots op 
terugkijkt.

Miniplayback show Heikneuters Mariahout

Mariahout –  Na uitgebreide onderhan-
delingen staat de kneuter sinds deze 
week weer op zijn ‘vertrouwde’ plek bij 
Prins Hein en Prinses Gerdi in Heidurp. 

Sinds de ontvoering heeft hij in bij-
zonder leuk en knap gezelschap ver-

keerd, namelijk van de Sportvrouwen 
Mariahout, het sportclubje van Prinses 
Gerdi. “Achter elke sportvrouw schuilt 
een sterke man, en het is deze mannen 
gelukt om een uur na de plaatsing de 
kneuter al weg te halen. En dat terwijl 
het feest in volle gang was, daar zorg-

den de aanwezige sportvrouwen wel 
voor. De ‘toezichthouder’ was wel erg 
gemakkelijk af te leiden! Nu de kneu-
ter weer terug staat op zijn plek, kan 
de carnaval in Mariahout beginnen!”, 
aldus de damesclub.  

Betonnen Kneuter weer terug op zijn plek 

Beek en Donk – De Ganzendonckse 
Carnavalsviering, georganiseerd door 
de Teugelders, is al jaren een vast 
onderdeel van carnaval. Ook dit jaar 
wordt deze gehouden op carnavals-
zondag van 12.00 tot 13.00 uur in 
de Beekse Michaelkerk. Deze viering 
is anders dan de ‘normale’ vieringen 
in het jaar. Er is veel humor, muziek, 
zang, en vendelen door het Gilde Sint 
Leonardus.

Prins Luuk XLIV met het Gekleed ge-
volg, Jeugdprins Luukske XXX, Jeugd-
prinses Britt en de Jeugdraad van 11, 
de Dansmariekes, en Boer Tontje met 
Boerin Goen bezoeken de viering. 
Toepasselijk nummers worden er ge-
zongen door zanggroep Zingiz en de 

Coöperatieve Stoomafblaas Kapel is er 
voor het instrumentale gedeelte. Het 
Gilde Sint Leonardus gaat voorop bij 
het afhalen- en weer terugbrengen 

van de pastor van- en naar de pastorie, 
en zorgt voor de collecte in de kerk.
Jong en oud is welkom in de Michael-
kerk, ook in carnavalsoutfit. 

Ganzendonckse carnavalsviering in Michaëlkerk

Lieshout - De Lieshoutse Neil Diamond 
(Bennie Spierings) treedt op tijdens de 
gardistenmiddag, op dinsdag met carna-
val, in het Dorpshuis in Lieshout. Deze 
middag wordt georganiseerd door  de 
oud-prinsen van de Raopers en is voor 
iedereen die een leuke en gezellige mid-
dag wil beleven.

Verder zijn er optredens van de winnaars 
van de jeugd playblack middag, linedan-
cers Black Longhorn, Ilse en Melissa, de 
versleten slipper, Ok Moi, bandpariodist 
Maarten de Groot en als afsluiter de 
Bruurs en natuurlijk de dansmariekes. 

Ook wordt deze middag de Raoper 

van het jaar bekendgemaakt, dit is ie-
mand die veel doet voor de Lieshout-
se gemeenschap. De entree is gra-
tis en er wordt een loterij gehouden. 
Dus als je een supergezellige middag 
wilt beleven, kom dan op dinsdag 
met carnaval naar het Dorpshuis in 
Lieshout, aanvang 14.00 uur.

Lieshoutse Neil Diamond tijdens gardistenmiddag

De winnaars in de diverse categorieën 
van Miniplaybackshow 2016 zijn:
Categorie 0 tot en met 6 jaar 

Berkvens en Meike Donkers met het 
nummer YMCA van de Village People.

Vlnr. de winnaars van de 1ste prijs bij de groepen 7 t/m 9 
De winnaars in de diverse categorieën 

Vlnr. de winnaars van de 1ste prijs bij de groepen 7 t/m 9 
De winnaars in de diverse categorieën Berkvens en Meike Donkers met het 

Vlnr. de winnaars van de 1ste prijs bij de groepen 7 t/m 9 
Berkvens en Meike Donkers met het jaar: Jort Vogels, Lars Berkvens, Meike Donkers en Rens De winnaars in de diverse categorieën jaar: Jort Vogels, Lars Berkvens, Meike Donkers en Rens De winnaars in de diverse categorieën 

van Miniplaybackshow 2016 zijn:
jaar: Jort Vogels, Lars Berkvens, Meike Donkers en Rens 

van Miniplaybackshow 2016 zijn:
Berkvens en Meike Donkers met het jaar: Jort Vogels, Lars Berkvens, Meike Donkers en Rens Berkvens en Meike Donkers met het 
nummer YMCA van de Village People.

jaar: Jort Vogels, Lars Berkvens, Meike Donkers en Rens 
nummer YMCA van de Village People.Maas met het nummer YMCA van de Village People.van Miniplaybackshow 2016 zijn:Maas met het nummer YMCA van de Village People.van Miniplaybackshow 2016 zijn: nummer YMCA van de Village People.Maas met het nummer YMCA van de Village People.nummer YMCA van de Village People.

Kaartjes winnen voor 
Carnabeats!

De gelukkige winnaar van twee 
zaterdagkaarten is geworden:

                                        
Elly van Bokhoven

                                
Gefeliciteerd met je prijs! 

Wil jij ook kaartjes winnen? 

De MooiLaarbeekKrant verloot nog een keer 
2 x 2 kaarten voor maandagavond!

Je kunt deze winnen door morgen (vrijdag) zo vroeg 
mogelijk binnen te lopen bij MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk). 
De eerste twee ontvangen van ons per persoon twee 

kaartjes voor Carnabeats! 

Kaartjes winnen voor 
Carnabeats!

De gelukkige winnaar van twee 
zaterdagkaarten is geworden:

                                        
Elly van Bokhoven

                                
Gefeliciteerd met je prijs! 
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

1+1
GRATIS

mijn slijterij

2.99
kilo 3.32

2.49
kilo 4.98

0.69
kilo 1.38

1.00
2 pakken

0.99
liter 1.24

1.79

1.00
2 stuks

8.99 999

W 05 - Aanbiedingen gelden van maandag 1 t/m zaterdag 6 februari 2016.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
Bij aanbiedingen waarbij verschillende reguliere verkoopprijzen gelden, vermelden wij de hoogste reguliere verkoopprijs (dus uw grootste voordeel).

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

Pepsi, 7UP of Sisi frisdrank
fl es 1500 ml.

Bij aankoop van 2 fl essen 50% korting. Prijsvoorbeeld: 2 fl essen 7UP à 1500 ml. van 3.42 voor 1.71
Quaker oats havermout

pak 1 kilo

2.49
OP=OP

Pieter Jol zachte vieux of 
originele beerenburg*

literfl es

9.99

Hooghoudt 
graanjenever*

literfl es

13.69

Shoarmareepjes
500 gram

3.99

Broccoli
500 gram

1.10

Boeren appeltaart
per stuk ca. 900 gram

4.99

Wasa knäckebröd
sesam, volkoren of goudbruin
2 pakken naar keuze

1.58

Unox stevige soepen
blik 800 ml.

1.86

Mogu Mogu exotisch vruchtensap 
of Shakura energy drink

fl esje 320 ml.
blikje 250 ml.

2 stuks naar keuze

1.98
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Tienerwerk al 21 jaar trouwe donateur van Make-A-Wish
Yammas overhandigt opnieuw cheque van €500,00

Mariahout -  Het woord Yammas komt 
uit het Grieks en betekent ‘proost’. 
Stichting Make-A-Wish Nederland 
wil met recht een toast uitbrengen en 
proosten op deze Brabantse tienerver-
eniging die al 21 jaar onafgebroken 
actie voert om wensen van levensbe-
dreigend zieke kinderen te laten uit-
komen. 

Afgelopen vrijdagavond, 29 januari, 

werd er door de jeugd carnaval ge-
vierd in het Buurthuis. Voorafgaand 
daaraan nam Marion Coolen, die zelf 
dit jaar haar 20-jarig jubileum viert als 
wensvervuller, namens Make-A-Wish 
Nederland de cheque in ontvangst. 
Hiermee is het totale bedrag dat de tie-
nervereniging over al die 21 jaren aan 
Make-A-Wish doneerde opgelopen tot 
om en nabij €38.000,00. 

Ludieke actie
De actie wordt traditioneel gehouden 
de dag na Kerstmis. Een met lampjes 
verlichte kar trekt dan door de straten 
van heel Mariahout en er wordt bij 
ieder huis aangebeld om lege flessen 
op te halen. Een zeer originele manier 
van actie voeren die soms tot hilarische 
taferelen leidde omdat mensen hun 
lege ‘wijnflessen inleverden. Uiteraard 
is het de bedoeling dat de lege plastic 

flessen worden ingeleverd om het sta-
tiegeld later aan Make-A-Wish Neder-
land te doneren. Inmiddels is iedereen 
van centrum tot aan de buitenwijken 
van Mariahout op de hoogte van deze 
prachtige actie voor het goede doel en 
spaart men het ‘leeg goed’ op voor de 
‘liefste’ wens. Daarnaast organiseren 
ze ook nog een zogenaamde sponsor-
loop van 10 km door de kern van Ma-
riahout en de nieuwbouwwijken. Alles 
wat daarmee opgehaald wordt vormt 
samen met de opbrengst van de ‘lege 
flessen’ de donatie. De laatste jaren is 
de helft van de opbrengst voor Make-
A-Wish en de andere helft vloeit terug 
in de kas van de vereniging. Zo houdt 
met de contributie (€3,50 per jaar) en 
de eigen bijdrage (soms €1,00) aan de 
diverse ‘soos’ activiteiten laag. 

Waarom Make-A-Wish Nederland
Dat de donatie ieder jaar opnieuw 
aan Make-A-Wish Nederland gegund 
wordt is terug te voeren naar 1995, 

het jaar waarin de wens van Thijs uit 
Mariahout vervuld werd. Thijs had de 
spierziekte Duchenne en het was zijn 
wens om te racen op het circuit van 
Zandvoort. Vader Bert was toen al ver-
bonden aan de pas opgerichte tiener-
vereniging Yammas. Alle kinderen uit 
het dorp kenden Thijs en niets was hen 
te veel als het erop aankwam om hem 
te helpen. Thijs genoot van de aan-
dacht maar wilde vooral alle kinderen 
graag bedanken dat ze altijd voor hem 
klaar stonden als hij hulp nodig had. Zo 
gebeurde het dat ook de ‘eerste’ kinde-
ren van Yammas mee mochten tijdens 
de wensvervulling van Thijs. Als teken 
van dank startte toenmalige voorzitter 
Ria Lindeman samen met vader Bert 
de ‘lege flessen’ actie. Een traditie die 
inmiddels al 21 jaar voortduurt en niet 
meer weg te denken is binnen de Ma-
riahoutse gemeenschap. Een initiatief 
dat tot op de dag van vandaag gekoes-
terd wordt en inmiddels overdragen is 
op de volgende generatie.

Laarbeek - Heb jij nog niet genoeg 
gehad van de carnaval en wil jij nog 
meer, of wil jij langzaam ontwennen. 
Ga dan los op dé afterparty van Car-
nabeats: ‘Afterbeats’!

De afterparty van Carnabeats wordt 
op zaterdag 20 februari gehouden in 
het Buurthuis van Mariahout. Tijdens 
deze avond kan nog 1 keer genoten 
worden van de heerlijke carnavalssfeer 
van 2016. De zaal wordt nogmaals uit-
gedost met het thema carnaval, zodat 
het carnavalvirus kan herleven. 

Afterbeats is het tweede evenement in 
het kader van Expeditie Laarbeek. 
Tienerwerk Laarbeek ging op 7 no-
vember onder die vlag een uitdaging 
aan. Cendra, De Boemerang, &RG-
Teens en Yammas organiseren ieder 
een activiteit waar ze elkaar voor uit-

nodigen. De uitwisseling op zich is al 
erg leuk. Daarnaast is de uitdaging dat 
de tieners vooral ook leeftijdsgenoten 
betrekken die nog niet bekend zijn bij 
tienerwerk. De activiteiten zijn sportief, 
creatief, sociaal of muzikaal van aard. 
De tieners kunnen hun eigen fantasie, 
energie, wensen en ideeën kwijt in Ex-
peditie Laarbeek via info@tienerwer-
klaarbeek.nl of via een bericht via de 
Facebook site. Tienerwerk Laarbeek zal 
dan contact met je opnemen.

Afterbeats is een initiatief van de 4 Tie-
nerwerken binnen Laarbeek: Yammas, 
Cendra, &RG Teens en de Boemerang.

De gezamenlijke Tienerwerk disco’s 
zijn speciaal voor de bezoekers van 
het voortgezet onderwijs. Afterbeats 
is toegankelijk voor jou en een intro-
ducee eventueel van buiten Laarbeek.

Start verkoop wordt nog bekend ge-
maakt via Facebook, Instagram en via 
de website. Kaarten zijn te koop voor 
€2,50 in de voorverkoop en €3,50 aan 
de deur. Kaarten zijn ook verkrijgbaar 
bij: Snoeperij Jantje, Kerkstraat 4 in 
Aarle-Rixtel, D.I.O. drogisterij Mark, 
Dorpsstraat 5 in Lieshout, Buurthuis, 
Bernadettestraat 43 in Mariahout en 
IJssalon de Verrassing, Heuvelplein 99 
in Beek en Donk.

Afterbeats start om 20.30 uur en ein-
digt om 23.30 uur. Er wordt gecontro-
leerd op ID/schoolpas bij binnenkomst.

Hou dus de website in de gaten voor 
meer info, www.tienerwerklaarbeek.
nl. Ook zijn ze te vinden op Facebook 
“tienerwerklaarbeek” en Instagram 
“tienerwerklaarbeek”.

Marion Coolen (l) neemt de cheque in ontvangst van Bert Verhoeven (r)

600 tieners vieren carnaval in het Dorpshuis
Carnabeats populair onder 
de jeugd

Lieshout - De grote zaal van het 
Dorpshuis wordt speciaal voor dit 
festival verbouwd tot een echte disco. 
De jeugd zal versteld staan van de in-
drukwekkende licht- en geluidseffec-
ten. Gedurende beide avonden wordt 
er voor een redelijke consumptieprijs 
frisdrank en alcoholvrij bier in diverse 
smaken geschonken en er is een friet-
tent aanwezig. 

Er zijn totaal voor beide avonden ca. 
600 kaarten verkocht en nog er zijn 
nog COMBI-kaarten te koop voor 2 
avonden voor totaal slechts €10,00. 
Een COMBI-ticket geeft je dus toe-
gang voor twee avonden feest. Jassen 
worden gratis opgehangen in de gar-
derobe.  Losse kaartverkoop op avond 
zelf bij entree per stuk €9,00, mits nog 
beschikbaar. Online www.carnabeats.
nl zijn ze verkrijgbaar of via het voor-
verkoopadres DIO Drogisterij Mark, 
Dorpsstraat 5 te Lieshout.

Party Jockey Tim heeft dit jaar ‘een 
zee van feest’ als thema gekozen. 
De line-up is in samenwerking met 
een artiestentalentenbureau SODIF-
FERENT tot stand gekomen. De DJ’s 
zijn THRWBCK-T, La Bunga, Art Inc., 
Boevenbende, Heavy Disturbance en 
Partyjockey Tim, zij gaan er een onver-
getelijke avond van maken. Zorg dat 
je erbij bent!

Het festival is bedoeld voor jongeren 
van het voortgezet onderwijs t/m 17 
jaar; een leeftijdgroep die overal buiten 
valt. Hierbij komt een minimumleeftijd 
van 13 jaar als eerst op, maar er zijn 
echter ook 12-jarigen die al op het 
voortgezet onderwijs zitten. Deze jon-
ge carnavallers zijn op vertoon van hun 
schoolpas natuurlijk van harte welkom. 
Bij de entree dient de jeugd zich ver-
plicht te legitimeren met een schoolpas 
of identiteitskaart.

De organisatie waarschuwt voor het 
illegaal kopiëren van de online ge-
kochte kaarten. Middels een aparte 
ingang worden deze ingenomen, ge-
avanceerde apparatuur maakt illegaal 
gekopieerde toegangsbewijzen direct 
zichtbaar. Men valt met een ongeldig 
kaartje, nog voor binnenkomst, direct 
door de mand en moet alsnog een 
nieuw kaartje voor de maximumprijs 
kopen, mits deze nog beschikbaar zijn. 
Het beleid is strikt, geen geldig kaartje, 
geen toegang. 

Carnabeats is niet commercieel en een 
initiatief van ouders. Het wordt mede 
mogelijk gemaakt door vrijwilligers en 
donaties van o.a. VIERBINDEN, Ge-
meente Laarbeek, Rabobank, Dorps-
raad Lieshout, ALTEIDFrenken Klimaat 
Techniek en Duurzaam, Rotary Ge-
mert-Beek en Donk-Lieshout. 

Afterparty Carnaval in Dorpshuis Mariahout
Tienerwerk Laarbeek presenteert ‘Afterbeats’
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MooiBoerdonk
De zee op met een prachtig cruiseschip

Maak kennis met medereizigers 
Gèr Gespeuld
Boerdonk - In de eerste week van maart 
is het zover. Dan gaat Gèr Gespeuld de 
zee op met een prachtig cruiseschip. Ze 
zien er natuurlijk naar uit zeker omdat 
nog niemand van hen ooit een cruiseva-
kantie heeft meegemaakt. 

Ze zijn uiteraard erg benieuwd naar de 
medepassagiers en naar de crew. Ze 
hebben onlangs de passagierslijst gekre-
gen en op het eerste gezicht denken ze 
wel dat zij erbij passen. Er zitten deftige 
mensen bij, zelfs mensen die van adel 
zijn, maar ook oude bekenden namelijk 
de familie Bruinsma. De kapitein en de 

stuurman (zie foto) lijken oude rotten in 
het vak en er is gelezen dat elk jaar een 
paar studentjes gratis mee mogen varen 
als ze tijdens de cruise de bediening voor 
hun rekening nemen. Het benieuwt me 
hoe het gaat. Voor degene die live deze 
reis mee willen maken zijn er kaartjes te 
koop vanaf 2 januari 2016. Ze kosten 
€5,00 per stuk en er wordt verzekerd dat 
je je op zee waant. De avonden waarop 
dat mogelijk is zijn 4, 5, 6, 9, 11 en 12 
maart. De kaartjes hiervoor zijn te koop 
bij Peter en Arna Vogels, Coxsebaan 5, 
te Boerdonk, tel. 0492-366516. 

Boerdonk klaar voor de Carnaval
Boerdonk – Boerdonk staat 5 dagen in 
het teken van carnaval. Van carnaval 
op de basisschool, een sleutelover-
dracht en een Boerenbruiloft.

De vrijdag begint om 10.00 uur met 
carnaval op de basisschool. ’s Middags 
is er een carnavalsmiddag voor de se-
nioren. Om 20.30 uur start een Après 
Ski schuimparty voor de jeugd van 12-
17 jaar. 

Op carnavalszaterdag is er om 11.11 
uur de sleuteloverdracht in Veghel. 
In de middag verzamelt men voor de 
intocht van Prins Bart d’n Urste. Om 
16.45 uur is er een carnavalsmis met 
om 19.30 uur een Boeringse avond. 

Carnavalszondag start om 13.30 uur 

een miniplaybackshow. Om 18.00 uur 
is er een programma voor de jeugd tot 
en met groep 8. Om 20.30 uur ‘Ge-
woon gezellig’. 

De helft van de carnaval zit erop. 
Op maandag start om 15.30 uur het 
erwtensoepbal en ’s avonds is er Par-
ty time. Carnavalsdinsdag begint om 
11.30 uur bij Den Hazenpot om sa-
men met de Bruidegom de Bruid aan 
te halen, gevolgd door een Brabantse 
koffietafel. Na de trouwerij vindt de 
receptie plaats en kan het feest daarna 
losbarsten.  Om 19.30 is de verbran-
ding van de Zandhaas. 

Tijdens de evenementen kan men op 
gezette tijden terecht bij de friettent 
voor een hapje.

VAN SCHIJNDEL 
WONEN

Volg 

ons!

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  0492-46 11 00  
www.vanschijndelwonen.nl 

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  0492-46 11 00  

Boerdonk - Eindelijk is het weer zo-
ver! Carnaval 2016 staat voor de deur. 
SOBC is helemaal klaar om er weer 
een fantastisch feest van te maken 
voor jong en oud. 

Traditiegetrouw gaat ook dit jaar op 
zaterdag- en maandagavond het dak 
eraf in den Hazenpot. Zaterdag begint 
natuurlijk met de sleuteloverdracht in 
Veghel, waarna prins Bart d’n urste 
helemaal los kan gaan als heerser van 
het Zandhazenrijk. Na de intocht van 
prins Bart d’n urste, jeugdprins Thijs en 
jeugdprinses Janne en de traditionele 
carnavalsmis staan de vele vrijwilligers 
weer klaar voor de Boeringse avond. 
Natuurlijk wordt ook dit jaar weer het 
‘Boerdonkenaardje’ uitgereikt aan een 
van de vele vrijwilligers die Boerdonk 
kent. Nadat deze vrijwilliger in het 
zonnetje gezet is verzorgen verschil-
lende buurten een spetterend optre-
den, zodat iedereen opgewarmd is als 
dj FeestDrace het feest voortzet. 

Zondag komen de kinderen uit Boer-
donk allemaal naar den Hazenpot om 
voor iedereen op te treden en te strij-
den om de bekers. Ook dansen dit jaar 
de verschillende dansgroepen en bren-
gen ze samen als slot van deze gewel-
dige middag hun mooie showdans ten 
tonele. 

Maandag lopen weer verschillende 
Boerdonkse groepen mee met de Em-
peldonkse optocht. Na een lekkere kop 
erwtensoep sluit den Hazenpot even 
om vervolgens om half 8 open te gaan 
voor weer een spetterende avond. 
Vorig jaar kreeg Dj Rene Friso de zaal 
helemaal plat en dat gaat hem zeker 
ook dit jaar lukken. Deze Dj staat met 
name bekend om zijn veelzijdige mu-
ziek, en zijn aanstekelijke manier van 
draaien zorgt ervoor dat het van de 
eerste tot de laatste minuut een groot 
feest is. 

Natuurlijk werkt SOBC ook dit jaar 

weer nauw samen met cv ‘De Zand-
hazen’ en mede dankzij een mooie 
financiële bijdrage van €2.500,00 zijn 
ze dit jaar weer in staat een veelzijdig 
programma neer te zetten. SOBC wil 
cv ‘De Zandhazen’ dan ook hartelijk 
bedanken voor deze mooie bijdrage. 
Kortom, Carnaval in Boering, zo skon, 
zo skon!

Boerdonk - Als je de geruchten in 
Boerdonk moet geloven dan wordt 
de Boerenbruiloft op carnavalsdins-
dag een geweldige happening. De 
buurtbewoners van de Veerstraat 
zijn zich aan het voorbereiden op 
een fout feestje als je de versierselen 
aan en rondom het huis van de bruid 
ziet. Ook de bewoners aan de Boer-
donksedijk hebben zich flink uitge-
leefd op het huis van de bruidegom.

Arjan en Jolanda doen er alles aan 
om er een onvergetelijke dag van te 
maken. Maar ze moeten eerst aan de 
bak bij de andere activiteiten rond-
om carnaval. Als ik dit schrijf dan 
moeten ze eerst nog op bezinning bij 
de pastoor.  Ze gaan immers met de 
carnaval nog naar de Heilige mis op 
zaterdagmiddag. Ook de Sint Nico-
laasschool in Boerdonk en de senio-
renmiddag in Den Hazenpot wordt 

bezocht. Op zaterdagavond gaat de 
aanstaande bruidegom zich nog een 
keer uitleven met een optreden in 
het Zandhazencapitool in Boerdonk 
samen met zijn buurtgenoten.

Wat dat betreft hebben ze allebei al 
podiumervaring alvorens ze in het 
huwelijksbootje stappen. Voor Jolan-
da is dit niets vergeleken met de crui-
se die ze de volgende maand gaat 
maken samen met het ongeregelde 
gezelschap van Gèr Gespeuld.

Vanuit een betrouwbare bron is ver-
nomen dat de twee tortelduifjes on-
der vrijwillige dwang meegenomen 
worden om ieder apart hun laatste 
uitje als vrijgezel te maken. Op car-
navalsmaandag kunt u alvast van 
dit paar genieten tijdens de optocht 
langs de weg of aansluiten om 12.00 
uur bij Fransen mengvoeders in Erp. 

Hopend op een goede afloop van 
dit alles nog een keer het feest-
programma van de trouwerij op 
carnavalsdinsdag 9 februari door-
lopen. Om 11.00 uur aanhalen 
bruid Jolanda vanaf Den Hazenpot, 
aansluitend een Brabantse koffie-
tafel in Den Hazenpot. Om 13.00 
uur start de bezwarenprocedure 
aansluitend met de trouwplechtig-
heid, de receptie en het feest.  Als 
u getuige wilt zijn van de muzika-
le en cabareteske invulling van dit 
programma dan raad ik u aan om 
op deze middag aanwezig te zijn. 
Alleen voor de koffietafel moet 
u een kaartje kopen in gemeen-
schapshuis Den Hazenpot te Boer-
donk. Volwassenen betalen €10,00 
en kinderen t/m groep acht €4,00. 
Doe dit wel snel want er zijn nog 
maar enkele kaarten te koop. 

SOBC is helemaal klaar om er weer een fantastisch feest van te maken

Carnaval in Boering, zo skon, zo skon

Buurtbewoners bereiden zich voor op fout feestje

Boerenbruiloft Boerdonk wordt geweldig feest
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Sportend Laarbeek

www.tuincentrumdebiezen.nl
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Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Tulpen
1ste kwaliteit 10 takken per bos
van 3.50

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
Tuincafé

1ste kwaliteit 10 takken per bos
van 3.50

nu

€1.99

Sanseveria
Sterke kamerplant, 
ook voor mensen 
zonder groene 
vingers...
Alle maten en 
soorten

Tulpen Sanseveria
Het mooiste groen

van  19,95 nu

€14.95

Sanseveria
Sterke kamerplant, 
ook voor mensen 
zonder groene 

Alle maten en 

2de 

Halve
Prijs*

We kennen elkaar of denken elkaar te 
kennen, maar wat betekent dat dan? 
Weten we wie wie is, of weten we 
gewoon een heleboel van elkaar? En 
hebben we dan met elkaar gesproken 
of heb je de informatie van derden?
Het is inderdaad fijn als je iets van 
elkaar ‘weet’, te meer ook, als je 
ook nog in hetzelfde sportteam zit, 
op dezelfde afdeling werkt, of weet 
ik in wat voor sociale omgeving je 
met anderen in aanraking komt! Of 
je nou sport of samen werkt, het is 
fijn als je elkander wat beter kent, 
om zodoende ook rekening met het 
één en ander, of die betreffende die 
persoon, te kunnen houden! Toch 
is dan de korte uitdrukking ‘ons 
kent ons’, niet op zijn plaats! Dit 
is een soort “kennen van elkaar”, 
dat beperkt is tot een afgebakend 
groepje, het eigen kringetje. Het is 
een zogenaamd kliekcultuurtje, waar 
je niet gemakkelijk tussen komt als 
je niet aan de ‘eisen’ voldoet! Dit 
groepje kan elk groepje zijn; een 
bestuursgroep, een sportgroep, een 
schoolteam, een politieke partij, een 
hele coalitie en noem maar op!
Het is vaak wel een afgesloten 
clubje mensen, dat onderling de 
zaken regelt, wel of niet naar jouw 
zin, maar in ieder geval jou met een 
gevoel achterlatend, waar je niet echt 
vrolijk van wordt! In dit geval in zijn 
algemeenheid, de gemeente zelf! 
De laatste weken in het middelpunt 
staand met zogeheten ‘ons kent ons’ 
besluiten, zoals het aanstellen van 
bedrijven buiten Laarbeek gelegen, 
die vóór en ín onze gemeente moeten 
werken. Daar waar ook ‘eigen 

mensen’ aan het werk gezet hadden 
kunnen worden, wordt het anderen, 
‘buitendorpsen’, gegund, wat heel 
spijtig is, maar wat zij natuurlijk zó 
niet zullen bekijken.

Waar ze natuurlijk ook een hele 
andere kijk op hebben, is het 
afwijzen van een kunstgrasveld op 
het Heereind, het sportpark van 
Sparta’25! Het leek erop dat er al 
onderling ‘afgesproken’ was, dat dit 
er niet zou komen, was stellig de 
indruk. Jammer, want het ‘ons kent 
ons’ verhaal, had hier ook een hele 
positieve wending kunnen krijgen!
Nu kun je tal van regels en afspraken 
hanteren, de KNVB er wel of niet 
bij halen en alles zó interpreteren, 
dat je toch altijd aan het langste 
eind trekt. Jammer dat het zo loopt, 
Laarbeek had zijn eerste kunstgras 
kunnen hebben, waarvan velen 
gebruik zouden kunnen maken. Nu 
gaan we verder met misschien een 
nieuwe grasmat!? Hopelijk mag dan 
een heuse Laarbeekse hovenier het 
aanleggen! Die vinden we wel. 
Ons kent ons 
toch?

R. van den Enden

Ons kent ons 
toch?

R. van den Enden

‘Ons Kent Ons’
COLUMNGeslaagde tweede editie 

Jeugdtoernooi BC Mixed 
badminton

Redacteur: Ans van de Kerkhof
Fotograaf: Johan Maas

Beek en Donk – Afgelopen weekend 
hield badmintonclub BC Mixed in 
sporthal D’n Ekker in Beek en Donk 
voor het tweede jaar op rij het BC 
Mixed Open Jeugdtoernooi. 

Een goede bezetting
De tweede editie van het Open jeugd-
toernooi van BC Mixed kende een 
goede bezetting met 109 inschrijvin-
gen. Er werd gespeeld in de A, B, C en 
pupillenklasse, respectievelijk t/m 17, 
t/m 14, t/m 11 en t/m 9 jaar oud.

Een toernooi op niveau
Het open jeugdtoernooi is door de 
Helmondse Badminton Bond (HBB) 
aangemerkt als verplicht toernooi voor 
de selectie jeugdspelers die deelneemt 
aan de centrale jeugdtraining in Mier-
lo. “Dat betekent in elk geval zeker 
zestig inschrijvingen op niveau”, aldus 
voorzitter Ton Slaets, “dat helpt ook 
voor de verdere inschrijvingen.”

De deelnemers aan de centrale jeugd-
training moeten voor hun ontwikkeling 
minimaal aan vier verplichte toernooi-
en deelnemen. Daar is Beek en Donk 
er een van. Voor BC Mixed betekent 
dit dat het toernooi aan de strenge or-
ganisatiecriteria van de bond voldoet. 
De inschrijvingen zijn redelijk verdeeld 
over de vier categorieën. 

Een felle strijd
Er werd fel gestreden om de prijzen. 

De tellers, allemaal vrijwilligers van de 
vereniging, dienden alert te zijn om 
niets te missen. Het aanwezige publiek 
was enthousiast en kon genieten van 
mooie en spannende wedstrijden.

BC Mixed bestaat dit jaar 

55 jaar en is volop in 

ontwikkeling
Nieuwe ontwikkelingen
BC Mixed bestaat dit jaar 55 jaar en 
is volop in ontwikkeling. Een nieuwe 
ontwikkeling in dit jubileumjaar is het 
starten met mini’s. Voorzitter Ton Slae-
ts licht toe: “Kinderen van 4 tot 6 jaar 
oud starten met het goed aanleren van 
slagen en bewegingen om zo later te 
kunnen instromen in de reguliere ca-
tegorieën. Ook start de vereniging 
onder de bezielende leiding van Marlie 
Fransen, die de jeugdtrainers en bege-

leiders opleidt en begeleidt, met deel-
diploma’s voor de pupillen. Dat zorgt 
voor structuur in het lesgeven en moti-
veert de jeugd om zich te ontwikkelen. 
Dit zijn allemaal ontwikkelingen waar 

we trots op zijn. We zijn een breed-
tesportvereniging en hebben af en toe 
een talent dat zich goed ontwikkelt 
en doorstroomt naar de Nederlandse 
Badminton Bond, zoals Max Wieland 
die zich nu heeft gekwalificeerd voor 
deelname aan het Jeugd-EK in Kazan.”

Voor alle uitslagen van het toernooi 
check de website www.bcmixed.nl of 
www.toernooi.nl



Donderdag 4 februari 201630 

korfbal Nipt verlies tegen Tuldania: 9-10

Geen punten voor Flamingo’s 1

158 doelpunten in 8 wedstrijden

Flamingo’s Pupillen E1 kampioen

Mariahout - Flamingo’s Senioren 1, ge-
sponsord door Auto Corsten slaagde er 
zondag 31 januari niet in om twee pun-
ten bij te schrijven en zich zo wat ster-
ker te nestelen op de vierde positie in de 
Overgangsklasse. Tuldania uit Esbeek 
kwam in de partij in Beek en Donk als 
sterkste uit de strijd doordat Flamingo’s 
veel ballen niet goed wist te plaatsen en 
niet makkelijk tot scoren kwam. 

De thuisploeg liep eigenlijk vanaf het 
begin van de wedstrijd achter de feiten 
aan. Tuldania was fysieker en feller in de 
duels. Flamingo’s kwam niet verder dan 
een zure 9-10 eindstand.

Senioren 2
Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en Verhuur, 
wist in de thuiswedstrijd tegen Be Quick 
4 in de eerste helft aanvallend niet te 
overtuigen, er werden veel kansen ge-

mist. Na een 1-3 ruststand werden in 
de tweede helft de puntjes op i gezet 
en werd er vol vertrouwen gespeeld. Er 
werden juiste keuzes gemaakt en dat 
resulteerde in een zevental doelpunten. 
Senioren 2 won met 8-3.

In het carnavalsweekend wordt niet ge-
korfbald, op zondag 14 februari speelt 
het vaandelteam een uitwedstrijd in 
Overasselt om 10.45 uur tegen koploper 
Heumen.

Mariahout - Door een 16-1 over-
winning tegen Korfrakkers E1 heb-
ben de meiden van de E1, gespon-
sord door Sportshop Laarbeek, het 
kampioenschap binnengehaald. 

Met nog 2 wedstrijden te gaan kan 
de E1 niet meer worden ingehaald. 

De meiden hebben in 8 wedstrij-
den 16 punten behaald en 158 
doelpunten gemaakt. Daardoor 
zijn ze ongeslagen kampioen ge-
worden. Meiden super gedaan!

De Pupillen van Flamingo’s E1 vieren het kampioenschap

Fotograaf: Paul van Breugel

voetbal 4-1 nederlaag op bezoek bij SV Brandevoort

Onnodig verlies voor ELI
Lieshout - Onder omstandigheden, die 
een algehele afgelasting zouden recht-
vaardigen,  heeft ELI op het kunstgras-
veld van Brandevoort een onnodige 4-1 
nederlaag geleden tegen de nummer 3 
in de rangschikking. 

In het eerste half uur was de thuisclub 
– gewend aan het spelen op kunstgras- 
de betere ploeg, maar verder dan enkele 
afstandschoten kwam SV Brandevoort 
niet. In de 30e minuut viel dan toch de 
eerste treffer. De gevaarlijke spits Zohir 
Elmaach loste een schot, dat ELI-goalie 
Robin Evers fraai wist te keren. De re-
bound werd tegen de paal geschoten, 
waarna in een scrimmage de bal via 
een ELI-verdediger alsnog ongelukkig 
in het doel belandde, 1-0. Hierna bleef 
de thuisclub een overwicht houden. Dat 
resulteerde in de 38e minuut in de 2-0 
stand door een inzet van Elmaach en 
leek ELI kansloos om nog een goed re-
sultaat te boeken. 

Na rust kantelde het wedstrijdbeeld ge-
leidelijk. Brandevoort werd onrustig en 
de mannen van Theo Donkers kwamen 
beter in de wedstrijd. In de 53e minuut 
viel de aansluitingstreffer. De jonge 
middenvelder Patrick Swinkels bereikte 
Sem Steenbakkers, die wegdraaide van 

zijn directe tegenstander en de bal fraai 
in de verre hoek plaatste, 2-1. Direct 
hierna zag Bas Hollanders zijn schot via 
de keeper en de lat over gaan. Na een 
uur spelen toornde Lex Hollanders hoog 
boven zijn tegenstander uit, maar zijn 
snoeiharde kopbal ging over het doel. 

Met Joost van de Tol en Bram Donkers 
als vervangers van de moegestreden 
Roel van Mook en David da Silva ging 
ELI op zoek naar de gelijkmaker. Dat 
leek te lukken in de 79e minuut toen 
een Brandevoort-speler bij een schot 
van Sem Steenbakkers de bal met de 
hand tegenhield in het 16-meter gebied. 
De heel jeugdige en erg goed leidende 

scheidsrechter Versteegh kende dan ook 
een strafschop toe. Bram Donkers, die 
nog geen strafschop had gemist, schoot 
nu echter naast het doel. ELI bleef op 
zoek naar de gelijkmaker. Elmaach kon 
van de geboden ruimte gebruik maken, 
3-1, waarna Luuk van Stiphout nog de 
4-1 liet aantekenen door een geluksbal 
in de kruising.

Aan de andere zijde waren Paul van 
Kuijeren en Frank van Erp nog dicht bij 
een doelpunt om de stand een draaglij-
ker aanzien te geven, maar zonder re-
sultaat. Over twee weken heeft ELI de 
kans om zich te revancheren in de thuis-
wedstrijd tegen Nederwetten.   

Aanvoerder Lex Hollanders (l), Paul van Kuijeren en Aaron 
Hurkx (r). Op de voorgrond de 19-jarige scheidsrechter

René Brouwers belangrijk voor groen-witten

Belangrijke winst Sparta’25 
bij Helmondia

Zus van Heijnsbergen ruim 40 jaar in kantine

Geert van den Heuvel vrijwilliger van het jaar 
bij Sparta’25

René Brouwers, 3e spartaan vanaf links, wist zondag 2x te scoren

Beek en Donk - Het was koud, 
guur en regenachtig op sportpark 
de Braak in Helmond. Maar ge-
lukkig ging Sparta lekker warm-
pjes met 3 punten weer terug naar 
Beek en donk, de eindstand 1-3 in 
het voordeel van de Beek en Don-
kenaren. Het was een wedstrijd 
met twee gezichten in Helmond. 

In de eerste helft was Helmondia 
voetballend sterker, zonder dat dit 
in veel kansen resulteerde. Spar-
ta speelde goed georganiseerd. 
Aan het eind van de eerste helft 
kwam de thuisploeg terecht op 
voorsprong toen een schot via een 
hoofd van een Helmondia spe-
ler (onbewust) in het doel zeilde. 
De spits van Helmondia had voor 
rust de 2-0 nog op zijn schoen, 
maar stiftte vanuit kansrijke positie 
naast.

Sparta’25 profiteerde na rust met 
een sterk kwartier van een non-
chalant Helmondia. René Brouwers 
bekroonde in de 53ste minuut een 
goede rush met een fraai doelpunt. 
Hij schoot bekeken de bal achter 
Helmondia-goalie. Niet veel later 
reageerde de Helmondia-defensie 
niet alert op Freek Schoones, die in 
de 58e minuut voor 1-2 tekende. 

Een benutte strafschop in de 63e 
minuut van Rene Brouwers tilde 
de stand naar 1-3. Daarna wist 
de spits van Helmondia nog af en 
toe gevaarlijk op te duiken voor 
het Beek en Donkse doel, maar er 
werd niet meer gescoord. Het goe-
de spel van Rene Brouwers leverde 
hem een nominatie op als ‘kei van 
de week’ van het Eindhovens Dag-
blad.  Een zeer belangrijke over-
winning voor Sparta in de strijd 
tegen degradatie of nacompetitie. 
Er blijf aansluiting met de midden-
moot. Maar Sparta moet blijven 
vechten voor elk punt omdat de 
teams zo dicht op elkaar staan dat 
plaats 4 tot de laatste plaats voor-
lopig mogelijk blijft. Maar deze 3 
punten voelen geweldig zo net 
voor Carnaval. 

Carnaval bij Sparta
Vrijdag 70’s/80’s Party, op zater-
dag jeugdcarnaval, op maandag 
een familiematinee met lunch. 
Zie www.sparta25.nl voor alle 
informatie. 

Beek en Donk - Tijdens het goed be-
zochte en zeer gezellig sponsor- en 
vrijwilligersfeest is Geert van den 
Heuvel verkozen tot vrijwilliger van 
het jaar. Geert is al jaren zeer actief 
bij Sparta’25. Vooral als er bouw- 
en timmerwerkzaamheden moeten 
plaatsvinden is hij de man. 

Een podium, het tijdelijk dichtmaken 
van het terras, de ton voor de tonpra-
oters bij het Gala zijn enkele zaken die 
Geert verzorgt. Daarnaast is hij onder 
andere actief in de activiteitencom-
missie. De prijs van €100,00 is door 
De Vrienden van Sparta’25 ter be-
schikking gesteld en mag door Geert 
binnen Sparta’25 worden besteed.

Geert van den Heuvel in het zonnetje 
gezet door bestuurslid Mari Vesters 
van Sparta’25 en Eric van Vegchel 
namens de Vrienden van Sparta’25. 

Zus van Heijnsbergen ruim 40 jaar in 
kantine
Zus is met haar 75 jaar niet de jongste 
meer, maar wel één van de actiefste 
leden. Een stille kracht waar je altijd 
een beroep op kunt doen. Ruim 40 
jaar is ze al actief in de kantine. Ie-
dere zaterdag en/of zondag voorziet 
zij alle leden en gasten van een natje 
of droogje. Maar meestal blijft het 
niet bij de weekenden. Waar mogelijk 
springt ze bij om te helpen bij ande-
re activiteiten en op doordeweekse 

dagen. Van bijna elke voetballer op 
zondag weer zij wat hij of zij wil eten. 
Maar Zus is ook al heel wat jaren ac-
tief als wasdame, met herstellen van 
kleding, het plakken van stickers op 
het clubblad, het maken van de jaar-
lijkse ledenkaarten of het smeren van 
de broodjes voor het G-toernooi of 
de Spartade. En ze deed en doet nog 
veel meer binnen de club. Zus is tij-
dens de vrijwilligersavond goed in de 
bloemen gezet, een soort van ‘oeuvre 
prijs’. 

Zus van Heijnsbergen

Geert v.d. Heuvel (midden)
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VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

Leverancier: Fiamma, Thetford, Al-ko, 
Reich, GOK en Truma onderdelen

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK

handboogschieten tennisSchutters Strijd in Vrede nemen deel aan kampioenschappen

Zilver voor Auke Segers bij 
Rayonkampioenschap

Beek en Donk - Afgelopen weekend 
vond het Rayonkampioenschap Ind-
oor plaats bij verschillende verenigin-
gen in het rayon. Dus de schutters die 
zich gekwalificeerd hadden, konden 
afreizen naar verschillende plaatsen in 
Brabant en Limburg.  Ook in Beek en 

Donk werd geschoten door de junioren 
recurve eerste en tweede klasse. 

Jammer genoeg geen junior van Strijd 
in Vrede thuis aan de meet. Wel aan de 
meet in Horst bij Schutroe verscheen 
Collin de Wit in de klasse aspiranten re-
curve 11/12 jaar. Tijdens de regio-com-
petitie had hij top geschoten maar het 
lukte op zaterdag niet door materiaal-
problemen. Collin wil zich nu revanche-
ren tijdens het NK.

Thijs van Cleef stond bij St. Willibrordus 
in Milheeze aan de meet in de twee-
de klasse cadetten. Hij drong door tot 
de finalerondes. De 1/8 finale werd 
met 6-0 gewonnen maar de kwartfi-
nale werd voor Thijs het eindpunt. Een 
mooie eerste ervaring met finalerondes.

Auke Segers was zaterdag in Reuver bij 
de grensschutters goed op schot in de 

zesde klasse. Na 30 pijlen een tweede 
plaats en na 60 pijlen als vierde door 
naar de finalerondes. De eerste finale-
ronde was wennen maar werd toch nog 
gewonnen met 6-4 en toen was ze op 
schot. De tegenstander in de kwartfina-
le werd met 6-2 verslagen en de halve 
finale werd een 6-0 overwinning. De 
tegenstander uit Brunssum was in de 
finale goed op schot en ze slaagde er 
maar niet in zijn scores te overtreffen. 
Ze verloor met 2-6 en werd daarmee 
tweede. Een mooie grote zilveren plak 
en ook de nodige ervaring opgedaan in 
het schieten van finalerondes.

Binnenkort kunnen de indoorteams 
aan de bak tijdens de Rayonkampioen-
schappen teams en dan worden er weer 
finalerondes geschoten. Dus men moet 
blijven trainen om te kunnen schitteren 
tijdens die kampioenschappen.

De Top 3, met aan de 
linkerkant Auke Segers

TV ’t Slotje verliest 
degradatiestrijd tegen DTA

Beek en Donk/Hoensbroek - Van tevoren 
was bekend dat Dullens Tennis Academy 
(DTA) ook alles had verloren, net als T.V. 
’t Slotje en dat dit de wedstrijd zou zijn 
waarin bepaald zou worden wie volgend 
jaar een niveautje lager mag gaan spe-
len. Hoofdcoach Jorg Gussenhoven wist 
dat het toch een zware dobber zou wor-
den. Gemiddeld stonden de tegenstan-
ders een punt of meer hoger. 

Bij de 12-jarigen werd in totaal gelijk 
gespeeld. Mede door ziekte kreeg Wou-
ter van de Avoird de zege in de schoot 
geworpen. Bij de meisjes hoefde alleen 
Nienke van de Rijdt in actie te komen. 
Vooral in de eerste set kon Nienke haar 
tegenstandster goed bijbenen tot aan de 
tiebreak. 

Tot en met de 14-jarigen waren Maud 
van Oosterwijk en Kim van de Broek erg 
sterk. De dubbel werd duidelijk in twee 
sets gewonnen. Maud van Oosterwijk 
deed dat ook in de singel. Kim van de 
Broek leverde een ware titanenstrijd. De 
eerste set ging in een tiebreak naar ’t 
Slotje. Daarna kwam de Beek en Donkse 
5-2 achter. Toch kon ze het nog ombui-
gen naar een tweede tiebreak, waarin 
ze op matchpoint de bal op de lijn sloeg. 
Helaas kon de tegenstandster in de loop 
de bal niet goed zien en dacht dat die uit 
was. Het punt werd over gespeeld en Kim 

trok aan het kortste eind. Met geluk viel 
de tiebreak de andere kant op. 

Ook Tom Booy leverde een gevecht. Ook 
de tweede set liep uit in een tiebreak, 
nadat de eerste set 6-4 gewonnen werd. 
Hier kon Tom toch zijn klasse laten zien 
in die tiebreak. Samen met Timo Hocks 
werd na een matige eerste set de tweede 
set met werklust naar zich toe getrokken. 

De 16-jarigen Myrne van Erp en Roy 
Willemsen konden de enige punten bin-
nenhalen. Myrne won in twee sets haar 
singel. Samen met Laura Hazenberg 
zorgden ze bijna voor een verrassing. De 
eerste set stonden ze namelijk voor met 
5-1. Toch werd de set afgegeven in een 
tiebreak. Roy Willemsen had de eerste set 
duidelijk gewonnen met 6-4. Vanaf 4-3 
en 15-40 ging alles de andere kant op, 
waardoor het gelijk werd. 

Bij de 20-jarigen haalde Giulia Hens de 
enige benodigde punten binnen. Ze won 
in een mooie strijd de twee sets met veel 
inzet. Vooral vanaf 3-4 achter in de twee-
de set liet ze haar klasse zien.

Nu mag het team zijn borst nat maken. 
Op zondag 21 februari komt het kam-
pioensteam uit Asten. Dan zullen de de-
gens gekruist gaan worden vanaf 13.00 
uur thuis in de tennishal D’n Ouwe Toren.  

Tom Booy (l) en Timo Hocks (r)

Maud van Oosterwijk (l) en Kim van de Broek (r)

Nieuw PR voor Martijn v.d. Heijden

1e wedstrijd Ganzenwinkel toernooi bij HBV 
De Eendracht

Aarle-Rixtel - De eerste wedstrijd 
van het van Ganzenwinkel toernooi 
in het seizoen 2016 is op donder-
dag 28 januari geschoten. In totaal 
worden er dit jaar 17 wedstrijden 
geschoten. De bezoekende ver-
eniging was HBV Ontspanning 
uit St-Oedenrode. Zij waren met 7 
schutters aanwezig en hadden op-
gegeven om samen 1455 punten te 
gaan schieten.

Na het optellen van de scores bleek 
dat de bezoekers in totaal 1465 pun-
ten hadden geschoten. Een positief 
resultaat van +10 punten. Dit is een 
goed resultaat en hiermee eindigen 
ze waarschijnlijk vrij hoog in het klas-
sement. Winnaar van het toernooi 
wordt de vereniging die zo dicht mo-
gelijk bij zijn opgegeven punten aan-
tal uitkomt.

Voor de schutters van de Eendracht 
hebben een onderlinge competi-
tie opgezet tijdens de van Ganzen-

winkel wedstrijden. Ook zij gaan 
voortaan opgeven hoeveel punten 
ze denken te gaan schieten. Als een 
schutter minder schiet dan opgege-
ven krijgt hij 1 punt. Als een schutter 
meer schiet dan opgegeven krijgt hij 
4 punten. Als een schutter precies 
zijn opgegeven score schiet krijgt 
hij 5 punten. Aan het einde van de 
competitie kijken ze wie de meeste 
punten heeft. In de voorgaande ja-
ren schoten de schutters van de Een-
dracht voor spek en bonen mee, dat 
is nu dus veranderd.  

Uitslag De Eendracht
1 Toon van Hoof 227, 2 Walter Jan-
sen 222, 3 Machiel van Roij 211, 4 
Martijn v/d Heijden 204 (nieuw PR), 
5 Jo Maas 204, 6 Arno Donkers 196, 
7 Martien v/d Graef 187, 8 Jan van 
Rooy 182, 9 Geert van Ganzenwin-
kel 180, 10 Paul van Bakel 178.

Een mooie score voor Martijn v/d 
Heijden, die met 204 punten een 

nieuw persoonlijk record wist te 
schieten.  Martijn schiet al een paar 
maanden mee, maar is deze maand 
officieel lid geworden.  Dat is dus een 
goed begin voor hem, een verbete-
ring van zijn oude record met maar 
liefst 13 punten.

Bij De Eendracht is het zo dat ieder-
een een half jaar vrijblijvend en gratis 
kan komen schieten, met materiaal 
dat gratis ter beschikking wordt ge-
steld.  Na dit half jaar moet je dan 
de beslissing nemen om wel of niet 
officieel lid te worden.

Het clubgebouw is gevestigd aan de 
Lijsterstraat 25 te Aarle-Rixtel, als u 
interesse heeft mag u altijd vrijblij-
vend komen kijken naar deze leuke 
sport. Op maandag vanaf 19.00 uur 
is de jeugdtraining, ook de jeugd die 
interesse heeft mag vrijblijvend ko-
men kijken. ’s Maandags en donder-
dags na 20.00 uur is de training voor 
de volwassenen. 

zeilen Op gezellige manier in contact komen met watersport

Inschrijvingen Zeilkamp 
Laarbeek 2016 gestartLaarbeek – Al meer dan 40 jaar 

organiseert Stichting Zeilkamp 
Laarbeek een watersport kamp op 
de Loosdrechtse plassen.  Tijdens 
het zeilkamp verblijven ze op het 
‘Holtus’eiland. In de afgelopen ja-
ren hebben al heel veel jongeren 
uit Laarbeek en omstreken dus al 
kennis gemaakt met ‘hun’ eiland. 

Ook dit jaar organiseren ze weer 
een geweldig watersport kamp. 
Hun doel is om jongens op een 
zeer laagdrempelige en gezellige 
manier in contact te laten komen 
met de watersport. Naast het zei-
len kan er ook gekanood, gesurft 
en gevist (wel zelf visspullen en 
vergunning meenemen) worden. 
Ook worden er verschillende ac-
tiviteiten georganiseerd zodat er 
onderling ook wat competitie ont-
staat. 

De doelgroep zijn jongens in de 
leeftijd van 12 t/m 18 jaar (vanaf 
groep 8 schoolverlaters) woon-
achtig in Laarbeek, Gemert-Bakel. 
Maar kom je uit een ander dorp 
uit de regio, dan ben je natuurlijk 
ook van harte welkom. Dit kamp 
is een fantastische manier om ken-
nis te maken met watersport. Je 
kunt deelnemen met vrienden, als 
je 4 of 5 vrienden meeneemt heb 

je mooi ‘een bootje vol’. Natuur-
lijk kun je je ook alleen inschrijven, 
want tijdens deze week worden 
ook vrienden voor het leven ge-
maakt! Het is natuurlijk ook leuk 
als je gewoon een keer zonder je 
ouders op vakantie wilt. 

Zeilen wordt vaak gezien als een 
dure sport, maar omdat men met 
vrijwilligers werken (voldoen aan 
alle eisen) en al jaren goede spon-
sors hebben, kunnen ze de kosten 
voor de deelnemers laag houden. 
Helaas zijn de lasten van het kamp 
de laatste jaren wel flink gestegen. 
Dus als je een steentje bij wilt dra-
gen en hen wilt steunen, dan ben 
je van harte welkom. 

Als het je leuk lijkt om een week 
op kamp te gaan en van alles mee 
te maken, dan is dit zeilkamp zeer 
geschikt voor jou. Dit jaar vindt het 
kamp plaats van 20 t/m 27 augus-
tus op het Holtus Eiland te Loos-
drecht. 

Kijk voor meer informatie op 
www.zeilkamplaarbeek.nl of mail 
naar info@zeilkamplaarbeek.nl, 
ook te volgen op twitter: @ZLaar-

beek, instagram: zeilkamp_laar-
beek. Hopelijk ziet de organisatie 
jou dit jaar op dit geweldige eiland!

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

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl
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Taarten bakken!

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

Wegens succes nieuwe workshops:

Zaterdag 27 februari &
Zaterdag 5 maart

Locatie:  Kookcentrum Brabant
Tijd: 14.00 – 17.00 uur 

Wat: Keuze uit het maken van een 
professionele slagroom-, mokka- of 

chocoladetaart, inclusief koffie/thee, fris, 
bier en wijn én lekkere (zoete) hapjes! 

Prijs: €37,50 p.p. 

Opgeven of meer informatie? 
Mail naar info@kookcentrumbrabant.nl of 

bel naar 06-46598595 

volleybal

Beek en Donk - Next/Bedovo Da-
mes 1 speelde zaterdag tegen de 
geduchte tegenstander VC Polaris 
Dames 2, dat 3e staat in de com-
petitie, nadat zij eerder die week 
al een overwinning boekte op 
Nuvo’68. 

In Mierlo-Hout verloor Bedovo eer-
der dit seizoen nipt de enige wed-
strijd van het seizoen tegen Polaris. 
Maud Crooijmans werd voor deze 
belangrijke wedstrijd opgetrom-
meld ter versterking van het team. 
Beide teams startten sterk aan de 
wedstrijd en waren niet van plan 
om sets af te geven. Dit resulteer-
de in een gelijk opgaande strijd 
tot het einde van de 1e set. Next/
Bedovo Dames denderde door en 
wist de 1e set binnen te halen. 
Dit betekende een keerpunt in de 
wedstrijd. Next/Bedovo Dames 1 
bleek ijzersterk en met een sterke 
verdediging en knallende aanval-
len wisten zij Polaris achter zich 
te laten. Polaris vocht sterk terug 
maar zij wisten het tij niet te ke-
ren tegen het goedlopende spel 
van de koploper. Next/Bedovo Da-
mes 1 schrijft deze week weer tien 
punten bij en kan langzaamaan 
toe gaan leven naar een (hopelijk) 
nieuw kampioenschap. 

Café Thuis/Bedovo Heren 1
De mannen traden aan tegen di-
recte concurrent Shock ‘82 HS 2. 
Een spannende pot, dat bij vo-
rige wedstrijden wel is gebleken 
met speeltijden van ruim 2,5 uur. 
De mannen startte niet helemaal 
goed aan de wedstrijd en moesten 
aankijken hoe Shock’82 langzaam 
uitliep. Aanvallend schoot Bedo-

vo tekort waardoor zij de eerste 
twee sets af moesten geven aan 
het team uit Cuijk. Set 3 keerde 
Café Thuis/Bedovo Heren 1 de 
wedstrijd waardoor zij Shock’82 
achter zich lieten. Mede door en-
kele dubieuze beslissingen van de 
scheidsrechter, die het te druk had 
met zijn mobiele telefoon, werd de 
set binnengehaald in het voordeel 
van Bedovo. Set 4 bleek een ko-
pie van de derde set, waarbij de 
scheidsrechter nog steeds een gro-
te hoofdrol speelde met zijn mo-
biel. Café Thuis/Bedovo Heren 1 
was weer bij en de beslissende vijf-
de set moest gespeeld worden. Tot 
het einde bleken beide teams aan 
elkaar gewaagd maar uiteindelijk 
moest Bedovo toch zijn meerdere 
tonen in Shock’82. 

Achilles MA 2 - Bedovo MA 1: 2-3. 
(25-20, 23-25, 23-25, 25-22, 08-
15)
Shock ‘82 HS 2 - Bedovo HS 1: 
3-2. (25-12, 25-23, 19-25, 23-25, 
15-09)
Bedovo MC 1 - VC Polaris MC 4: 
2-3. (25-15, 23-25, 16-25, 25-15, 
12-15)
Bedovo DS 1 - VC Polaris DS 2: 
4-0. (25-21, 25-19, 25-13, 25-19)

IJzersterke wedstrijd Next/
Bedovo Dames 1 tegen VC Polaris

dansen

Gemert/Beek en Donk - Manders Dan-
ce Factory was afgelopen weekend 
goed vertegenwoordigd met haar Dan-
seressen op The Dutch Open HipHop 
te Sittard. Tussen de vele internationale 
deelnemers wisten zij diverse titels te 
bemachtigen op diverse categorieën en 
klasse. 

Formatie
In september 2015 heeft Manders Dan-
ce Factory een formatieteam opgericht. 
Het formatieteam MDF Crew bestaande 
uit 17 dansers, heeft hard getraind en 
doet het goed op de landelijke wedstrij-
den, al 2 keer behaalde ze de kampioen-
stitel. Afgelopen zaterdag behaalde het 
formatieteam een fantastische tweede 
plek op deze grote internationale wed-
strijd. Duitsland werd eerste, hiermee is 
de MDF Crew het beste Nederlandse 
Formatieteam en heeft een team een 
zeer grote kans om zich te kwalificeren 
voor de Europese Kampioenschappen 
HipHop 2016. 

Small Groups
De meiden van Girls United Crew be-
haalden een super 3e plaats, Het Kids 
team Keep Calm Crew ook een fantasti-
sche 3e Plek, de Make Dance Crew een 
mooie 5e finale plaats. 

Het team No Limits Crew, waarvan 
de helft uit Beek en Donk komt (Demi 
Bosch, Gigi Rutten, Noa Otten en Luna 
Kuijten) welke ook het gastoptreden 
verzorgde tijdens de Rollershow in Beek 
en Donk bezorgde menig ouders tranen 
in de ogen. Zelf hielden ze het ook niet 
droog tijdens de zenuwslopende prijs-
uitreiking. Elkaar stevig vasthoudend 
wachtte ze in spanning de uitslag af.. 
en ja hoor de meiden en hun trainster 
Samantha Tena Hernandez mochten 

de Kampioenstitel Dutch Open 2016 
Groups Junior Star in ontvangst nemen, 
hiermee is deze groep vrijwel zeker van 
een plaats op het Europees Kampioen-
schap HipHop in Juni 2016.

Duo
Ook bij de Duo’s zijn er prachtige prij-
zen in de wacht gesleept. Nina Leenders 
en Julia van Lankveld eindigden in hun 
categorie van de 53 deelnemers op een 
mooie 11e plek, Laura van der Zanden 
met haar duo-partner Isa Bevers namen 
het op tegen 20 deelnemers en wisten 
zich op een mooie 6e plaats te zetten. 
Luna Kuijten en Merel Donkers namen 
het dit weekend weer op tegen de we-
reldkampioen HipHop Duo van afgelo-
pen jaar. Het plezier spatte eraf en ze 
plaatse zich op een geweldige 3e plaats, 
Duitsland werd wederom kampioen.

Solo
Bij de solo’s gebeurde veel, Laura van 
der Zanden was de enige danseres uit 
Beek en Donk die zich wist te plaatsen 
voor de finale. Ze liet geweldige moves 
zien en duidelijk zichtbaar was haar mu-
zikaliteit en muziekkennis. Supertrots en 
dik verdiend mocht ze daarom ook de 
bronzen plak in ontvangst nemen. Luna 
Kuijten behaalde net geen halve finale 
en werd 17e van de 47 deelnemers, de 
finale werd gedomineerd door Duits-
land en Denemarken.

Kampioenstitel Dutch Open 2016 Groups Junior Star voor team ‘No Limits Crew’

Hiphoppers scoren bij grote Internationale wedstrijd
Laura van der Zanden
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Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

zwemmen Zwemvereniging Beek en Donk vroeg uit de veren

Veel geslaagden bij diploma zwemmen

Beek en Donk - Terwijl het buiten nog 
een beetje donker was en bij de mees-
te huizen de gordijnen nog gesloten 
waren, stonden zondag 31 januari om 
8.00 uur de trainers en het bestuur 
van de zwemvereniging Beek en Donk 
al klaar bij zwembad de DrieEssen in 
Beek en Donk. Het diploma zwemmen 
startte deze keer al om 8.30 uur. 

“Zo vroeg al…?” was de vraag van vele 
familieleden die kwamen kijken. Voor 
de kandidaten zelf leek het wel prettig 
te zijn om niet de hele dag in span-
ning te hoeven zitten voor het diploma 
zwemmen. Om 08.30 uur startte de 
kandidaten met zwemmen voor het A- 
en B-diploma, daarna gevolgd door de 
kandidaten van de diploma’s C, Zwem-
vaardigheid 1, Survival 1 en Snorkelen 
2. De kandidaten van Wereldslagen 1 
hebben afgelopen donderdag hun di-
ploma al behaald. De kandidaten heb-
ben allemaal laten zien dat zij de eisen 
van de verschillende diploma’s goed 

beheersten en zijn daarom allemaal 
geslaagd. De zwemvereniging Beek en 
Donk feliciteert hen met hun diploma! 

Diploma A
Eki Brekelmans, Leko vd Eijnden, 
Nine van Hoof, Florian Janssen, Peer 
Penninx, Daan Swinkels, Nienke 
Vereijken, Justin v/d Westerlo en 
Thomas Cornelissen. 

Diploma B
Jayson Binda, Mart van Bommel, 
Sabine van Goch, Rosanne Hoogen-
boom, Ingmar Penninx en Caithlyn 
Verbrugge

Diploma C
Faylin van Diermen, Janne Donkers, 
Dyantha Paul, Daan v/d Rijt en Senna 
Murray

Zwemvaardigheid 1
Roy Aarts, Nina v/d Bogaard, Sarah 
Donkers, Geertjan v/d Kerkhof, Jolijn 

v/d Kerkhof en Dineke Penninx

Survival 1
Kevin Biemans, Sanne van Gelder, 
Danielle Jespers, Niels van Schaijk en 
Evelien Vaessen

Wereldslagen 1
Fleur Donkers, Valery Jurgens en Katja 
van Lierop

Snorkelen 2
Thymen Broeders, Rilana Jurgens en 
Jasmijn Verhagen

Bent u nog geen lid van de Zwem-
vereniging Beek en Donk, maar 
bent u wel nieuwsgierig gewor-
den, neem dan eens een kijkje op 
www.zwemverenigingbeekendonk.nl. 
Stuur een e-mail met uw vraag naar 
info@zwemverenigingbeekendonk.nl 
of kom op donderdagavond eens vrij-
blijvend een kijkje nemen tijdens één 
van de zwemuren. 

zaalvoetbal De Tapperij maatje te groot voor concurrent: 4-0

Café-Zaal de Tapperij neemt 
koppositie overBeek en Donk - In een rechtstreeks on-

derling treffen tussen de nummer 1 en 
2 uit de A-klasse heeft Sevenmiles.nl/ 
Café-Zaal Dave van de Burgt het onder-
spit moeten delven. Na verleden week al 
verrassend uitgeschakeld te zijn gewor-
den in het bekertoernooi verloor Seven-
miles ditmaal de koppositie. Concurrent 
Café-Zaal de Tapperij was duidelijk een 
maatje te groot: 4-0. Een tweetal treffers 
in de beginfase en twee in de laatste 10 
minuten bezorgde De Tapperij de num-
mer 1-plek. 

Eerder die avond bleek rode-lantaarn-
drager Meulensteen/ Van Lieshout niet 
opgewassen tegen Rijwielhandel van 
den Berg. De gebroeders van de Bogaard 
hadden het op hun heupen en verzorg-
den tezamen 6 van de 11 treffers, waar-
bij A. van den Bogaard er 4 van tegen de 
touwen wist te werken. Het arme Meu-
lensteen kon in de slotfase de eer nog 
redden, maar het ziet er voor hen op dit 
moment niet naar uit dat een plek buiten 
de gevarenzone realistisch is. Van den 
Berg steeg door deze zege naar plek 5.

FC Avondrood, de nummer laatste in de 
B-klasse, trof de koploper 1.FC Geerts. 
Met de huidige merchandise lijn van 
laatstgenoemde gaat het steeds beter, 
ook na alweer een overwinning voor 
de geel-zwarten. Met 5-0 werd FC 
Avondrood weggezet. Het deed daar-
mee goede zaken in zake de kopposi-
tie, getuige ook de uitslagen later op 
de avond. Ongeslagen is 1. FC Geerts 
nog ‘immer’ in tegenstelling tot FC 
Avondrood, wat nog steeds wacht op 
de eerste seizoensoverwinning. 

Concurrent DHVM Vastgoedmanage-
ment heeft deze al wel te pakken, maar 
kon tegen Aben & Slag advocaten geen 
vuist maken. Gebroeders van den Heu-
vel waren op stoom voor Aben & Slag 
en produceerden samen 4 doelpunten. 
De einduitslag liet duidelijk zien dat 
Aben & Slag geen lastige avond had: 
6-1. Daarmee nestelen ze zich op plek 
3 op respectabele achterstand van 1.FC 

Geerts. DHVM blijft op de 7e plek bun-
gelen. 
De avond eindigde in een duel tussen 
DK Garagebedrijf en Café Thuis. DK 
moest winnen om in het spoor te blijven 
van 1.FC Geerts. Met die wetenschap in 
het achterhoofd trok DK ten strijde en 
na een gelijkgaand begin leek met nog 
8 minuten speeltijd de beslissing te zijn 
gevallen. E. van Bommel trof voor de 2e 
maal doel en een voorsprong van 3-1 
was bereikt. Café Thuis, wat meer en 
meer lijkt te gedijen in de B-klasse, liet 
dit niet op zich zitten en al snel werd de 
aansluitingstreffer geproduceerd. Niet 
veel later viel ook de 3-3, waardoor een 
spannende slotfase het gevolg was. Met 
de wind figuurlijk mee wilde Café Thuis 
ook die 3 punten binnen hengelen en 
met nog 30 secondes te spelen lukte 
dit ook. T van Berlo, al vaker het goud-
haantje dit seizoen, schoot Thuis naar 
de zege. DK bleef sip achter, ze hadden 
hun kansen verkeken.

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

PODOTHERAPIE BRUGMANS
Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
Maandag en donderdag alleen op afspraak.
De praktijk is direct toegankelijk.

Hool 56, Keldonk       06-83598124       www.podotherapiebrugmans.nl

• Pijnlijke voeten
• Vermoeide voeten
• Voetstandsafwijkingen
• Verkeerd looppatroon
• Teenafwijkingen/klachten

• Nagelklachten
• Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
• Sportblessures
• Diabetische/Rheumatische voeten

Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.

7-3 overwinning voor eerste team tegen TTV Unicum

TTV Een en Twintig opent seizoen 
in stijl

Beek en Donk - Het eerste team van 
Tafeltennisvereniging uit Beek en Donk 
begon de voorjaarscompetitie vorige 
week donderdag met een klinkende 
overwinning. TTV Unicum uit Geldrop 
werd in de Beek en Donkse tafeltennis-
hal met 7-3 naar huis gestuurd. 

Peter van den Eijnde en Jordi Kivits 
waren oppermachtig en waren beiden 
verantwoordelijk voor zes punten. Het 
duo boekte ook in het dubbelspel een 
zwaarbevochten overwinning. In de 
vijfde game bleek Beek en Donk met 
11-5 te sterk.

Het vijfde team speelde gelijk tegen 
Veldhoven 12. Gerdi van den Boomen, 

Dennis Verbruggen en Addy Verbakel 
pakten de punten en wonnen daar-
naast het dubbelspel in vijf games. Bij 
het zesde team vielen de resultaten van 
Roel Beekmans op. Hij won al zijn en-
kelpartijen tegen MTTV uit Mierlo. Zijn 
teamgenoten Helmi Eekels en Patrick 
Biemans deden het ook prima met bei-
den twee overwinningen. In slechts drie 
games versloegen Helmi en Roel hun 
tegenstander daarnaast in het dubbel-
spel.

Jeugd
Bij de jeugd was er een gelijkspel voor 

het eerste team. Clubkampioen Lucas 
Crooijmans pakte thuis twee punten 
tegen Valkenswaard. Bert Coolen en 
Kevin Biemans verdeelden de andere 
twee punten, terwijl Lucas en Kevin in 
een spannend dubbelspel aan het lang-
ste eind trokken: 5-5.
 
Interesse? 
Heb je ook interesse om te gaan tafel-
tennissen? Je bent van harte welkom. 
Kijk voor meer informatie over TTV Een 
en Twintig op internet of volg de ver-
eniging op Twitter en Facebook.

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

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 
€5,00 p.p.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!

basketbal 13e editie Laarbeeks Basisscholen Basketball Toernooi

Basketbal leeft onder 
Laarbeekse jeugd

Laarbeek - De 13e editie van het jaar-
lijkse Laarbeeks Basisscholen Basket-
ball Toernooi (LBBT) stond zondag 
31 januari op het programma. Dit jaar 
schreven wederom meer dan 300 kin-
deren zich in. Van de 11 Laarbeekse 
basisscholen waren er 9 present en le-
verden ze samen 42 teams.

Groepen 3 en 4
Om 9.00 uur betraden de eerste teams 
het veld. Van de groepen 3 en 4 schre-
ven er 10 teams in. Basketball is een pit-
tig spel voor deze jongste deelnemers. 
Om de bal door de ring te gooien is 
techniek en kracht nodig. Toch blijken 
veel kinderen het kunstje snel onder 
de knie te hebben. Uiteindelijk namen 
De Vuurspuwers van groep 4 van de 
Sprankel het op tegen de Wolven van 
groep 4 van de Raagten. De Sprankel 
won voor het tweede jaar op rij de prijs 
in deze klasse.

Groepen 5 en 6
Aan het begin van de middag betraden 
16 teams de groepen 5 en 6 het veld. 
Voor deze klasse werden alle drie de 
velden in sporthal de Klumper bezet. 
Er werd hard gestreden om een plek in 
de kruisfinales. De finale werd gespeeld 
door De Sprankelgamers van groep 
6 van De Sprankel tegen de Super Six 
(groep 6 van de Bernadette). De prijs 
ging naar Mariahout in een zenuwslo-
pende wedstrijd na maarliefst drie ver-
lengingen.

Groepen 7 en 8
Ook bij de groepen 7 en 8 deden 16 
teams mee aan de competitie. Zij tra-
den om 16.30 uur aan. Vooral bij deze 
oudere groepen bekende gezichten van 
eerdere jaren. Voor het eerst in de ge-
schiedenis van het LBBT nam een team 
van het Aarle Rixtelse Brukelum deel 
aan het toernooi. De kruisfinales wer-
den wederom uitgevochten door teams 
uit Lieshout, Beek en Donk en Maria-
hout. De Thunderkings, groep 8 van de 
Raagten nam het in de finale op tegen 

de Sparkling Five van groep 8 van de 
Spankel. De Raagten ging er voor het 
derde jaar op rij met de titel vandoor. 

Vrije worpen
Tussen de wedstrijden door werden 
ook vrije worpen geschoten. Elke spe-
ler mocht 10 vrije worpen schieten en 
proberen er zo veel mogelijk raak te 

schieten. Deze discipline bleek vooral 
een Mariahoutse specialiteit te zijn. In 
alle drie de competities wist een leer-
ling van Bernadette Basisschool uit Ma-
riahout te winnen. Bij de groepen 3 en 
4 wist Mees Kuijpers te winnen. Bij de 
groepen 5 en 6 werd de winnaar Mer-
lijn Kuijpers en bij de groepen 7 en 8 liet 
Lotte van Erp de concurrentie kansloos.

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 27, 28, 30 en 31 januari
MW1 – Kv Rooi MW1 8 – 8
De Korfrakkers R1 – R1              14 – 4 
Corridor 4 – Sen 31 8 – 9 
PupF1 – De Korfrakkers 8 – 9 
PupE2 – Altior 0 – 7 
PupE1 – De Korfrakkers             16 – 1 
PupD2 – Blauw Wit (Ha)             6 – 0 
Korloo – AspC2  1 – 3 
Spoordonkse Girls – AspC1          3 – 4 
Prinses Irene – AspB1                   6 – 5 
Sen 2 – Be Quick 4                      8 – 3 
Sen 1 – Tuldania 1                     9 – 10 

Woensdag 10 februari
Sporthal Veghel
21.15 MW1 – BMC MW1
 

volleybal
Bedovo
Achilles MA 2 - Bedovo MA 1: 2-3 
(25-20, 23-25, 23-25, 25-22, 08-15)
Shock ‘82 HS 2 - Bedovo HS 1: 3-2 
(25-12, 25-23, 19-25, 23-25, 15-09)
Bedovo MC 1 - VC Polaris MC 4: 2-3 
(25-15, 23-25, 16-25, 25-15, 12-15)
Bedovo DS 1 - VC Polaris DS 2: 4-0 
(25-21, 25-19, 25-13, 25-19)

handbal
Bedo
Bedo E-jeugd – Aristos E2              2-3
Bedo D-jeugd – DOS ’80 D3       3-16
Bergeijk DC2 – K.P.J. Beek en Donk/
Bedo Dames C-jeugd                  2-10
Bedo Dames 2 – Achilles ’95 DS2  

                                                  10-13
Habo ’95 DS2 – Bedo Dames 1  19-17
Bedo Heren 3 – Oranje Wit HS2 25-19
Swift HS2 – Bedo Heren 2          30-26
PSV Handbal HS1 – Bedo Heren 1  
                                                  25-26

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen maandag 1 februari 
Hans van der Ligt - Guus v d Elsen 2-0 
Henk van den Bergh - Jan Verbakel 2-0
Hans Wagelmans - Martien Swinkels  
                                                      0-2
Joop Vereijken - Leo van Griensven  
                                                      0-2
Henk van de Vegt - Tonny de Louw  
                                                      2-0
Antoon Rooijakkers - Harrie Bouwmans                                   
                                                      0-2
Frits Wilbers - Cor Verschuren        0-2
Herman v d Boom - Theo v Rossum  
                                                      0-2
Theo v Hoogstraten - Bennie Beerens  
                                                      0-2
Leo Migchels - Jan van Dijk            2-0
Theo van Rossum - Lou Muller       0-2
Ad v d Linden - Albert Kluijtmans   0-2
Pieter Rooijackers - Piet Goossens   0-2
Antoon Wagemans - Rinie v d Elsen  
                                                      0-2
Jaspert Swinkels - Fons v d Linden  0-2
Piet van Zeeland - Theo Verheijen  0-2
Antoon van Osch - Frits Tak           0-2

Uitslagen dinsdag 2 februari 
Gerrit van Osch - Henk Mastbroek 2-0
Guus van de Elsen - Lambert v Bree  2-0
Henk Verhappen - Tonny de Louw  2-0
Huub Biemans - Marinus Steegs      0-2
Antoon Maas - Herman van de Boom  
                                                      0-2

Lou Muller - Antoon Smits             0-2
Jan van Neerven - Cor van den Berg
                                                      0-2
Frits Poulisse - Theo Spierings        2-0
Mari Verbakel - Bert van de Vorst   2-0
Jan van Hout - Willie Vorstenbosch 2-0
Frits Poulisse - Joop Kerkhof           0-2
Evert Baring - Biek Klaasen              0-2
Tonnie Raaijmakers - Mari Vereijken 0-2
Henk Meerwijk - Hans Heldoorn    0-2

Stand na 2 februari
A Klasse
1  Guus van de Elsen                  20-31
2  Tonny de Louw                      20-28
3  Martien Swinkels                   23-26 

B Klasse
1  Cor van den Berg                   22-32
2  Harrie Bouwmans                   22-29
3  Jan Hesselmans                      20-27

C Klasse
1  Leo Migchels                         20-27
2  Jan van Hout                         20-26
3  Mari Verbakel                        19-25

D Klasse
1  Frits Tak                                  23-32
2  Evert Baring                            24-32
3  Fons van der Linden               21-29  

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 29 januari
Jan Crooijmans – Dennis van 
Dommelen                                     2-2
Jan van Grinsven – Marcel Bekkers 1-3
Geer-Jan Otten – Mark van de Burgt  
                                                      3-0
Marcel Bekkers – Mark van de Burgt  
                                                      3-0
Jan Crooijmans – Dave van de Burgt  
                                                      0-3
Koen Rooijakkers – Philip Oosthoek  

                                                      0-2
Dennis van Dommelen – Arie van de 
Burgt                                              3-1

Stand per 29 januari
1. Geert-Jan Otten                      15-35
2. Philip Oosthoek                      16-31
3. Dennis van Dommelen           14-30
4. Jan Crooijmans                       16-27
5. Marcel Bekkers                         5-26

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 27 januari 
Lijn A 
1. José en Jan                           56,79%
2. Elly en Maria                        56,55%
3. Janny en Toos                      56,25%
4. Annelies en Ton                    54,35%
5. Bernadette en Antoon         54,23%
    
Lijn B
1. Lien en Hanny                     58,33%
2. Lisette en Joop                     58,04%
3. Nellie en Annie                     55,06%
4. Pieta en Jo                           55,06%
5. Wilma en Eric                      55,06%
De volgende zitting is op woensdag 3 
februari in Café-zaal de Tapperij. 

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 27 januari 
1. Cellie en Jan                          61.00%
2. Els en Gerda                        59,50%
3. Marian en Joop                     58,50%
4. Marianne en Leny                54,17%
5. Diny en Leo                          53,50%   

Uitslag dinsdag 2 februari
1. Gidi en Ria                           64,87%
2. Leo en Roos                          61,90%
3. Mieke en Leo                        59,66%
4. Tonnie en Riky                       58,20%

5. Marianne en Lenie               56,07%
 
Er wordt elke dinsdagmiddag 
en woensdagavond gespeeld in 
Bavaria Brouwerij Café te Lieshout. 
Zie voor verdere informatie 
www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 28 januari
1. Cellie en Annie                    59,58%
2. Marianne en Leni                  55,42%
3. Mari en Jo                            55,00%     
4. Dora en Corry                      53,33%
5. Jan en Maria                        52,92%
De volgende is zitting op donderdag 
4 februari, 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 2 februari 
1. Annie en Helma                   61,43%
2. Riet en Tony                        58,57%
3. Lien en Jan                            55,73%
4. Bernadette en Henny          52,08% 
5. Jo en Riek                           48,96%
De volgende zitting is op dinsdag 
16 februari, 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg te Beek en Donk.

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 2 februari
½-½ André Bergman - Johnny v.d. 
Laarschot 
½-½ Hans Claas - Zjon v.d. Laar

9 februari geen schaken wegens 
Carnaval

Programma / Uitslagen

Lastig om de juiste
“hypotheek” keuze te maken?

Wij helpen u kiezen
 

20 jaar vast
2,55%

Brouwersstraat 25 | Beek en Donk | 0492  34 99 88

www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist - Snel en deskundig - Dé shop voor hypotheken
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Beek en Donk/Almere - Het Ne-
derlands Kampioenschap show 
en formatie vond voor de 3e keer 
plaats in de Topsporthal in Almere 
op zaterdag 30 januari. Vol goede 
moed trokken 38 rijdsters en hun 
begeleiders ten strijde tegen 7 an-
dere clubs.

Na de training konden de rijdsters 
zich opmaken voor de opening. 
Om 13.30 uur begon deze met 
het voorstellen van alle teams, ge-
volgd door een optreden van een 
lokale hiphop-dansgroep met als 
verrassing voor jury en publiek, 
een flashmob door alle teams. 
Hiermee werd de opening toch 
wat sprankelender dan andere ja-
ren.

Om 14.00 uur begon het dan 
echt. Als eerste was de catego-
rie Klein Groep aan de beurt. De 
rijdsters van De Oude Molen, 
met prachtig geschminkte Mexi-
caans doodsmaskers, reden een 
emotioneel Dia de los Muertos. 
Een kleine val werd hard afge-
straft en ze eindigden op een 4e 
plek. Hierna was het de beurt aan 
de Jeugd Groepen. In deze cate-
gorie met rijdsters van maximaal 
16 jaar oud, deden 2 teams van de 
Oude Molen mee. Als derde groep 
mocht het Jeugdteam I aantreden. 
Zij hadden een super gaaf, tech-
nisch sterk en up-tempo nummer 
over The World of Steampunk. In 
pakken en gezichten deels versiert 
met radertjes voerden de dames 
hun dans super strak uit en werd 
beloond met een 3e plaats. Enkele 
nummers later was Jeugdteam II 
met Construction Workers aan de 
beurt met de jongere rijdsters van 
de club. Zij reden een stoer num-
mer over bouwvakkers, helaas een 
kleine val. Jeugdteam II werd 8e. 

Als laatste voor de pauze traden de 

Kwartetten aan. Ook hier 2 teams 
van de Oude Molen. Als nummer 
9 mocht Kwartet I met Precious 
Metal aantreden. In goud, zilver, 
brons en koper reden de rijdsters 
een geweldig nummer. Onmid-
dellijk hierna was het de beurt aan 
Kwartet II. Deze vier dames brach-
ten een prachtige uitvoering van 
Emotions of Love. Kwartet II werd 
8e en Kwartet I moest met een 4e 
plek genoegen nemen. 

Na de pauze was het de beurt aan 
de Jeugd Kwartetten. Als 2e kwam 
Jeugd Kwartet II aan gefladderd. 
Als prachtig uitgedoste vlinders 
brachten zij Atalanta tot leven. 
Een klein vlindertje viel kort, wat 
leidde tot een puntenaftrek. On-
middellijk hierna was het de beurt 
aan Jeugd Kwartet I met Inside 
Out. Ook deze nog jonge rijdsters 
lieten zien dat ze zichzelf al van 
binnen en van buiten kende. Zij 
reden een weergaloos nummer en 
waren dan ook meer dan tevreden 

met hun prestatie. Jeugd Kwartet 
II werd 9e en Jeugd Kwartet I werd 
4e. 

Als laatste van deze lange dag 
stond het koningsnummer van het 
showrijden op het programma, de 
categorie Grote Groep. Met Glare 
in the Jewellery Box werd de strijd 
tussen 2 prima ballerina’s uitge-
beeld. Uitstraling, gratie, kracht en 
snelheid dit nummer had het alle-
maal. Voor de 4e keer deze dag 
moesten ze genoegen nemen met 
een 4e plek. 

Een dag als deze is natuurlijk ook 
voor een team een hele ervaring. 
En al deze ervaringen kunnen ze 
meenemen komend jaar. Over 
twee weken gaat men er weer met 
volle moed tegenaan om volgend 
jaar weer met creatieve en veras-
sende nummers op het NK te ver-
schijnen. Kijk voor meer informatie 
op www.rcdeoudemolen.nl.

rolschaatsen

badminton Gelijkspel en verlies voor BCL-1/BouwCenter Swinkels

Vaandelteam Badminton Club 
Lieshout sluit competitie afLieshout - BCL-1/BouwCenter Swin-

kels heeft het seizoen afgesloten met 
een verdienstelijk 4-4 gelijkspel tegen 
BC Slamis’67-1. Eerder verloor het 
Lieshoutse team nog met 7-1 van BC 
Oss-2. Dat verlies, tegen de nieuwe 
kampioen, was echter minder ernstig 
dan het lijkt. Door deze uitslagen is 
BCL-1/BouwCenter Swinkels op een 
keurige 6de plaats geëindigd in afde-
ling 4 van de 1ste klasse.

BC Oss-2 – BCL-1/BouwCenter Swin-
kels: 7-1
De uitslag tegen de nieuwe kampioen 
van de eerste klasse (afdeling 4) doet 
vermoeden dat het een walk-over was 
voor de Osse kampioenen. Dat was 
het uiteindelijk helemaal niet. Mark 
van Melick en Luc Musters begonnen 
immers zéér verassend en sterk en 
wonnen in twee sets hun herendubbel. 
Ook Nienke Houët en Boukje van der 
Werf begonnen prima aan hun dames-
dubbel. In de toegevoegde derde set 
verloren zij echter met 21-16. In de 
singlepartijen kon alleen Mark van Me-
lick goed meekomen. Hij sleepte een 
derde set uit het vuur die hij uiteindelijk 
niet kon winnen (21-16). Zover kwam 
Nienke Houët niet in haar singlepar-
tij: Christa Lacet bleek een maatje te 
groot. Ook Pleuni van Galen was in de 
tweede set een maatje te groot voor 
Boukje van der Werf. In de eerste set 
lagen de beide speelsters nog dicht bij 
elkaar, maar in de tweede set was dat 
duidelijk anders. Ook tweede heer Luc 
Musters kon het niet bolwerken te-
gen zijn Osse tegenstander. Hij verloor 
met 21-14 en 21-13. In de afsluiten-
de mixpartijen ging het de Lieshoutse 

badmintonners weer een stuk beter af. 
Beide dubbels wisten een set te winnen 
en een extra derde set af te dwingen. 
Beide mixkoppels konden deze echter 
niet winnen en verloren beide met 21-
16, waardoor de complete wedstrijd 
alsnog in een ietwat vertekende 7-1 
voor het Osse team eindigde.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – BC 
Slamis-67-2: 4-4
In de allerlaatste competitiewedstrijd 
van het seizoen 2015/2016 behaalde 
BCL-1/BouwCenter Swinkels alsnog 
een zeer verdienstelijk gelijkspel. De 
volledige partij was dan ook in even-
wicht waardoor een gelijkspel een juis-
te afspiegeling was van de krachten. 
De herendubbelpartij werd door Mark 

van Melick en Luc Musters gewonnen 
(in twee sets). De damesdubbel werd 
door Boukje van der Werf en Nienke 
Houët verloren (in drie sets). Ook de 
singlepartijen werden eerlijk verdeeld. 
Mark van Melick won na een goede 
partij in twee sets. Ook Nienke Houët 
won na een goede partij haar single-
wedstrijd. Luc Musters kon dat niet 
nadoen: hij verloor in twee ‘close sets’. 
Ook Boukje van der Werf kon dat niet 
nadoen. Zij verloor ook in twee sets. 
Aansluitend op het beeld van de hele 
wedstrijd werden ook de mixpartijen 
eerlijk gedeeld. Nienke Houët en Mark 
van Melick verloren hun partij en Luc 
Musters en Boukje van der Werf won-
nen, waardoor de uiteindelijke eind-
stand van 4-4 op de borden kwam.

BCL-1/BouwCenter Swinkels met Nienke Houët, 
Boukje van der Werf, Mark van Melick en Luc Musters

boksen

RKVV Keldonk bezoekt Boksschool 
Laarbeek

Beek en Donk - Het naburige 
RKVV Keldonk, met de Laarbeekse 
trainer Rudy van den Enden, was 
in navolging van meerdere (voet-
bal)teams te gast bij Boksschool 
Laarbeek.

Een keurige groep met enthousi-
aste en leergierige jongeren. Voor 
vele buitensporters is de boks-

school van Riny Heesakkers een 
welkom alternatief. Iedere club, 
vereniging of groep is als er plaats 
is welkom in hun sportpaleis. Voor 
meer informatie kan contact wor-
den opgenomen  met Riny, tel. 
06-50495414 of mail naar boks-
clublaarbeek@gmail.com.

De selectie van RKVV Keldonk op bezoek bij Boksschool 
Laarbeek. Rechts de Beek en Donkse trainer Rudy van den Enden

Rolschaatsters nemen deel aan NK Showrijden

3e plaats voor eerste jeugdteam 
RC De Oude Molen

Het eerste jeugdteam van RC De Oude Molen

Laarbeekse rijdsters in de prijzen

Jeugdgroep én Jeugdkwartet RV 
Olympia Nederlands Kampioen

Het NK-team van Olympia met onder andere de Beek en Donkse 
Stephie Wiering en Angel Wilms en de Lieshoutse Colet Claessens

Mierlo/Almere – De trainsters en 
rijdsters van Rolschaatsvereni-
ging Olympia, waarvan diversen 
uit Laarbeek, kijken terug op een 
succesvol Nederlands Kampioen-
schap Showrijden. Maar liefst 2 
Olympia-teams werden Neder-
lands Kampioen in een zeer span-
nende wedstrijd.

Aan het kampioenschap namen 8 
verenigingen deel, waaronder 3 
verenigingen uit Noord-Brabant, 
in 6 verschillende categorieën. In 
de categorie Kleine Groep, met 
o.a. de Laarbeekse rijdsters Colet 
Claessens en Stephie Wiering was 
Olympia een maatje te klein voor 
de concurrenten. Ook in de klas-
se Kwartet en Grote Groep moest 
Olympia toezien dat zij nog te kort 
komen ten opzichte van de andere 
Nederlandse rolschaatsverenigin-
gen. 

In de categorie Jeugdgroep was 
dat wel anders. Onder leiding van 
de trainsters Jeanne Janssens (Beek 
en Donk), Veronique Geerts (Ge-
mert) en Kristy van Vuure (Hel-
mond) steeg het Jeugdteam van 
Olympia boven alle andere teams 

uit. In totaal namen 10 teams 
deel aan deze wedstrijd. Olympia 
liet met het thema Passion, met 
de Spaanse Tango als basis, een 
prachtig shownummer zien wel-
ke vurig en vol overgave door de 
rijdsters werd gereden. Zij  wisten 
hiermee de zowel het publiek als 
de jury op hun hand te krijgen. Het 
shownummer kreeg de hoogste 
punten en mag zich Nederlands 
kampioen noemen!

In de klasse Jeugdkwartet, een 
klasse met 10 teams, was de span-
ning te snijden. KRC Rolling (Nieu-
wegein) stond in het tussenklas-
sement op de nummer 1 positie. 
Olympia had als 9e geloot en hier-
door wisten zij hoe de concurren-
tie in het tussenklassement stond. 
Olympia liet zich niet van de wijs 
brengen en wist hun shownum-
mer perfect uit te voeren. Het ver-
schil in jurypunten was minimaal, 
Olympia kreeg hogere jurypunten 
en werd met dit team ook Neder-
lands Kampioen. 

Een uitgebreid verslag met foto’s 
kunt u lezen op www.rvolympia.nl. 



Donderdag 4 februari 201636 

Donderdag 4 februari
Prinsenbier Tap-Take-Over
20.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 5 februari
Opwermen vur carnaval
16.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

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

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

CarnavalsDisco
19.30 uur, Tienerwerk de 
Boemerang, Beek en Donk

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

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

Zaterdag 6 februari
Feesten met DJ Tony Star van Berlo 
+ DJ Freakandal
12.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Laarbeeks Sleuteloverdracht
14.11 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Groot openingsbal
19.00 uur, Jeugdresidentie, 
Aarle-Rixtel

Jeugd & Tienercarnaval 
19.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

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

 

ZON, ZEE en...... met je kop op TV!
20.30 uur, Café Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

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

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

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

Zondag 7 februari
Ganzendonkse Carnavalsviering
12.00 uur, Michaëlkerk, 
Beek en Donk
 
Durzakken na d’n optocht
12.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk
 
Matinee
14.00 uur, Café Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

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

Ganzendonkse Carnavalsoptocht
14.45 - 17.00 uur, Piet van Thielplein 
naar Heuvelplein, Beek en Donk

Carnavalsoptocht Ganzegat
12.30 uur, Aarle-Rixtel 

Carnavalsoptocht Raopersgat - 
’t Heidurp
13.00 uur, start in Lieshout

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

Ganzendonck Draait Door!
16.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Gekostumeerd bal
19.00 uur, Jeugdresidentie, 
Aarle-Rixtel

Jeugd & Tienercarnaval
19.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Maandag 8 februari
Schrobbelen bij tante Winny
13.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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

Kindermiddag
14.00 uur, Jeugdresidentie, 
Aarle-Rixtel
 
Disnie Fantastische Mondig
14.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk
 
Klèn Debberkesbal
14.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk
 
Disco
19.00 uur, Jeugdresidentie, 
Aarle-Rixtel

Jeugd & Tienercarnaval
19.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

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

Hollandse Avond met Rob Ronalds
20.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Show Carnavalesque
20.30 uur, Café Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

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

Dinsdag 9 februari
Boerenbrunch
12.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Boerenbruiloft
13.11 uur, Café Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

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

Kindermiddag
14.00 uur, Jeugdresidentie, 
Aarle-Rixtel
 

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

Grote slotfi nale
19.00 uur, Jeugdresidentie, 
Aarle-Rixtel

Jeugd & Tienercarnaval
19.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

D’n Leste avond
19.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk
 
90s & 00s party met Charlie 
Lownoise
19.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

‘T was hier Fantast-isch!!
20.30 uur, Café Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

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

Vrijdag 12 februari
61e jaarvergadering supp. club 
‘De Lieshoutse Wielrenners’
20.00 uur, Zaal De Koekoek, 
Lieshout

Zondag 14 februari
Gezinsviering
11.00 uur, Michaëlkerk, 
Beek en Donk

IVN Wandeling Stiphoutse Bossen
14.00 uur, Parkeerplaats bij Witven, 
Gerwenseweg van Stiphout naar 
Gerwen

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nlsound-light.nl

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl


