
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.000

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekkrantDe
Jaargang 1 • Week 10 • 6 maart 2014

Vrijwilligerspenningen

Sleuteloverdracht

Carnavalsoptochten

Pag.  3

Pag.  8

Pag.  9, 14 & 23

U kunt uw folder bij 
laten steken in 
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Algemeen Belang Laarbeek
Verspreiding in Laarbeek

 
De Werkgroep

Verspreiding in Laarbeek
 

Partij Nieuw Laarbeek
Verspreiding in Laarbeek
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Robin van Waardenburg                              Jouk Lukassen                                              Bowen Straatman                                       Rick Linssen
Martijn van Vijfeijken                                 Jan Biemans                                                   Arian de Groot

Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496
www.mandenmanmeubelen.nl

Fotografen: Joost Duppen, Marcel 
van de Kerkhof en Liesbeth van Boxtel

Laarbeek - Na vijf dagen feestge-
druis overheerst nu de stilte. Lang-
zaamaan worden de carnavalsver-
sieringen opgeruimd en verdwijnen 
de riedeltjes ‘Er staat een paard in 
de gang’ en ‘Wa un lekker ding ben-

de gij’ uit de hoofden van carnaval-
vierend Laarbeek. 

Met dit traditionele feest net achter 
de rug, blikt De MooiLaarbeekKrant 
in deze editie terug op vijf dagen Car-
naval. Een krant vol met foto’s, ver-
sieringen en carnavalsverhalen over 
bijvoorbeeld de sleuteloverdracht in 

Ganzegat, het carnavalsconcert van 
O&U, Carnabeats, de Laarbeekse op-
tochten en de goede daad van prins 
Maurice uit Raopersgat. De slogans 
van  de Beek en Donkse Teugelders 
‘Ganzendonck zie kleurre’ en van de 
Mariahoutse Heikneuters ‘Gin getob 
gas d’r op’ deden hun naam in heel 
Laarbeek eer aan. 

De MooiLaarbeekKrant wenst u veel 
leesplezier toe met deze carnavaleske 
krant. Benieuwd naar alle foto’s die 
door fotografen van MooiLaarbeek 
zijn gemaakt de afgelopen dagen? 
Kijk dan op www.mooilaarbeek.nl.
Voor de allerlaatste keer dit jaar: 
Alaaf!
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Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182

Oplage
11.000 stuks
Bezorgdag: donderdag

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

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Mark Barten
Nikki Barten
Ria Tijssen

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

Administratie
Mark Barten
E info@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Martijn van Lankveld, Studio29elf
Co Verhoeven, Media & Design 

Freelance redacteuren
Jac Babin
Joost Huijbers
Hans Kik
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Wouter Mommers
Ingerborg Penninx 
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Jacqueline van Gerven
Thea Wich 

Fotografi e 
Joost Duppen
Suzanne van Eerd
Melissa Kanters
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof
Daphne van Leuken
Martin Prick 
Ted Vlemmings 

Columnisten
Rudy van den Enden
Joost Huijbers
Joey van der Leemputten
P. Skauwe 

Stagiaires 
Dennis Verbakel
Vivian van den Wildenberg

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

Aanleveren kopij
E redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
kantoor@mooilaarbeek.nl
of bel tijdens kantooruren: 
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.

d
e

g
ro

o
fu

it
va

a
rt

ve
rz

o
rg

in
g

.n
l

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

Een synoniem is een woord dat je ge-
bruikt als je het woord, waar je het eerst 
aan dacht, niet kunt spellen.

Burt Bacharach

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de geweldige belang-
stelling en het  medeleven tijdens haar ziekte en bij het overlijden van 

mijn vrouw, ons mam en oma:

Truus Merks van Hoof
De vele kaarten en condoleances, de bloemen en de vele handen van 

medeleven hebben ons goed gedaan. Een speciaal woord van dank gaat uit 
naar: Pater Wester, Broeder Josep Lucas, Dr. Lindeman, Dr. Rechters en het 

geweldige team van Zorgmed.

Lieshout
Martien Merks, kinderen en kleinkinderen. 

OP MAAT
KAMERROUW Voor het creëren van een 

intieme afscheidsruimte

Jan Manders    06 - 28 94 11 05    www.rouwkameropmaat.nl

De straatnamen in de wijk Strijp in Aarle-Rixtel hebben allemaal een histori-
sche betekenis. Zo verwijst Strijpsoord  naar het voormalige kasteeltje van de 
jonkers  Van Eijk, waaronder Floris en Everardus.  Het kasteeltje stond precies 
tussen het huidige Strijpsoord en kasteel Croy, daar waar nu nog twee witte 
huizen staan. De architectuur van het nieuwe mini-wijkje Strijpsoord is aan 
die twee huizen gerelateerd.  Strijpsoord 
vormt als het ware een soort kleine borg.  
Aan de rand van  het middenpleintje 
staat een  moderne waterput. Deze her-
innert ons aan een van de eeuwenoude 
waterputten die op Strijp zijn gevonden. 
Die waterput bestond uit een uitgeholde 
eikenstam van wel meer dan 120 cm 
doorsnee. De put stamt zo ongeveer uit 
het jaar 750 na chr. De eik,  waarvan de 
put is gemaakt, was toen al zo’n 400 jaar oud! Hij staat nu op de heemkamer in 
Aarle-Rixtel.  Zoals al gezegd bestond het voormalige Strijpsoord uit een klein 
kasteel.  Het was een L-vormig slotje met een knoptorentje. Het kasteeltje da-
teert waarschijnlijk uit de 15e eeuw, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. 
Na de familie Van Eijk heeft het nog verschillende bewoners  gekend, waaron-
der de familie Wijnbergen, de familie Verbeeck en de familie Van Ravenschot. 
In 1803 werd hier de brouwerij van Croy gevestigd. De toenmalige brouwer 
was Cornelis Prinsen. In 1862 begon de familie Prinsen een brouwerij aan de 
Dorpsstraat, brouwerij De Zwaan, en werd Prinsen op Croy opgevolgd door 
Gradus Nikkelen, de latere boezemvriend van de freule van Croy. Eind 19e 
eeuw begon H.Prinsen hier weer een mouterij. In 1894  kwam er vervolgens 
een coöperatieve roomboterfabriek, ook genaamd Strijpsoord,   die rond 1906 
is samengegaan met De Eendracht in Beek en Donk.  Hierna kwam Strijpsoord 
als buitenverblijf  in het bezit van de familie Raaijmakers. De laatste restanten 
van het kasteeltje waren inmiddels verdwenen. In de dertiger jaren werden er 
twee nieuwe woningen bijgebouwd. Deze staan er nu nog.  Het is nog steeds 
een prachtig plekje!

Henk van Beek, heemkundekring Barthold van Heessel

STRIJPSOORD

Expositie Arianne Goumans 
in ’t Oude Raadhuis 

Vlooienmarkt in Lieshout

Beek en Donk -  Arianne Goumans ex-
poseert haar schilderijen in maart in 
’t Oude Raadhuis aan het Heuvelplein 
te Beek en Donk. Deze expositie is 
vanaf de opening op 8 maart vrij toe-
gankelijk op elke zaterdag en zondag 
t/m 23 maart 2014 tussen 14.00 en 
17.00 uur.

Arianne Goumans houdt zich al ge-
ruime tijd met schilderen bezig. Na de 
nodige oefeningen en ervaringen als 
autodidact heeft zij zich vooral verder 
ontwikkeld in techniek door de lessen 
die zij volgde, bij de vermaarde Hel-
mondse kunstenaar Jo Manders, begin 
negentiger jaren. In die periode hield 
zij zich vooral bezig met tekenen en 
aquarelleren, waarbij veel aandacht 
gericht was op het verder perfectione-
ren en beheersen van allerlei basistech-
nieken. In de werken uit die periode, 
vooral aquarellen, komt het streven 
naar perfectie, schaduw en perspectief 
en in het algemeen de beheersing van 
materie en textuur sterk naar voren.

Daarna is zij zich meer toe gaan leggen 
op het schilderen met acryl, waarvan 
zij een groot aantal werken tentoon-
stelt.  De laatste jaren heeft zij veel 
geëxperimenteerd met voorstellin-
gen van mensen in beweging, waar-
bij de expressie van die beweging in 

sprekende kleuren heel direct en pri-
mair neergezet wordt. De schilderijen 
zijn door hun levendigheid vaak ge-
makkelijk toegankelijk en aanspre-
kend. Soms zijn ze wat abstracter en 
laten meer ruimte voor eigen interpre-
tatie door de toeschouwer. 

Zij schildert omdat ze vooral zelf  daar 
plezier aan beleeft. En als dat plezier 
dan ook nog gedeeld wordt door an-
deren, is zij naar eigen zeggen volledig 
in haar missie geslaagd. Bezoek om 
vooraf een indruk van de tentoonge-
stelde werken te krijgen haar website 
www.ariannegoumans.nl. 

Lieshout - Gemengdkoor Primavera 
houdt in samenwerking met ‘Ut auw 
Hermenieke’ de jaarlijkse vlooien-
markt op zondag 9 maart. De markt 
vindt plaats in de vernieuwde grote 
zaal van het Dorpshuis te Lieshout. U 
bent welkom tussen 12.00 en 15.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt €1,50 
per persoon. Kinderen tot 12 jaar heb-
ben gratis toegang.

Beide verenigingen hebben opnieuw 
veel mooie en ook waardevolle dingen 
bij elkaar verzameld, zodat er voor elk 
wat wils is. Of u nu antiquiteiten, klei-
ne meubeltjes, elektrische apparaten, 

snuisterijen of zomaar wat gebruiks-
voorwerpen zoekt, het is te vinden op 
de vlooienmarkt.

Veel spullen kunt u rechtstreeks ‘van 
de tafel’ kopen. Daarnaast worden de 
mooiere spullen bij opbod verkocht 
en dat is in Lieshout altijd een bele-
venis apart. Naast de aantrekkelijke 
koopwaar wordt u ook verwend met 
de sfeer en gezelligheid. Gemengd-
koor Primavera en Ut auw Herme-
nieke verwelkomen u graag. Voor 
meer informatie kunt u mailen naar 
jcamhendriks@onsbrabantnet.nl of 
bellen naar 0499-422688.

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64
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Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Tijdsduur wegwerkzaamheden Oranjelaan veel korter dan verwacht
Redacteur: Iris Savenije

Beek en Donk – De wegwerkzaam-
heden op de Oranjelaan gaan veel 
korter duren dan verwacht. De straat 
zou in eerste instantie van halver-
wege maart tot en met september 
openliggen. Aannemersbedrijf KWS 
gaat de klus verzorgen. Zij verwach-
ten deze wegwerkzaamheden al 
medio mei af te ronden. 

Dit bleek donderdag tijdens de twee-
de informatiebijeenkomst voor de 
ondernemers van de Beekerheide. 
Een opluchting voor alle bedrijven 
die door de werkzaamheden tijdelijk 
moeilijker bereikbaar zijn. 

Duidelijkheid
Bij de informatiebijeenkomst zijn op-
nieuw een aantal zaken duidelijk ge-
worden. Gemeente Laarbeek, Stich-
ting Parkmanagement Laarbeek en 

alle bedrijven die aan de Oranjelaan 
liggen, praatten gezamenlijk over de 
wegwerkzaamheden, maar vooral 
over de gevolgen die het voor de 
bedrijven met zich meebrengt. Veel 
onzekerheden moeten volgens aan-
nemer KWS en de gemeente één 
op één worden besproken. Wat 
wel voor allen helder is, is dat de 
werkzaamheden binnen 54 kalen-
derdagen af moeten zijn. Ook moe-
ten de bedrijven, via een omleiding 
weliswaar, altijd bereikbaar zijn en 
worden de twee fases, waaruit het 
project bestaat, niet gelijktijdig uit-
gevoerd. Concreet betekent dit: als 
fase 1 af is, wordt pas aan fase 2 be-
gonnen. 

Werkzaamheden
Er moeten verschillende klussen ge-
klaard worden op de Oranjelaan. Op 
24 maart wordt er door KWS met 
fase 1 gestart. Fase 1 is het opnieuw 

asfalteren en het aanbrengen van 
een dubbele asstreep op een gedeel-
te van de Oranjelaan en de Kanaal-
dijk, de weg tussen restaurant De 
Hommel en de brug in Aarle-Rixtel. 
Hier zou het aannemersbedrijf onge-
veer 2,5 week mee bezig zijn. 

Vervolgens wordt er een rotonde ge-
realiseerd in fase 2. De 3-taks rotonde 
komt ter hoogte van de Blokskampse-
dreef – toegangsweg Beekse Akkers 
te liggen. Vanuit daar tot aan de stop-
lichten richting het Heuvelplein wordt 
het fietspad en voetpad aangepakt, 
waaronder een gescheiden riool komt 
te liggen. De omwonenden ontvangen 
hier nog een brief over. Dit zou medio 
mei afgerond moeten zijn.

Omleiding
Veiligheid staat bij aannemersbedrijf 
KWS hoog in het vaandel. Duidelijk 
wordt daarom gemaakt dat bij tijden 

van wegwerkzaamheden, niemand 
op het terrein mag. Voor hulpdiensten 
wordt echter een uitzondering ge-
maakt. Hiervoor komt een noodweg. 
Overig verkeer wordt omgeleid via 
de Lieshoutseweg en de Middenak-
kerdreef in nieuwbouwwijk de Beekse 
Akkers. Of ook zwaar vrachtverkeer 
langs deze omleiding kan, moet nog 
blijken. De gemeente gaat hier wel 
vanuit. Mocht de weg verzakken, 
wordt dit zo snel mogelijk opgeknapt.

Vrijwilligerspenningen met een carnavalesk tintje voor Maria van Hooff en Piet van Uden
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout - Wethouder Frans van 
Zeeland mocht maandagmiddag na-
mens het college van burgemeester 
en wethouders een Vrijwilligerspen-
ning uitreiken aan twee prominente 
leden van Carnavalsvereniging De 
Heikneuters uit Mariahout: Maria van 
Hooff en Piet van Uden. De uitreiking 
vond plaats na de traditionele car-
navalsbrunch van deze carnavalsver-
eniging in een bomvolle zaal bij De 
Pelgrim.

Verwarring in de zaal
Namens het college waren, al of niet 
herkenbaar, de wethouders Frans van 
Zeeland, Joan Briels, Theodoor Bie-
mans en Hans Vereijken aanwezig. 
Evenals raadslid Frans Biemans, door 
wethouder van Zeeland tot ‘bloemen-
meisje met kusbevoegdheid’ gebom-
bardeerd. Op carnavaleske wijze zaai-
de de wethouder vervolgens de nodige 
verwarring door eerst Gerrit Bunthof 
te feliciteren met zijn uitverkiezing tot 
Kneuter van het jaar. Het leverde Gerrit 
wel een donderend applaus op. Maar 
nee, Gerrit, was toch niet de reden van 
de aanwezigheid van de wethouder. 
Vervolgens werd Piet van Uden onder 
eveneens donderend applaus naar het 
podium geroepen. Frans van Zeeland 
complimenteerde hem uitvoerig met 
de keurige verzorging van de steken 
van de hoogheden uit het Heidurp. 
Piet keek alsof hij water zag branden, 
dat werd toch al jaren gedaan door 
Maria van Hooff? Dus werd Piet even 
‘in de wacht gezet’ en werd Maria van 
Hooff naar het podium geroepen.

Maria van Hooff
Wethouder Van Zeeland gaf een op-
somming van het vele werk dat Maria 
als vrijwilligster heeft verricht: bijna 
17 jaar bestuurslid, garderobedienst 
bij evenementen, lid van de commis-
sie ‘kletsavonden’ en de ontspan-
ningscommissie. Haar trots waren 
echter de vijfentwintig steken van de 

Heikneuters. Nooit zat er ook maar 
één steekje los. “Tenminste niet bij 
de steken”, zo vertrouwde Maria De 
MooiLaarbeekKrant later toe. De wet-
houder overhandigde vervolgens de 
onderscheiding met oorkonde. Het 
‘bloemenmeisje’ bood ‘een droogboe-
ket’ aan, in de vorm van een bloemen-
bon  en benutte zijn/haar kusbevoegd-
heden volledig, door ook echtgenoot 
Harrie Gilsing in de hulde te betrekken. 
Dit tot grote hilariteit van de aanwezi-
gen in de zaal.

Piet van Uden
Daarna was het alsnog de beurt aan 
Piet van Uden. “Piet is al vanaf de 
bewaarschool als vrijwilliger actief 
voor De Heikneuters”, zo grapte 

wethouder. Zo was Piet in 1989 
Prins van Heidurp, grote animator bij 
de oprichting van de Grottendorfer 
blaaskapel en jarenlang vicevoorzit-
ter. Betrokken bij de gevel- en straat-
versieringen, de internetsite en ‘De 
Heizot’. Bovendien knapte Piet de 
opslagwagen en de toiletwagen op, 
veranderde de carnavalswagen en 
bouwde het podium op. “Het college 
van burgemeester en wethouders 
nam een unaniem besluit”, zo gaat 
wethouder Van Zeeland verder, “als 
iemand recht heeft op deze ‘Laar-
beekse Oscar’ dan is het wel Piet van 
Uden”. Vervolgens reikte de wet-
houder de penning met oorkonde 
uit aan Piet, waarbij ook zijn vrouw 
Bernadette in de hulde werd betrok-

ken. Niet in het minst door het ‘bloe-
menmeisje’.

“Het is iets heel speciaals”
Hierna vormde zich een lange rij van 
aanwezigen, die Maria en Piet kwa-
men feliciteren onder muziek van de 
Globetrotter Blaaskapel. Beide vrijwil-
ligers verklaarden na afloop, de uitrei-
king van deze vrijwilligerspenning als 
iets zeer speciaals te hebben ervaren, 
waarbij ze niet alleen de waardering 
van de vereniging hebben gevoeld, 
maar ook van het hele Heidurp en 
van Laarbeek. Heidurp ging hierna, 
onder leiding van prins Patrick, weer 
over tot de orde van de dag: ‘Geen 
getob, gas d’r op!’

Maria en Piet met hun net uitgereikte vrijwilligerspenning, samen met hun echtgenoten en in het midden wethouder Frans van Zeeland 

Fiets-Fit wordt o.a. georganiseerd door:

Meedoen? Schrijf je in op
www.fiets-fit.nl

START zaterdag
22 maart  10.00 uur

DE KENNISMAKINGSCURSUS VAN DE NTFU FIETS-FIT.NL

  
 

TRIA FIETSEN | Papenhoef 21 | Lieshout |  0499-425360 | www.triafietsen.nl

START MET
MOUNTAINBIKEN!

LEER IN 6 WEKEN DE BAS ISVAARDIGHEDEN MET FIETS-FIT

Drukbezochte carnavalsmis in Beek en Donk
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Beek en Donk - Veel Beek en Donk-
enaren waren zondag rond het 
middaguur al op de been om - in 
carnavalskledij - een bezoek te 
brengen aan de carnavalsviering 
in de Michaëlkerk. 

Tijdens de mis gaven de groepen 
Zingiz, de Coöperatieve Stoomaf-
blaaskapel en het Sint Leonardus-
gilde acte de presence. 
Kijk voor alle foto’s hiervan op
www.mooilaarbeek.nl. 
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, do, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
8 - 14 maart 2014

Zaterdag 8 maart

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Leo en Mien van Acht-
Kanters zoon Henkie en kleinkind Susan, Piet en Anna 
Bouwdewijns-van Rooi en overleden familie, Anna de 
Korte

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.
Intenties in deze viering voor: Corrie Swinkels – Gijsbers; 
Piet van de Pas (verj.); Jan Steenbekkers (buurt); Martien  
Dekkers (par.); Maria van Roij;
Tot welzijn van de parochie. 

Zondag 9 maart

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering  m.m.v. Kerkkoor 
Intenties in deze viering voor: Nico Schipperheijn (mged), 
Martina van Berlo-Biemans (mged), Johanna Manders 
(jrgt), Overleden ouders Van Vijfeijken-Royackers en 
kinderen, Frans Kemps, Jan Gilsig (verj), Wim Jacobs (jrgt), 
Miet Bekx-van den Elzen (jrgt), Truus Merks-van Hoof 
(nms Hakendover), Thea Jansen-Slaats, Theo Tielen en 
zoon Dréon Thielen.

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
1e Zondag van de Vasten
Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij. 
Intenties in deze viering voor: Theodora van Roij – van 
Wetten (verj.); Overleden ouders Timmers  – Bunthof; 
Martien van der Linden; Overleden ouders van Rixtel 
– Aardening en kleindochter Kelly van Rixtel; Marij van 
Rixtel en zoon Wilbert; Overleden ouders
Loomans-Noijen; Wim van Seggelen (verj.).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Hendrik Heesakkers, Christ 
van Denken en Annie van Lankveld, Corry van Kleef (nms 
buurt), Bernhard Cornelissen, Stefan Malinak, Toon Dora 
en Grada Verbakel, Paul en Sisca Sterken-Schriks.

Maandag 10 maart

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 11 maart

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering

Woensdag 12 maart

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed.

Donderdag 13 maart

Geen viering

Vrijdag 14 maart

Geen viering

Kienen met de Katholieke Vrouwenvereniging Lieshout 

Nieuwe wandeling IVN Laarbeek 

Lieshout - In het Dorpshuis aan de Gro-
tenhof in Lieshout wordt op 7 maart 
gekiend.

De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is vanaf 19.00 uur open. Iedereen is 

van harte welkom om deel te nemen aan 
het kienen. Tot ziens in het Dorpshuis.

Laarbeek - Het IVN Laarbeek verzorgt 
zondag 9 maart een excursie op een 
plek, waar door het IVN nog nooit is ge-
wandeld. De omgeving van de Wiebie-
genhof en de Geeneindse heide te Stip-
hout zal worden verkend. De wandeling 
is zo vers, dat er nog niet veel informatie 
over beschikbaar is. 

Het is echt spannend om te ervaren wat 
dit de deelnemers zal gaan brengen. Het 
IVN gaat niet helemaal vreemd. De wan-
deling is weliswaar in Stiphout, maar er 
wordt wel voormalig grondgebied van 
de oude gemeente Aarle-Rixtel bezocht. 
Ook zal een smeltwatergeul uit de laat-
ste ijstijd worden aangedaan. 

De wandeling begint aan het einde van 
de Wiebiegenweg te Stiphout, min of 
meer in het verlengde van de Jonker Ka-
rellaan. De start is om 10:00 uur en rond 
12:00 uur zal men weer terug zijn.

Ontspanningsmiddag Zonnebloem Tienerwerk Beek en Donk 
met Carnaval op z’n kop

Beek en Donk - Zonnebloem afdeling 
Beek en Donk hield op 25 februari een 
ontspanningsmiddag voor haar gasten, 
bestaande uit ouderen, alleenstaanden 
en mensen die het gewoon leuk vinden 
om te komen. Er was een gezellig mid-
dag met artiest Pierre uit Handel.

De zaal werd om 13.00 uur geopend. 
Na een kopje koffie en een cakeje, 

volgde het eerste optreden van Pierre. 
Tijdens de pauze kon men genieten van 
een drankje en even lekker bijpraten. 
Tevens werden er lootjes verkocht voor 
de loterij. Na de pauze werd het op-
treden van Pierre hervat en was er te-
vens de trekking van de loterij, waarbij 
de gasten werden getrakteerd op een 
kopje koffie en een worstenbroodje.

Het bestuur kijkt terug op een geslaag-
de middag, waaraan het de bezoekers 
aan niets ontbrak. Zij zijn weer even 
onder leeftijdsgenoten en vergeten de 
zorgen. Dit alles is mede te danken aan 
Pierre, die bekende Nederlandse liede-
ren zong. Om 16.30 uur ging iedereen 
tevreden naar huis.

Beek en Donk - Voor 67 tieners van 10 
t/m 15 jaar begon vrijdag 28 februari de 
carnaval met een geweldige carnavals-
disco in ‘De Boemerang’. Alle foto’s van 
deze avond zijn terug te vinden op de 
website en Facebook van De Boeme-
rang.

De volgende activiteit van de Boemerang 
is de ‘Foute avond’ disco op vrijdagavond 
14 maart van 19.30-22.00 uur voor alle 
kinderen van 10 t/m 15 jaar uit Beek en 
Donk. Fouter dan dit kan absoluut niet! 
De hits van vroeger komen boven wa-
ter en iedereen is prettig gestoord. We 
maken er samen een waanzinnige avond 
van! DJ Dennis van Duijnhoven zorgt 
weer voor geweldige sfeer en muziek.

Wil je liever biljarten, op de flipperkast, 
aan de voetbaltafel of airhockey doen, 
dan ben je ook welkom natuurlijk. Je mag 
één vriend of vriendin meenemen en hij of 
zij hoeft niet in Beek en Donk te wonen. 
Ingang tienerruimte is aan de achterkant 
van het Ontmoetingscentrum en de en-
tree bedraagt €1,00, evenals voor de in-
troducés. Aanmelden kan via de website 
www.boemerangbeekendonk.nl. 

Op de hoogte blijven van alle ac-
tiviteiten en foto’s kan ook via 
www.facebook.com/tienerwerkbeek-
endonk of volg hen op 
www.twitter.com/De_Boemerang

De twee mooist geklede kinderen

Vastenactie 
Graag wil de parochie de mensen uit Laarbeek 
die een extraatje goed kunnen gebruiken een 
handje helpen in deze vastentijd. Daarom staan 
er vanaf deze week manden achter in de kerken 
waar u de houdbare levensmiddelen die u kunt/
wilt geven in kunt leggen. Ook kunt u ze af-
geven in het parochiecentrum tijdens openingsti-
jden. Met Kerstmis hebben zij dank zij u diverse 
mensen uit Laarbeek kunnen verrassen met iets 
extra’s. Dat zou toch met Pasen ook moeten 
lukken.

Sportief de winter door?
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Laarbeek – Er worden initiatieven 
ontplooid om voor een groot aan-
tal landelijke collectes niet meer 
ieder jaar langs de deuren te gaan. 
Middels een formulier kunnen de 
inwoners invullen hoeveel geld 
ze aan een of meerdere collectes 
willen geven. De Laarbekena-
ren zijn bang dat door deze 
onpersoonlijke manier van 
collecteren minder geld 
wordt opgehaald voor de 
goede doelen. Dit blijkt uit 
een enquête van TipMooi-
Laarbeek.nl.  

‘Je schaamt je om niets te 
geven als een collectante 
aan de deur staat’ meldt 
één van de respondenten. 
De kracht van het ‘overvallen’ 
is volgens Laarbekenaren sterk. 
Eens per jaar een formulier met 
alle goede doelen in de brievenbus 
krijgen, zou volgens hen, daarom 
niet werken. 

Nieuwe manier collecteren
Het is een nieuw initiatief bij be-
paalde landelijke goede doelen. De 
organisaties merken dat het aan-
tal collectanten daalt, waardoor 
zij genoodzaakt zijn iets nieuws te 
proberen. Het idee van het jaarlijks 

collecteren per brief is zo ontstaan. 
Men kan op het formulier invullen 
hoeveel geld hij/zij aan welke or-
ganisatie geeft. Vervolgens wordt 
het formulier opgestuurd. In de 

enquête van TipMooiLaarbeek.nl is 
de volgende vraag gesteld: Denk je, 
dat door deze nieuwe manier meer 
geld opgehaald wordt of juist min-
der? Het antwoord ‘minder’ heeft 
duidelijk de overhand. 

Minder geld ophalen
65% van de Laarbekenaren denkt 
dat met de nieuwe vorm van col-
lecteren minder geld opgehaald 
wordt. Collectanten  worden, uit 
beleefdheid, altijd geholpen, maar 
formulieren belanden al snel bij het 
oud papier. Daarnaast zijn vele van 
mening dat meerdere keren een 
paar euro geven meer oplevert, dan 
één keer een tientje. Mensen zou-
den onbewust in kleine bedragen 
meer geld uitgeven volgens de res-
pondenten.

Lierop bewijst tegendeel
Hier tegenover staat de groep 
(14%) die denkt dat er meer geld 
op wordt gehaald via het formulier. 
Eén van hen haalt het dorp Lierop, 
in gemeente Someren, aan. Hier 
wordt sinds vorig jaar op deze ma-
nier gecollecteerd. Maria van de Ven 
zit bij de werkgroep ‘Goede Doelen 

Week’ in Lierop. Zij heeft mede dit 
initiatief ondersteund en opgezet. 
Maria: “Alle tien de goede doelen 
die op het formulier stonden, heb-
ben meer geld verworven dan de 
jaren daarvoor. De opbrengsten 
voor het Nationaal Epilepsie fonds 
zijn zelfs verdubbeld.” Daarnaast 
benadrukt Maria een ander groot 

voordeel: “Ouderen hebben 
soms schrik van vreemde men-

sen die aan de deur komen, 
dit hoeft nu niet meer.” Na 
het succes in Lierop, gaat nu 
ook Someren aan de slag 
met deze vorm van collec-
teren. 

Hoe zit het in Laarbeek?
Joep van Dijk is op ver-

schillende manieren vanuit 
de Dorpsraad Beek en Donk 

gaan peilen hoe het idee van 
één jaarlijkse collecte valt bij de 

Beek en Donkenaren. Joep zijn 
vrouw werkt als collectante bij De 
Hartstichting. Joep en zijn vrouw 
merkten beiden dat het aantal col-
lectanten in Beek en Donk afneemt. 
Joep: “Soms kunnen bepaalde stra-
ten of wijken niet gedaan worden, 
omdat ze daar geen collectanten 
voor hebben. Dat is natuurlijk heel 
jammer.”

Daarom denkt Joep dat het een 
goed idee is om met alle vertegen-
woordigers van goede doelen in 
gesprek te gaan en het vanuit daar 
om te zetten in een gezamenlijke 
collecte per brief. Mits de inwoners 
van Beek en Donk hier ook positief 
tegenover staan. 

Ook in Mariahout is vorig jaar een 
bijeenkomst geweest om te kijken 
of ditzelfde initiatief in deze kern 
gerealiseerd zou kunnen worden. 
De meningen waren zeer verdeeld, 
waardoor het idee nog even op de 
lange baan is geschoven. 

Ook de meningen van de respon-
denten van TipMooiLaarbeek zijn 
zeer verdeeld. 32% vindt het een 
‘goed’ tot ‘zeer goed’ idee en 37% 
kiest voor ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’. 
22% kiest voor neutraal en 9% 
weet echt geen keuze te maken. 
Wat deze uitslagen voor het col-
lectebeleid betekenen in Laarbeek, 
moet de toekomst uitwijzen.

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Kanzi Appels  per kilo   1.99
Groene Asperges   
        450 gram 2.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Bospeen    per bos   0.99
Cantaloupe Meloen
       per stuk   1.99

Soepgroenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

MARC GOSEN  ü Glaszettersbedrijf
 ü Glashandel
 ü Schilderbedrijf

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

“Glashard de beste”

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

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

Laarbeek denkt na over nieuwe 
collectieve manier van collecteren

Zeer goed
Goed
Neutraal

Slecht
Zeer slecht
Weet niet

Wat vind je van het idee 
om voor een groot aantal 

landelijke collectes collectief 
geld op te halen door één 
keer per jaar een formulier 

in te vullen hiervoor?

13%

23%

22%

25%

11%

Het gezamenlijk collecteren 
brengt méér geld op
Het gezamenlijk collecteren zal 
géén invloed hebben
Het gezamenlijk collecteren brengt
minder geld op
Weet niet

Denk je, dat door deze nieuwe 
manier van collecteren meer geld 
wordt opgehaald? Of juist minder?

14%

5%

65%

16%

6%
Seniorenvereniging KBO Lieshout 
naar lijsttrekkersdebat
Lieshout - Het Dorpshuis in Lieshout is 
maandagavond 10 maart het podium 
voor het lijsttrekkersdebat Laarbeek, ge-
organiseerd door Omroep Kontakt. Nu 
de gemeenten meer taken krijgen met 
betrekking tot zorg en werk, zijn de ko-
mende gemeenteraadsverkiezingen extra 
belangrijk. 

Tijdens de debatavond kunnen organisa-
ties vooraf spreektijd krijgen om een eigen 
onderwerp in te brengen. Seniorenvereni-
ging KBO Lieshout gaat hiervan gebruik 
maken en zal zich concentreren op het 
onderwerp Wonen en Zorg. De vereni-
ging hoopt voor dit debat op een grote 
belangstelling van de leden. Aanvang 
20.00 uur. Verwachte eindtijd 22.00 uur. 

Wilt u meer 
weten over 
Seniorenvereniging KBO Lieshout? Kom 
dan eens vrijblijvend naar de Inloop. De 
Inloop is iedere dinsdagmorgen van 10.00 
tot 11.30 uur in het Dorpshuis. U bent 
hier van harte welkom met vragen over 
van alles, om u op te geven voor een van 
de KBO activiteiten, om mensen te spre-
ken van Computer Onderwijs Laarbeek, 
om mensen van de Dorpsraad te spreken, 
om zakken op te halen voor plastic afval, 
voor het WMO infopunt, of om even bij 
te praten bij een kopje koffie. Er zijn al-
tijd mensen die voor de gezelligheid een 
uurtje komen buurten. En ook daar is de 
Inloop voor bedoeld. Alle bestuursleden 
van de Lieshoutse Seniorenvereniging zijn 
tijdens de Inloop aanwezig.

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

APK €30, roetmeting gratis - Uitlijnspecialist
In- en verkoop personenauto’s

Heeft u een ander automerk maar wilt u toch 
profiteren van onze kennis en kunde?

U bent ook van harte welkom.
Vonderweg 15A, Beek en Donk    0492 - 46 54 26

www.marivandenheuvel.nl

Laat kinderen, 
kind zijn!

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

Yammas Mariahout viert Carnaval

Mariahout - Bij Yammas Mariahout 
werd op vrijdag 21 februari al car-
naval gevierd. Voordat het feestge-
druis begon, kwam Annemie van de 
Burgt namens de Stichting ‘Doe een 
Wens’ een cheque in ontvangst ne-
men, ter waarde van €375,00. 

Met deze mooie opbrengst worden 
wensen vervuld voor kinderen met 
een levensbedreigende ziekte. De 
opbrengst is mogelijk gemaakt door 
de flessenactie van Yammas in de-

cember 2013. Hiervan kunnen de 
jongeren van Yammas ook naar Wa-
libi World dit jaar. Yammas bedankt 
iedereen voor hun bijdrage, in welke 
vorm dan ook.

De muziek op deze avond werd ge-
draaid door de eigen dj’s, afgewis-
seld met optredens van de miniplay-
backshow. De avond werd door 47 
jongeren in leuke outfits bezocht. De 
dj’s deden hun best om de jongeren 
met spelletjes op polonaises op de 

vloer te krijgen. Dit lukte aardig en 
met sommige liedjes kwamen alle 
bijpassende dansjes tevoorschijn. 
Een geslaagd carnavalsbal 2014. 

De volgende soosavond is vrij-
dag 7 maart. Dan is er ook crea, 
streetdance of sporten in de gym-
zaal zoals tafeltennis en badmin-
ton. Uiteraard is het ook mo-
gelijk om gewoon gezellig met 
elkaar te kletsen. Kijk ook eens op 
www.yammas.nl.

Yammas Mariahout
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Karnemelk wordt door veel mensen niet lekker gevonden, ze vinden de geur 
niet lekker. Dit komt omdat karnmelk zuur ruikt. Maar het is wel fris en heel 
gezond. Karnemelk wordt vaak geadviseerd als melkvervanger. Het bevat net 
zoveel calcium als gewone melk. Daarnaast zit er nauwelijks vet in, dus je hoeft 
je niet aan een bepaalde hoeveelheid te houden. Je zult begrijpen dat je er geen 
liters van op een dag moet drinken, maar drie glazen karnemelk per dag kan 
prima. Karnemelk kun je ook het hele jaar door drinken. Maar, als je het te zuur 
vindt, kun je het mixen. Bijvoorbeeld met zoete fruitsoorten. Dit zou je kunnen 
doen in een blender. Voor de smaak zou je ook ranja toe kunnen voegen aan 
karnemelk. Bovendien is er in ‘t Verswarenhuys ook 
karnemelk met framboos verkrijgbaar! Allemaal van 
het Kranenbroeks Kaasboerderijke uit Mierlo-Hout 
èn exclusief verkrijgbaar bij ‘t Verswarenhuys!!!

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

BERGVINK IJSVOGEL KOOLMEES
ZEEMEEUW BUIZERD HUISMUS
KOEKOEK KWARTEL BOSUIL
EKSTER TOEKAN ZWALUW
HAVIK KRAAI MEEUW
ZWAAN AREN DODO
DUIF EEND FUUT
GANS GIER VALK

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:
Willem Damen

(voorzitter KBO Lieshout)
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Ricky Hulsen

2. Mies Staadegaard

3. Marjolein van Bokhoven
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
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EZOND Waarom is karnemelk zo gezond?

• 2 kg mosselen
• 2 dl bockbier
• 1 flinke wortel
• 1 flinke prei
• 2½ dl room
• Peper en zout
• ½ rood pepertje

• 2 el sesamolie
• 1 bosje lente ui
• 2 teentjes knoflook
• 75 gr sjalot
• 3 dl visbouillon
• Limoensap
• 4 vel bladerdeeg

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

Uitleg van het recept:
Was de mosselen en verwijder de kapotte. Schil de wortel, was de prei en 
snijd ze klein. Zet in een flinke pan de mosselen, bockbier, wortel en prei op 
het vuur en breng aan de kook. Schud de mosselen twee keer op tot alle 
mosselen open zijn. Haal de  mosselen uit de schelpen en houd de mosselen 
warm. Verwijder de zaadlijsten uit het rode pepertje. Verwarm de sesamolie 
in een pan. Snipper de lente ui, de knoflook, het rode pepertje en de sjalotjes 
en fruit deze in de sesamolie. Blus af met de visbouillon. Bind de saus even 
op met maïzena en controleer de smaak. Gebruik eventueel een druppeltje 
limoensap. Schep de gekookte mosselen nu door de saus. Steek uit 1 vel 
bladerdeeg een groot rondje. Bak de rondjes goudbruin op 220°c in de oven 
(15 min). Snijd de rondjes dwars open tot je een bodem en deksel hebt. 
Bedek de bodem met de het mosselmengsel en leg er het kapje boven op. 

Recept van de week

Mosselen in bockbier met een pittig sausje

www.kookcentrumbrabant.nl

Ingrediënten:
6 7 9

4 5 1 7 6

9 3 4 8

3 1 7 9

4 9 8

8 1 5 6

7 6 5 4

3 1 7 2 6

6 1 5

Puzzle #187934

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku
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Aarlese ambassadeur in actie voor Stichting Opkikker
Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel – Stijn Geene (11) wil, 
als kind-ambassadeur van de stich-
ting ‘Opkikker’, heel veel geld inza-
melen om langdurig en soms ernstig 
zieke kinderen een zogenaamde ‘Op-
kikkerdag’ te kunnen bieden. Samen 
met Cendra (tienerwerk Aarle-Rixtel) 
zamelt hij daarom zoveel mogelijk 
oude mobieltjes in. 

‘Opkikkerdag’
Stichting ‘Opkikker’ heeft als doel het 
verzorgen van een fijne dag voor ge-
zinnen, waarvan een kind in de leef-
tijd van 0 tot en met 17 jaar langdurig 
onder behandeling moet blijven in een 
ziekenhuis. Tijdens zo’n ‘Opkikker-
dag’ hebben de gezinsleden de moge-
lijkheid om, in een moeilijke tijd, even 
weg te zijn uit het dagelijks bestaan 
vol spanningen. De stichting, opge-
richt in 1995, is geheel zelfstandig en 
werkt voornamelijk met vrijwilligers.

Het verhaal van Stijn 
“Een ‘Opkikkerdag’ is een dag om 
je ziek zijn even helemaal te verge-
ten”, legt ambassadeur Stijn uit. “Ik 
heb een vorm van reuma. Vanaf mijn 
derde heb ik daarom veel met het zie-
kenhuis te maken. Zij hebben mij aan-
gemeld voor een ‘Opkikkerdag’.” Na 
een gesprek, waarbij een medewerker 
van de stichting ‘Opkikker’ bekeek 
wat Stijn kon en graag wilde, mocht 
Stijn en zijn familie (ouders en broer) 
in 2009 naar Zeewolde voor een ‘Op-
kikkerdag’.

“Het was echt heel gaaf”, aldus Stijn. 
“We hebben in een helikopter geze-
ten, gezwommen en een taart ge-
maakt.” Hij vervolgt: “Het was zo fijn 
dat alles voor je werd geregeld, ook 
medicijnen en rustmomenten”, vult 
moeder Gerlinde aan. Stijn: “Het is 
een dag waarvan je even helemaal 
‘opkikkert’.”

Kind-ambassadeur
Na deze dag werd Stijn door de stichting 
benaderd met de vraag of hij ambassa-
deur wilde worden. Ambassadeurs zijn 
kinderen die een ‘Opkikkerdag’ hebben 
gehad en die het fijn vinden zich in te 
zetten voor de stichting ‘Opkikker’. Zij 
organiseren allerlei acties om geld in 
te zamelen voor de stichting. Op deze 
manier kunnen zij zorgen dat andere 
kinderen ook een ‘Opkikkerdag’ mo-
gen beleven. De stichting heeft inmid-
dels ruim 2300 ambassadeurs. Stijn is 

nu vier jaar ambassadeur en heeft al op 
verschillende manieren, zoals een spon-
sorloop op school, geld ingezameld.

Inzamelen oude mobieltjes 
Zijn meest recente actie bestaat uit het 
inzamelen van oude mobieltjes, samen 
met tienerwerk Cendra. Stijn: “Ik had ze 
verteld over de ‘Opkikkerdag’. Cendra 
kiest ieder jaar een goed doel. Dit jaar 
is de stichting ‘Opkikker’ aan de beurt. 
Voor ieder ingeleverd mobieltje krijgt 
de stichting €2,50.” Gerlinde voegt 

toe: “De mobieltjesactie is landelijk. Ze 
proberen dit jaar 75.000 mobieltjes in 
te zamelen. Het geld hiervan wordt in 
zijn geheel besteed aan het organiseren 
van ‘Opkikkerdagen’.”

Inleverpunten 
De mobieltjes kunnen worden ingele-
verd bij Cendra. Stijn: “We hebben een 
bak gemaakt. Daar kun je mobieltjes 
instoppen, maar ook donaties.” Cen-
dra is vrijdagavond (19.30-22.30 uur), 
woensdagmiddag (14.30-16.30 uur) 

en avond (18.30-22.30 uur) open. Op 
overige dagen kunnen de mobieltjes 
worden ingeleverd bij Stijn thuis aan de 
Broekelingstraat 28.

Stijn hoopt dat veel mensen meedoen 
aan de actie: “Er zijn al veel mobieltjes 
ingeleverd, maar er kunnen er nog veel 
meer bij. Er zijn veel zieke kinderen die 
een ‘Opkikkerdag’ kunnen gebruiken.”

Voor meer informatie zie 
www.opkikker.nl.

Stijn Geene uit 
Aarle-Rixtel is kind-
ambassadeur van de 
stichting ‘Opkikker’

Voorspelletje
Op zich is het niet eens zo verkeerd. 
Een column schrijven tijdens carnaval. 
Heerlijk poëtisch lallen over koetjes 
en katertjes, terwijl elke porie van je 
lichaam continu  bierboertjes laat. Niet 
dat je van dat laatste als lezer veel 
zult merken, maar ik vond het detail 
nochtans van toegevoegde waarde 
om mijn keuze helder te maken. Ik heb 
immers besloten de pen een weekje 
eerder op te pakken. Op zich niets mis 
mee, zou je zeggen. Nou ja, toch wel. Ik 
dien tenslotte een blik op de toekomst 
te werpen, om vervolgens te schrijven 
over een fris nieuwtje dat pas over 
een kleine tien dagen de maatschappij 
zou kunnen bereiken. Om mezelf van 
enige voorkennis te voorzien, klopte ik 
aan bij ‘De Vinger’. Deze Laarbeekse
N o s t r a d a m u s 
heeft thuis de 

groene broek aan als het aankomt op 
toekomstbezweringen. Zijn advies 
bleek bijzonder te noemen. Hij-die-
genoemd-mag worden voorspelt een 
sterveling in Nederland. Ik hoop Ivo 
Nie hè. Een sterveling in Nederland. 
Wa is da toch met die voorspelleraars 
van tegenwoordig. Daarom besluit ik 
zelf maar een toekomstige nieuwsfeitje 
te construeren: Bowen Straatman 
verkozen tot nieuwe burgemeester van 
Laarbeek. Als verkiesbaar raadslid en 
tevens praatgraag houdt hij geen stem 
over. Daarom vraagt hij de stem van het 
volk. Als meneer Straatman zijn licht op 
onze gemeente zou laten schijnen, zal 
er veel veranderen. Bowen is niet van 
de klok, dus zal het ‘Laarbeeks Uurke’ 
een begrip in de volksmond worden. Hij 
serveert met Koningsdag iedereen op 
gratis energiedrank. Want zo is Bowen, 
een gulle gever. En tot slotje zal Bowen 
de lokale kroegen verbieden nog 
enige housemuziek door de speakers 
te laten galmen. Enkel en alleen nog 
maar Tenacious D. En Kinderen voor 
Kinderen. Want de jeugd gaat bij 
Bowen immers voor. Bowen denkt niet 
dat hij stoer is, hij is gewoon stoer. En 
daarom wordt Straatman de nieuwe 
meneer de burgemeester van Beek en 
Donk. Dat moet wel kloppen, want de 
bel doet het niet. 

Joey van der Leemputten

Jeugd van Cendra start nieuw seizoen waarschijnlijk in verbouwd thuishonk

Inzet vrijwilligers Cendra werpt zijn vruchten af
Redacteur: Ans van de Kerkhof 

Aarle-Rixtel – Als alles volgens plan 
verloopt, start de jeugd van Cendra 
het nieuwe seizoen in een verbouwd 
thuishonk. De gemeente stelt €20.000 
beschikbaar om de thuishaven te ver-
bouwen. Het gaat dan vooral om het 
vergroten van de ruimte. Voorzitter 
Ad de Hoon is nog sceptisch hierover: 
“Eerst zien dan geloven.”

Jongerencentrum Cendra is een veilige 
haven voor tieners en jong volwasse-
nen. Dat doen ze door de jongeren zich-
zelf te laten zijn, te luisteren, te onder-
steunen en  niet te oordelen. Met nooit 
aflatend enthousiasme en passie vecht 
voorzitter Ad de Hoon van Cendra voor 
‘zijn’ jeugd. Hij wordt gesteund door 
een grote groep vrijwilligers, die net 
als hij zich allemaal belangeloos inzet-
ten voor de jeugd. Ad: “Ik wil vooral 
bewerkstelligen dat de gemeenschap 
blijft investeren in de toekomst door de 
beschikbare gelden en mankracht voor 
de jeugd goed te verdelen.”

Ad ijvert vooral voor betere communi-
catie met bijvoorbeeld gemeenteamb-
tenaren over werkzaamheden door de 
gemeente, waarvan het tienercentrum 
hinder ondervindt. Betere steun van 
instellingen en ouderen als jeugd zelf 
iets organiseert. Meer draagvlak en 
sneller handelen van bestuursleden van 
de gemeente in aanvragen van vrijwil-
ligers om hun taak goed uit te voeren. 
Ad voelt zichzelf en zijn vrijwilligers re-
gelmatig niet serieus genomen door de 
gemeente. 

Wethouder Joan Briels gaat ervanuit 
dat de verbouwing gewoon doorgaat. 
“De gemeente streeft ernaar in overleg 

met de vrijwilligers van Cendra om voor 
de zomer een start hoopt te maken met 
de verbouwing van Cendra”, vertelt hij. 
Er is al een eerste contact geweest met 
de welzijnscommissie, die in overleg 
met de vrijwilligers tot aanpassingen 
heeft geleid. De commissie plaatste hier 
wel wat kanttekening bij. Joan: “De 
vrijwilligers zijn enthousiast en staan in 
de startblokken om aan de slag te gaan. 
Het lijkt dus zomaar nog te gaan lukken 
ook. Met het beschikbaar gemaakte 
budget, en de inzet van de vrijwilligers 
bij de verbouwing, komt er een mooi 
centrum tot stand.”

Het heeft lange tijd geduurd voordat 
groen licht kon worden gegeven voor 
de verbouwing. Joan: “Natuurlijk kan 
het altijd sneller, maar er zijn meer 
zaken dan alleen Cendra waar de ge-
meente zich mee bezighoudt. Wij zijn 
als gemeente blij met de vorderingen, 
en de vrijwilligers die bij het overleg 
waren ook”, besluit hij. 

Ad de Hoon blijft voorlopig nog scep-
tisch, en wil eerst zien dat het daadwer-
kelijk gebeurt. Echter, alles wijst erop, 
dat de jeugd van Cendra het begin van 
het nieuwe seizoen kan starten in een 
verbouwd thuishonk. Daarmee werpt 
de nooit aflatende inzet van Ad de 
Hoon en de vrijwilligers van Cendra zijn 
vruchten af. 

Een archieffoto van een activiteit bij Cendra

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

Van Schijndel 
De Woonwinkel

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

4-zits bank Tango.  Op alle stoffen en lederen 
zitmeubelen 3 jaar gratis service en garantie.

Er wordt weer voorgelezen 
in Beek en Donk
Beek en Donk - Elke eerste donder-
dagmiddag van de maand wordt 
er voorgelezen in de bibliotheek in 
Beek en Donk. De eerstvolgende 
keer is op donderdag 6 maart om 
16.00 uur. 

Waarom voorlezen? 
Voorlezen aan kinderen is be-
langrijk. Het prikkelt de fantasie, 
het vergroot de woordenschat en 
draagt bij aan interactieve vaardig-
heden. Maar vooral: het bezorgt 
kinderen heel veel plezier! Kinde-
ren die al vroeg regelmatig worden 

voorgelezen doen het later beter 
op school, leren sneller lezen en 
hebben daarmee een groot voor-
deel bij leeftijdgenoten die niet 
worden voorgelezen. 

Welkom!
Het voorlezen is bedoeld voor kin-
deren tot ca. 8 jaar. Ouders (opa’s, 
oma’s) kunnen ondertussen de tijd 
nemen om een tijdschrift te lezen 
of boeken uit te zoeken. Het voor-
lees-halfuurtje duurt van 16.00 tot 
16.30 uur. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. 

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

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

Julianastraat 62   Mariahout
0499 42 36 37

‘Al 20 jaar een knippend echtpaar’
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CARNAVAL 2014 Feestelijke sleuteloverdracht Carnaval Laarbeek

Grandioos carnavalsconcert harmonie O&U

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel – In een drukbezochte en 
sfeervolle feesttent achter café ‘De 
Vrienden’ vond op zaterdagmiddag 1 
maart de jaarlijkse sleuteloverdracht 
plaats. Burgemeester Hans Ubachs 
gaf de sleutels voor vier dagen in 
bruikleen aan de carnavalsprinsen van 
Ganzegat, Ganzendonck, Heidurp en 
Raopersgat.

De tent is prachtig versierd. De gasten 
zijn carnavalesk uitgedost. De eerste 
pilsjes worden getapt. Wanneer de vier 
Laarbeekse carnavalsverenigingen om 
14.11 uur arriveren, weet het Ganze-
gats hofkapel de stemming er meteen 
in te brengen met een paar swingende 
nummers. 

Na een optreden van de Aarlese dans-
mariekes en de ‘Grottendorfer Blaaska-
pel’ hangt burgemeester Ubachs, voor 
de gelegenheid gekleed in een slipjas 
vol sleutels, de jeugdprinsen en prin-
sessen van alle kernen een sleutel om 
en wenst hen heel fijne dagen toe. 

Tijdens een spetterend optreden van de 
Beek en Donkse kapel ‘Nummerke 3’, 
ontstaan spontaan de eerste polonai-
ses en wordt er volop meegezongen. 
Daarna volgt het officiële gedeelte van 
de middag, de sleuteloverdracht. “Ik 
geef de sleutel graag een paar dagen 
uit handen zodat ik met een gerust 
hart in alle kernen van Laarbeek Car-
naval kan vieren”, aldus de burge-
meester. Hij nodigt de vier Laarbeekse 
prinsen en hun prinsessen uit het po-
dium te betreden, richt tot iedere prins 
een persoonlijk woordje en hangt hen 
een prachtige sleutel om. Nadat prins 

Jan-Willem d’n Uurste van Ganzegat 
Hans Ubachs van zijn ambtsketting 
ontdoet, hebben de vier prinsen of-
ficieel tijdelijk ‘de macht’ gekregen 
over Laarbeek. Dit bijzondere mo-
ment wordt vastgelegd met de nodige 
groepsfoto’s.

Na dit officiële moment laten de prin-
sen horen dat zij ook muzikaal zijn. Zij 
brengen maar liefst twee keer, vol en-
thousiasme, hun nummer ‘Dorpscafee-
tje in Laarbeek’ ten gehore. Dit num-
mer hebben zij onlangs ook gezongen 
op het ‘Laarbeeks Liedjesfestival’. De 
winnaars van dit festival, ‘De Bruurs’, 
sluiten deze zeer geslaagde middag 
om 16.00 uur af met onder andere het 
winnende lied ‘Zonder Bril De Ge Nie’.

Kijk voor alle foto’s van de sleutelover-
dracht op www.mooilaarbeek.nl.

De vier prinsen met ieder de sleutels van ‘hun’ eigen 
dorp, met in het midden burgemeester Hans Ubachs

Grandioos carnavalsconcert harmonie O&U Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Veel carnavalsvier-
ders bezochten vrijdagavond het 
tweede O&U carnavalsconcert, dat 
plaatsvond in muziekcentrum Het 
Anker in Beek en Donk. Dit kleur-
rijke evenement, door velen gezien 
als opmaat naar het Ganzendonckse 
carnaval, werd georganiseerd door 
harmonie ‘Oefening en Uitspan-
ning’.

‘O & U staat bol van kleur’ was het 
thema dat de harmonie dit jaar had 
gekozen voor haar twee jaarlijkse 
carnavalsconcerten. In een prach-
tig kleurrijk verlicht decor speelden 
de leden van de harmonie, in witte 
outfit met gekleurde bolhoed, aller-
lei nummers die op de een of andere 
manier met kleur te maken hadden. 
“Het thema is een speling tussen bol-
hoedje en kleur”, legt harmonie-lid 
Wouter Mommers uit. “Het hele pro-
gramma is hier omheen gebouwd.” 

De eerste bolhoedjes waren al bij bin-
nenkomst te bewonderen op de ka-
rakteristieke hoofden van Jansen en 
Janssen. Samen met Charlie Chaplin 
en Laurel & Hardy animeerden zij de 
gehele avond, als volleerde slapstick- 
en stripfiguren, het veelal kleurrijk 
uitgedoste publiek. Hun kolderieke 
acts vonden plaats tussen de bedrij-
ven door, soms vanaf het podium, 
soms vanuit de zaal.

Het programma bestond uit een 
vloeiende opeenvolging van een 
reeks kleurrijke muzieknummers, 
afgewisseld met carnavaleske, ook 
meest muzikale, acts. Medeorgani-
sator Harry Mommers: “Het is een 
vrij uniek concept. We brengen een 

doorlopend programma van muziek, 
humor, acts, variété en dans. We 
maken niet alleen muziek, we spe-
len ook met muziek.” Dit concept 
leverde een zeer afwisselende avond 
op van hoog niveau en was een lust 
voor het oog en oor van het enthou-
siaste publiek.

Onder professionele begeleiding van 
de harmonie, afgewisseld met het 
eveneens kundig spelend jeugdor-
kest, traden diverse Beek en Donkse 
zangers en zangeressen op. Zang-
groep ‘Zingiz’ verzorgde de achter-
grondzang. Harry Mommers: “We 
streven ernaar zoveel mogelijk talent 
uit eigen dorp te halen.” Dit leverde 
een aantal zangnummers van hoog 

niveau op. Zo bracht Kristel Vereijken 
met haar prachtige stem de nummers 
‘True Colors’ en ‘Rood’, rockte Frank 
Bouw met ‘Paint it Black’ en zongen 
Bowen Straatman en Marianke Hobé 
het kundig uitgevoerde ‘Blauw’. Deze 
zangers brachten, aangevuld met de 
eveneens kundige en enthousiaste 
zanger Nick Heesakkers, een prach-
tige versie van ‘Mr. Blue Sky’. De 
zangers, en hun begeleiding, werden 
beloond met groot applaus vanuit de 
zaal.

Naast de zangnummers en de uit-
reiking van de ‘Skonste Pak Award’ 
aan ‘Bol.Com’, genoot het publiek 
zichtbaar van een aantal zeer ge-
varieerde carnavaleske acts. “Onze 

acts komen allemaal uit eigen 
gelederen”, meldt Harry met ge-
paste trots. In allerlei samenstellingen 
brachten leden van O&U een mix 
van show, muziek, humor en vari-
été. Zo werd er door zes leden, die 
met zijn allen in één zwart-wit pak 
zaten, een optisch bijna onmogelijke 

dans uitgevoerd, was er een sexy 
verkleed-act van vier slanke (later 
volslanke) dames, een professioneel
uitgevoerde schaduw-act en een hi-
larisch rolstoeloptreden van koper-
blazers. De slagwerkers lieten horen 
dat helmen en uitschuifbare pijpen 
uitstekend inzetbaar zijn voor keu-
rig gestemd slagwerk. De vier leden 
van de ‘Barbershop’, brachten enkele 
prachtige nummers zoals een canon-
rap en een perfect klinkende wande-
lende doedelzak. De harmonie stond 
ook even onder leiding van een vol-
automatische ‘cyberdirigent’ met af-
standsbediening. In een mooi uitge-
voerde wals, werden alle beschikbare 
functies uitgeprobeerd op het direct 
reagerend orkest.

Tijdens de laatste meezingers was het 
publiek, dat de hele avond al in op-
perbeste stemming was, niet meer 
te houden. Uit volle borst werd er 
meegezongen, meegedeind en ver-
schenen de eerste polonaises. Het 
zeer geslaagde carnavalsconcert ging 
naadloos over in de after party van 
‘DJ Collectief Chadoufing en Uit-
spanning’ en duurde tot in de kleine 
uurtjes.
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Carnavalsoptocht Beek en Donk 2014

Kinderoptocht 
1. Britt Deckers
2. De Vikingen
3. Skonne Dames 

Individuele duo’s
1. Jan Leenders en Joan van 

Gender – Gebroeders van ’t 
Kerkhof 

2. CD De Schaapjes – Wai ston 
dur gekleurd op

3. CV de Durskes  
Kinderopvang 

Kleine groepen (3 t/m 6 
personen)
1. Fam van Puffelen – Fam van 

Puffelen 
2. De Kleurdoos – 

Ganzendonck kleurt
3. Ringlings – Wa zen wai wit! 

Grote Groepen (vanaf 7 
personen)
1. Wai doen zommar wa – Led 

it Bee, nog een dag of drie
2. Beweging Op d’n Tocht – 

Met stip op 1
3. Kiek ons nauw – Moiste 

kleure mi zon joegle glaas 

Grote wagens
1. Klink kloare kwats – 

Gin Gezeur wai geve 
Ganzendonck kleur 

2. De Tappers – wij hebben de 
prins geclowd 

3. Annet van der Linden – 
Goocheltruc(k) 

Loftrompet:   
Muziekmakerij De Biks Bent 
Luukske Prijs:  
Skon Weefkes
Mist Carnaveleske:
D’n Hort op 
Publieksprijs:  
Stroizakken 

Uitslag Ganzendonckse optocht

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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VRIJWILLIGERSWERK

Laarbeek – Welzijnsinstelling ViERBIN-
DEN zet zich op een breed vlak in voor het 
vrijwilligerswerk in Laarbeek. De organi-
satie werkt zelf met een vacaturebank om 
te bemiddelen tussen vrijwilligers en or-
ganisaties. Daarnaast biedt ViERBINDEN 
educatieve cursussen aan, staan ze klaar 
voor advies en informatie over vrijwil-
ligerswerk en coördineren ze het project 
maatschappelijke stages. 

Suzan de Koning
Het vrijwilligerswerk van ViERBINDEN 
wordt gecoördineerd door Suzan de Ko-
ning uit Beek en Donk. Na haar opleiding 
Culturele Maatschappelijke Vorming – 
waarbij ze een stage liep bij ViERBINDEN – 
werkte ze een aantal jaren bij Verzorgings-
huis De Regt. Afgelopen augustus ging ze 
bij ViERBINDEN aan de slag. “Aangezien ik 
hier al stage had gelopen, uit de gemeente 
Laarbeek kom en ook jaren bij De Regt heb 
gewerkt, paste deze functie goed bij me.”

Vrijwillige vacaturebank
Sinds een jaar is ViERBINDEN actief met 
een vernieuwde vacaturebank voor vrijwil-
ligers. Vraag en aanbod van vrijwilligers 
en organisaties komen hier bij elkaar. Elke 
week komen hier vacatures op te staan. 
Meestal staan er zo’n honderd vacatures 
online. Ans Diepens coördineert deze da-
tabase. “Ik bemiddel tussen de organisa-
ties en de vrijwilligers. Geïnteresseerden 
voor een bepaalde functie nodig ik uit op 
gesprek. Als dat positief is, koppel ik de 

vrijwilliger aan de betreffende organisatie. 
Zij gaan dan vervolgens samen in gesprek 
om te kijken of ze iets voor elkaar kunnen 
betekenen.” Dat de vacaturebank een suc-
ces is, blijkt wel uit het resultaat: vorig jaar 
waren er 114 bemiddelingen. 

Ans werkt samen met Marcel Stoop en 
Liesbeth Diender. Zij werken achter de 
schermen aan deze vacaturebank. “Zij stel-
len de vacatures op, schrijven persberich-
ten, houden de website bij en zorgen voor 
de verspreiding van de vacatures”, legt Ans 
uit. 

Educatief aanbod 
Naast de vacaturebank biedt ViERBINDEN 
ook iedere periode een educatief pro-
gramma aan vrijwilligersorganisaties. Su-
zan: “We hebben elk voor- en najaar een 
programma, dat bestaat uit 2 cursussen of 
informatieavonden. Je kunt hierbij denken 
aan een cursus Word, Excel of Powerpoint, 
maar ook bijvoorbeeld aan de pr-avond 
die wij onlangs georganiseerd hebben met 
Omroep Kontakt en De MooiLaarbeek-
Krant.” 

Maatschappelijke stages
ViERBINDEN heeft een samenwerkings-
overeenkomst met het Commanderij 

College in Laarbeek voor het bemiddelen 
in maatschappelijke stages. Alle derdejaars 
leerlingen moeten in een jaar tijd 30 uur 
een maatschappelijke stage lopen. “Wij 
hebben hier contacten met bijna alle ver-
enigingen en organisaties, waardoor wij 
leerlingen goed kunnen bemiddelen. Ook 
organiseren we ieder jaar een stagemarkt, 
waarbij vraag en aanbod elkaar treft”, legt 
Suzan uit. Het doel van de stage is duidelijk: 
“We willen leerlingen kennis laten maken 
met vrijwilligerswerk. Heel veel leerlingen 
blijven bij de stage-organisatie hangen. Dat 
is natuurlijk geweldig.”

Activiteiten
Naast al het bovenstaande verzorgt het 
Vrijwilligerswerk van ViERBINDEN ook nog 
diverse activiteiten. Zo organiseren zij ieder 
jaar ‘De Laarbeekse Complimenten’, waar-
bij organisaties in het zonnetje worden ge-
zet. Ook doet ViERBINDEN ieder jaar actief 
mee met de ‘Nationale dag van de Vrijwil-
liger’ en met NL Doet en NL geeft. 

Advies en informatie
Organisaties die vragen hebben of infor-
matie willen over bepaalde zaken, kunnen 
ook terecht bij ViERBINDEN. Suzan: “Het 
gaat dan om vragen in de meest brede 
vorm. Wij adviseren de organisaties of hel-
pen ze aan informatie.” Voor meer infor-
matie over vrijwilligerswerk kunt u contact 
opnemen met Suzan de Koning. Mailen 
kan naar vrijwilligerswerk@vierbinden.nl, 
bellen kan naar 0492-328807.

Brede inzet ViERBINDEN voor het Laarbeekse vrijwilligerswerk 

ViERBINDEN.NL

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel zoekt klussers

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers computeronderwijs
Laarbeek - ViERBINDEN Vrijwilli-
gerswerk Laarbeek is voor Computer 
Onderwijs Laarbeek op zoek naar een 
vrijwilliger die op dinsdagavond wil 
assisteren bij de cursus Excel voor ge-
vorderden. 

Er is een docente aanwezig, de assis-
tent helpt de cursisten bij het oefenen 
aan de computers. De geschikte per-
soon is iemand die voldoende kennis 
heeft van het programma Excel 2010, 
en rustig kan uitleggen. Onderwerpen 

die tijdens de cursus aan bod komen 
zijn o.a. draaitabellen, subtotalen, re-
kenen met tijd, keuzelijsten maken, 
geneste formules, begrotingen en 
budgetten. Er kan tijd worden gereser-
veerd om de onderwerpen eerst met 
de docente door te nemen. De cursus 
vindt plaats in het dorpshuis in Lies-
hout, start op 11 maart, en duurt 10 
achtereenvolgende weken van 19.00 
– 21.30 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie over vrijwil-
ligersvacatures kunt u contact opne-
men met Suzan de Koning van ViER-
BINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek, 
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk. 
Tel. 0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl   

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

Aarle-Rixtel - Op 21 en 22 maart 
2014 steken vele maatschappelijk be-
trokken Nederlanders de handen uit 
de mouwen tijdens NLdoet. Dit is de 
grootste vrijwilligersactie van Neder-
land, georganiseerd door het Oranje 
Fonds. Heb je zin om samen met col-
lega’s, vrienden of teamgenoten bij 
een organisatie aan de slag te gaan? 
Doe dan mee met NLdoet! In Laar-
beek zullen dit jaar in totaal 33 klus-
sen geklaard gaan worden. Dit kan 

alleen niet zonder de hulp van extra 
klussers. 

Het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aar-
le-Rixtel gaat op zaterdag 22 maart 
hun Gildeterrein zomer klaar maken. 
Het terrein moet opgeruimd worden 
en onkruidvrij zijn. Er moeten snoei-
werkzaamheden uitgevoerd worden, 
lindenbomen worden geplant en er 
wordt gestart met de aanplanting van 
de groensingel. Ook moet de materi-

aalcontainer opgeruimd en her inge-
deeld worden en moet de verzakte 
bestrating worden hersteld.

Aanmelden voor bovenstaande of een 
van de 32 andere leuke klussen kan via 
www.nldoet.nl. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij ViERBINDEN Vrijwil-
ligerswerk. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag bereikbaar 
via 0492-328807 of 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 

Aarle-Rixtel - Accordeonvereniging 
Jan Martens geeft donderdag 20 
maart vanaf 19.30 uur een concert 
in de ontmoetingsruimte van Zon-
netij in Aarle-Rixtel.

De vereniging is in 1997 door Jan 
Martens opgericht en telt momen-
teel 14 leden. Alle nummers zijn 
door Jan gearrangeerd en/of ge-
componeerd. Het repertoire is erg 
populair bij de bezoekers van hun 
concerten. In de afgelopen jaren zijn 

er twee cd’s gemaakt, waarop een 
deel van het repertoire te horen is. 
Daarnaast heeft de dirigent van de 
door hem gecomponeerde werken, 
twee boekwerken samengesteld. 
Deze cd’s en boekwerken zijn ver-
krijgbaar bij Jan Martens. op www.
accordeonverenigingjanmartens.nl 
vindt u meer informatie.

Het repertoire bestaat onder andere 
uit; polka’s, walsen, tango’s, foxtrot, 
marsen, etc. Kortom muziek die ons 

weer terug brengt in de tijd. Ieder-
een is van harte welkom.

De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. 
De entree bedraagt €5,00. Dit be-
drag is inclusief een kop koffie en 
2 consumpties. Vanaf donderdag 
6 maart zijn de kaarten voor deze 
avond te koop bij het dorpsservice-
punt, gevestigd in de ontmoetings-
ruimte van Zonnetij. Openingstijden: 
maandag tot en met donderdag van 
9.30 tot 11.30 uur.

NL DOET: 
21 & 22 maart 2014

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van betrokkenheid bij 

het overlijden van

Ne Doie LuL
wil ik u, mede namens de gebroeders van het 
kerkhof bedanken voor de kaarten, lieve brieven, 
bloemen en aanwezigheid. Het is voor ons een 
grote troost te weten hoe geliefd hij was en hoe hij 
werd gewaardeerd.

Het heeft  ons dan ook enorm veel goed gedaan 
dat we dit grote verdriet samen hebben kunnen 
dragen.
                                                                       
Beek en Donk, 02-03-2014

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij 

kerkhof bedanken voor de kaarten, lieve brieven, 

grote troost te weten hoe geliefd hij was en hoe hij 

Carolijn Bouw krijgt ‘D’n Opsteker’

Beek en Donk – Carolijn Bouw heeft 
carnavalsdinsdagmiddag ‘D’n Opste-
ker’ uitgereikt gekregen, een waarde-
ring voor haar vele werk dat ze voor 
de Stichting Teugelders van Gan-
zendonck heeft gedaan. Voorzitter 
van de Teugelders Guido Klessens en 
Prins Luuk XLII reikten de prijs uit. 

Tijdens de speech van de voorzitter 
stond Carolijn zelf te bedenken wie 
‘Den Opsteker’ zou gaan krijgen. Toen 

ze in de gaten kreeg dat ze het zelf 
was die deze eervolle waardering zou 
gaan krijgen, was ze zichtbaar geëmo-
tioneerd. Jarenlang zet Carolijn zich 
al in voor de Teugelders. Dat doet ze 
o.a. voor de boerencommissie, maar 
ook daar waar men van haar diensten 
gebruik wil maken. De onderscheiding 
werd uitreikt tijdens de boerenbruiloft 
bij café zaal de Tapperij. Het evene-
ment waarvan ze zelf één van de drijf-
krachten is.

Carolijn Bouw ontvangt D’n Opsteker 
uit handen van Prins Luuk XLII

Concert Accordeonvereniging Jan Martens in Zonnetij
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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:
LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Welkom in Lieshout!
 Mohamed

Welkom in Lieshout!
 Mohamed

geboren op 14 februari 2014
Veel geluk,

Lieshoutse Koffieochtend-vrouwen

Jos van Bakel

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

De 33km-lange Jalónrivier heeft 
zich door de gelijknamige Jalón-
vallei gekronkeld. Deze rivier 
loopt vlak langs mijn huis voorbij 
en komt een stuk verderop in de 
kustplaats Javéa/Xábia in de Mid-
dellandse zee terecht waar hij op 
onverklaarbare wijze een andere 
naam heeft! Normaal gespro-
ken is de rivier droog maar in het 
voor- en najaar wil er nog wel eens 
water in regenen. Loop ik mijn 
achterpoort uit, dan is er na tien 
minuten lopen een stuk rivier waar 
echter altijd water in staat. Het is 
een práchtig stuk natuur wat meer 
op een aangelegde parkvijver lijkt. 
Wilde zwijnen, vossen en andere 
dieren gebruiken dit als hun vaste 
drinkplek. Het water is daar be-
dekt met eendenkroos wat op 

een strak gemanicuurd grasveldje 
lijkt. Dat ik dat stukje natuur heb 
omgedoopt tot Paddenpoel is niet 
zo verwonderlijk want kikkers en 
padden leven daar tierig op los. 
Zo wandelde ik eens met hond 
Fiedel naar de Paddenpoel waar ik 
op een stuk rots in een chill-modus 
schoot. Ik genoot van het kikker-
concert wat mij gratis werd aange-
boden. Een stukje verderop stond 
een práchtige wilde eend midden 
op het water… op het groene ‘kik-
kerdril’. Blijkbaar genoot hij ook 
van het rustgevend kikkerconcert. 
Onbeweeglijk liet hij zich bewon-
deren. Toen Fiedel en ik even later 
thuiskwamen vertelde ik aan mijn 
man over de wilde eend. Verbaasd 
keek hij mij aan: “Anne… een 
eend kan niet OP het water staan. 
Het is Jézus niet!” Omdat ik zeker 
wist wat ik had gezien durfde ik 
met hem een weddenschap aan 
te gaan. Tenslotte wist ik ZEKER 
dat ik die winnen zou! Daarom 
liepen wij gedrieën terug naar de 
Paddenpoel. Fiedel was maar wát 
blij met dit extra uitlaatrondje en 
huppelde voor ons uit. Onderweg 
bleef de discussie tussen mijn man 
en ik voortduren. Welles-nietes-
welles. Warempel, eenmaal bij de 
Paddenpoel aangekomen stond de 
kleurrijke eend nog steeds OP het 
eendenkroos. Ik wees naar hem 
en zei: “Whallah… weddenschap 
gewonnen”. Mijn man vond het 
een oneerlijke weddenschap. Hij 
gooide een steentje richting eend 
die prompt een stukje wegflad-

derde en IN het water belandde. 
Plots kwam er een dun plankje 
boven drijven wat de eend als vlot 
had gebruikt. Omdat de eend op 
het plankje had gestaan was het 
plankje onder de eendenkroos 
verdwenen. Nu de eend er af was, 
lichtte het plankje op en dreef 
boven het eendenkroos. Toen zei 
mijn man: “Whallah… wedden-
schap gewonnen”. Nonde-pie… 
dát vond ik niet eerlijk! We had-
den toch samen de eend OP het 
eendenkroos zien staan, dus IK 
had gelijk. Lachend liep mijn man 
naar huis terwijl de stoom uit mijn 
oren kwam. Hij weigerde toe te 
geven. Tot de dag vandaag wordt 
dit verhaal verteld aan onze gas-
ten in ons B&B als: ‘Eend Jezus’! 
Menig gast is op zoek gegaan naar 
de Eend. Hij is nooit meer gesig-
naleerd en de weddenschap loopt 
nog steeds…

Adios! Ik groet Laarbeek met 
Spaanse zonnestralen. Anne Wit-
tebol-Aarts. 
www.FincaErbalunga.com

spanje

Luch
tpost

voor lichaam en geest

Sport en Shiatsu
massage praktijk

Leliestraat 22 Beek en Donk
T: 06-48846255

www.pure-laarbeek.nl

Eend Jezus!

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

Piet van Thielplein 50  
5741 CP Beek en Donk
Tel: 0492-450009

Heuvelplein 3
5741 JH  Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Mohamed

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

BEL DE SPECIALIST

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

GEVONDEN

In de wijk de Beekse Akkers, in de buurt van 
het Berkendijkje, gevonden een sleutelbos. 
Aan de sleutelbos hangen meerdere sleutels, 
afstandsbediening van een auto en AH Bo-
nuskaart. 0492-464393

Drie sleutels aan één ringetje gevonden op 
woensdagochtend 5 maart in Pater de Leeu-
wstraat, Beek en Donk. Merken: pfaffenheim, 
Ilco Italy en Multimate. Sleutels zijn op kan-
toor van De MooiLaarbeekKrant af te halen.

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

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

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

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/Bakel/Veg-
hel haalt nog altijd uw gebruikte meubels bij 
u op. Ook uw witgoed wordt door ons opge-
haald. Winkel: Leije 6, Gemert tel 0492-368747

Gevraagd: Jongeman 16-18 jaar die op za-
terdagen of andere dagen wil bijverdienen 
met werkzaamheden in en om ons huis, 
Aarle-Rixtel. 0492-383144 

Gevraagd (met spoed): Babybedje met toe-
behoren voor een Irakees vluchtelingengezin. 
Baby is op komst, echter geen middelen voor 
aankoop. tel. no. contactpersoon 06-53726707

TE HUUR
Feest? En op zoek naar geluidsapparatuur? 
Voor €50,00 huurt u een complete set. Geïn-
teresseerd? 06-41538601 dj.imm@live.nl

Praktijkruimte. Eigen ingang met wachtruimte 
en toilet. Mooi gelegen in buitengebied Mari-
ahout aan bosrand. Meer info: 06-10924008

Vakantie appartement in Oba, te Alanya, 
Turkije. 6 pers. met zwembad.  300 meter van 
zee. Meer informatie: www.homeaway.nl/
vakantiewoning/p1147997

TE KOOP
Inboedel verkoop: meubels, tuinmeubels, 
lampen, kleding, gebruiksartikelen, jaren 
50-60 spullen, boeken, elektrische fi et-
sen, etc. op zaterdag 15 maart van 9.00 
tot 16.00 uur op Lieshoutseweg 51, Aarle-
Rixtel. Inlichtingen: 06-33922345

Pootaardappelen; Vanaf 1.60; Frieslander, 
Dore, Lekkerlander, Irene, Redscarlet. Kapel-
straat 39, Beek en Donk. Tel: 06-53309580

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

Bobike fi etsstoel achter met alle bevestig-
ingen erbij. In uitstekende staat. €30,00. 
Tel: 06-30936291

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

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

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

Eiken ovale salontafel 140x85x45 cm (Lx-
BxH) met aan beide zijden 1 lade. Tel. 06-
27500138 toonet@zonnet.nl

2.1/2 zits bank en 2  fauteuils. Uitvoer-
ing eiken. Eventueel  los te koop. Tel. 06-
27500138 toonet@zonnet.nl

Mooie Chihuahua pups geboren 20-1-2014 
een reutje, twee teefjes geënt gechipt en 
ontwormd. Tel. 06-21849007

Villerroy en boch sanitair. Zoals wastafel, wc 
pot en spiegels. Mail voor meer info. Lieneke_
meisje@yahoo.com. Ophalen vanaf 6 maart. 

Statief Bilora safari €10,00. Tel. 0492-461249

Scanner Canon  CanoScan DD646U. Kleur-
enprinter HP photosmart 7350. Samen 
€15,00 met software. Tel. 0492-461249

Dames sportfi ets Giant Squadron maat 
58. Kleur zwart/alu met 21 versn. Suntour 
XR100. Lederen zadel, zeer goede staat. 
€100,00. Tel. 06-47587990

Skidakkoffer merk Thule, geschikt voor 
allesdragers max 45 mm breed. Prijs 
€50,00. Tel. 06-47587990

VERLOREN
 

Verloren op 13 febr. achterstuk van hoor-
toestel hoogstwaarschijnlijk in Beek en 
Donk. Wil de vinder a.u.b. contact opne-
men met tel.nr. 0492-381677

Gazelle basic oma fi ets, zwart glanzend, 
maandagavond weggehaald met Carnabe-
ats Lieshout. Fiets stond achter een huis, 
achter de poort in de Adriaan Boutlaan. 
Tel. 0614849816

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

de klik met je 
   toekomst
de klik met je 
   toekomst

Vestiging Deltaweg
•  Kleinschalige MAVO
• Theoretische en Gemengde Leerweg
• Examen in acht vakken met lo2, ma2, muziek, tekenen 
 en sport als mogelijk examenvak
• Mogelijkheden tot doorstroom naar havo voor alle leerlingen.
•  Goede aansluiting op havo en mbo
•  Drempelloze doorstroming; d.w.z. niemand blijft zitten
• Één mentor voor de gehele schoolloopbaan
• Sportklas
•  LWOO voor leerlingen met achterstand

Deltaweg 205, 5709 AB Helmond
mavo/vmbo-t/g met lwoo                                        

Vestiging Molenstraat
• Tweetalig VWO en tweetalig HAVO: als enige 
 school in de regio Helmond met de mogelijkheid 
 tot het behalen van “the International Baccalaureate”. 
• Bèta Excellent school, benutting van de Brainport regio
• Veel aandacht voor kunst en cultuur, inclusief drama
• Kent de volgende brugklassen:
 - Tweetalig VWO   
    - VWO
    - Tweetalig HAVO
    - HAVO/VWO voor leerlingen die de keuze tussen havo of vwo 
  een jaar willen uitstellen
    - MAVO/HAVO voor leerlingen die de keuze tussen havo of 
  mavo een jaar willen uitstellen
 - MAVO
•  TOP MAVO programma: Talent Ontwikkelen tot Prestatie
 - goede aansluiting op havo 4 en mbo
 

mavo/vmbo-t havo vwo tweetalig havo en vwo
                                        

Molenstraat 191, 5701 KD Helmond

                                                                    

OOOOOO
                                                                    

www.janvanbrabant.nl

Het Jan van Brabant College 
• openbaar
• met respect voor iedereen
• vlak bij bus en trein en uitstekend bereikbaar via   
 veilige fi etsroutes
• met de veiligheid van een kleine school
• met individuele begeleiding

Een prima school

10-11-12 maart
15.30 - 17.00 uur  19.00 - 20.30 uur

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

Redacteur: Iris Savenije

Eenvoudig leven Johan en Els van Noord met hun 
twee dochters Kiki en Hannah op de Bosscheweg 
in Aarle-Rixtel. Vrijwel alle spullen die in het huis 
met de feloranje voordeur staan, zijn tweede-
hands. “Alleen deze bank is nieuw gekocht door 
mijn schoonouders”, vertelt Johan. Materialistisch 
ingesteld is de familie absoluut niet, des te meer 
waarde hechten zij aan ‘qualitytime’ met het gezin. 

Bijna twintig jaar geleden zijn Johan en Els van 
hun flatje in Helmond naar het huis in Aarle-Rixtel 
verhuisd. “Het was een krot”, vertelt Johan. Het 
huis was overgeslagen bij de opknapbeurt van de 
woningstichting toentertijd, maar dat maakte hem 
niets uit. Johan: “Ik houd sowieso van oudere hui-
zen; daar zit veel meer sfeer in.” 

Niet alleen het huis, maar ook de spullen erin heb-
ben een eigen geschiedenis. “Veel spullen zijn ou-
der en van familie geweest. Dat maakt ze extra 
bijzonder”, aldus Johan. De oranje voordeur in het 
huis heeft echter wel zijn beste tijd gehad. De don-
derdag na Carnaval wordt hij vervangen door een 
groen met witte. 

Familietijd staat voor zowel Johan en Els als voor 
de twee dochters hoog in het vaandel. Zij proberen 

dan ook alle keuzes die gemaakt moeten worden, 
samen te beslissen. “Dat was vroeger al zo”, zegt 
Johan: “Samen boodschappen doen, samen koken 
en samen eten. Dan kunnen ze op hun dertiende 
al voor henzelf koken.” Dit samenzijn komt niet al-
leen voort uit het geloof van de familie van Noord, 
zij zijn Jehovagetuigen, maar vooral ook uit hun 
persoonlijkheid.

De lievelingskamer van Johan is de tuinkamer. Met 
de nadruk op tuinkamer, want het is absoluut geen 
serre. “Bij een serre denk ik aan vier tuinstoelen in 
het huis”, vertelt Johan. Hier mag de familie graag 
met vrienden en kennissen nagenieten van een ge-
zamenlijke maaltijd.

Samen met twee honden en doorgaans konijnen 
is het altijd gezellig op de Bosscheweg 41. En on-
danks dat Johan uit Hilversum komt, voelt hij zich 
samen met zijn drie lievelingsvrouwen helemaal 
thuis in het dorpse Aarle-Rixtel. 

Johan van Noord voor zijn huis aan de Bosscheweg 

De MooiLaarbeekKrant en Lifestyle Center Laarbeek sluiten samenwerking omtrent bezorging 

“Koen is voor mij de bezorger van de week”
Beek en Donk – “Koen van de Rijt 
draag ik graag aan als bezorger van 
de week”, vertelt vrijwilliger Wim van 
de Burgt vol trots. Koen is een mede-
werker van Lifestyle Center Laarbeek 
en ontfermt zich sinds een tijdje over 
een aantal MooiLaarbeek-kranten, die 
bij plaatsen zoals het gemeentehuis en 
diverse winkels van het Piet van Thiel-
plein komen te liggen. 

Iedere donderdag gaat Koen, onder be-
geleiding van Wim, met een bolderkar 
op pad met een groot aantal MooiLaar-
beek-kranten. “Hij vindt dit erg leuk 
om te doen en doet het dan ook heel 
erg goed”, vertelt Wim. 

Lifestyle Center Laarbeek biedt dag-
besteding aan mensen met een beper-
king. Dit doen zij onder andere door de 
lunchroom ‘Buitengewoon Smakelijk’, 
waar Koen ook een bijdrage aan levert. 
Zo helpt hij mee met de lunch, wast hij 
mee af en bakt hij bijvoorbeeld koekjes. 

De MooiLaarbeekKrant en Lifestyle 
Center Laarbeek kwamen samen op 
het idee om een van deze personen 
wekelijks een aantal kranten te laten 
afleveren bij bedrijven en organisaties, 
die elke week meerdere exemplaren 

ontvangen. Ellen Tappel, eigenaresse 
Lifestyle Center Laarbeek: “Het is een 
verantwoordelijke taak die Koen uit-
voert en dat doet hij heel erg goed. Dat 
is erg leuk. Wij zijn trots op hem.”

Koen van de Rijt met zijn bolderkar, waarin hij De MooiLaarbeekKrant rondbrengt 

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies

Redacteur: Ingerborg Penninx 

Deze week is het de beurt aan Lam-
bert van Balkom. Deze geboren en 
getogen Beek en Donkenaar was le-
raar op basisschool De Muldershof. 
Ook was hij actief in onder andere 
de politiek, als fractievoorzitter in 
de gemeenteraad. Met zijn respec-
tabele leeftijd van 81 jaar, is hij nog 
altijd een bezige bij. 

Leraren als trouwe supporters
Lambert vertelt: “Tijdens mijn 
H.B.S.-tijd waren mijn broer en ik ver-
dienstelijke motorcrossers. We won-
nen veel prijzen, wat dan zorgde voor 
extra weekgeld. Elke maandag moest 
ik tijdens de Duitse les mondeling ver-
slag uitbrengen. Mijn leraar Duits en 
leraar wiskunde waren mijn trouwe 
supporters. Dit inspireerde mij om ook 
leraar Duits te worden. Na de leraren-
opleiding op de kweekschool, heb ik 
in Eindhoven en in Helmond gewerkt 
voordat ik op de Canisiusschool, la-
ter De Muldershof, in Beek en Donk 
begon. Ik heb nog een tijd Duits ge-
studeerd, maar ik ben hier uiteindelijk 
niet verder in gegaan.”

Een goede band met de leerlingen
Op de vraag wat voor type leraar 
Lambert was, antwoordt hij: “Als 
leraar stond ik het liefste tussen de 
kinderen in, in plaats van tegenover 
hen. Zo heb ik mij ook altijd in het 
verenigingsleven opgesteld. Ik her-
kende mezelf in de kinderen. Het 
spreekwoord ‘de grootste stropers 
worden de beste boswachters’ vind ik 
heel toepasselijk.” In de lagere klassen 
begon Lambert altijd met een kwar-
tiertje zingen. “Dat was goed voor de 
sfeer! In totaal heb ik 1300 leerlingen 
gehad. Mijn grootste klas had 48 leer-
lingen. Als ik dan thuiskwam, moest ik 
echt even een uurtje plat.” 

Koninklijk onderscheiden
“Voordat ik met pensioen ging, be-
haalde ik  mijn bevoegdheid Docent 
MBVO; Meer Bewegen Voor Oude-
ren.
Toen ik afscheid nam van het onder-
wijs werd ik Koninklijk onderscheiden 
met de Eremedaille in Goud”, vertelt 
Lambert trots.

Bezige bij
Naast het onderwijs was Lambert 
secretaris en penningmeester van de 
Katholieke Gezinszorg. Ook was hij 
9 jaar fractievoorzitter in de gemeen-
teraad, voor de werknemersfractie. 
Lambert: “Ik had zelf een kinderkoor, 

waarbij we elke zaterdag in de mis 
zongen. Nog steeds ben ik actief lid in 
het Beek en Donks gemengd koor en 
het Michaël kerkkoor. Voor het Beek 
en Donks gemengd koor was ik 13 
jaar voorzitter.” 

In 1991 ging Lambert, na 37 jaar on-
derwijs, met pensioen. Dat hij hierna 
niet ging stilzitten, mag duidelijk zijn: 
“Ik behaalde mijn bevoegdheid Do-
cent MBVO; Meer Bewegen Voor 
Ouderen. In mijn vrije tijd werkte ik in 
de Fiat garage van mijn zwagers. Daar 
verzorgde ik de garantie op nieuwe 
auto’s met de importeur.”  

PLUS Van Balkom 
Lamberts zoon Mario is de eigenaar 
van PLUS Van Balkom in Beek en 
Donk, waardoor hij ook daar regel-
matig te vinden is. “Sinds onze Mario 
en Elle de PLUS-supermarkt in Beek 
en Donk runnen, help ik daar met al-
lerlei dingen. Het belangrijkste is wel 
het bezorgen van de boodschappen 
bij de mensen thuis. Dit wordt zeer op 
prijs gesteld. Buurten met de mensen 
is belangrijk. Even een stoel pakken en 
erbij gaan zitten. Veel mensen kennen 
mij, maar ook omgekeerd. Zo kom ik 
bij mensen in heel Laarbeek. Ik haal 
boodschappenlijstjes op bij mensen 
thuis. Verschillende mensen geven mij 
zelfs hun pinpas mee!”, vertelt hij. 

Goed de aard
Lambert vervolgt zijn verhaal: “Elk 
jaar gaan we met onze 4 kinderen en 
10 kleinkinderen op vakantie in een 
groot huis met alles erop en eraan. Ze 
gaan bijna allemaal mee. Dit jaar gaat 
de reis naar de Ardennen.”

Lambert woont samen met zijn vrouw 
ruim twee jaar in De Burcht in Beek en 
Donk. “We hebben er goed de aard. 
We hebben leuke buren waar we re-
gelmatig samen wat mee organiseren. 
Ook hier kan ik me voor de medebe-
woners dienstbaar maken”,  besluit 
hij. 

Voor het betere 
onderhoud

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

Di-eAt Team zet partijen ‘bloot’ met activiteit
Beek en Donk - Di-eAt Team, het 
team van de gezondheidsrace, houdt 
op zondag 9 maart haar tweede ac-
tiviteit onder het motto is ‘weet wat 
je beweegt’. Met een knipoog naar 
de gemeenteraadsverkiezingen zullen 
alle belanghebbende partijen zichzelf 
‘bloot’ gaan geven tijdens een activi-
teit in zwembad de Drie Essen.

Het programma begint om 13.30 uur 
met koffie en omstreeks 15.30 uur 
wordt er afgesloten met gezonde hap-
jes. Iedereen kan deelnemen. Kinderen 
dienen wel in het bezit te zijn van de 
nodige diploma’s.

Om een inschatting te kunnen maken 
van het aantal deelnemers, kunt u zich 

aanmelden bij Liesbeth Hendriks via e-
mail: memmhendriks@onsbrabantnet.
nl. Hierbij kunt u aangeven of u naar 
de kennismakingsmiddag komt en of u 
aan de activiteit 
in het zwembad 
deelneemt.
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Carnavalsoptocht Aarle-R� tel 2014

Uitslagen Jeugdoptocht Eenlingen:
1. De Plofkip

Duo’s:
1. Het opblaas team

Kleine groepen:
1. Vriendinnen van prinses Iris
2. Blaostum op band
3. De boefjes

Grote groepen:
1. De raddraaiers
2. Het Bloas schutplein
3. Stelletje afzetters

Wagens:
1. De Feestbeesten
2. Het wilde Zuiden 

Aanmoedigingsprijs: 
Stelletje afzetters 

Uitslagen optocht
Wagens:
1. D’n Heikant 
2. De Brouwers
3. C.V. MDF

Eenlingen:
1. Jos van den Heuvel
2. Toon Thijssen
3. Karin

Duo’s:
1. Skaiboys
2. Cindy en Astrid
3. Hans en Tiny

Kleine groepen:
1. Gelukkig hebben we de foto 

nog

2. Ermonie
3. Fam Beniers

Grote groepen:
1. C.V. Eieren
2. Vrienden van de prins
3. Vergane Glorie

Straatversiering:
1. Het Blauweschutplein
2. De Wielewaal 

Gevelversiering:
1. Jan van Berne
2. Toon Thijssen
3. CV de Neuzen

Aanmoedigingsprijs: 
Theo en Thea, Langlaufen naar de tent 

Uitslag optocht Ganzegat 

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
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CARNAVAL 2014

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout- Op carnavalszondag heeft 
Prins Maurice zichzelf aangeboden 
als onderdeel van een dienstenvei-
ling voor de kinderen van St. Anna, 
van het gelijknamige ziekenhuis in 
Geldrop. De stichting zet zich in om 
met kleine middelen, bijvoorbeeld 
een leuke knuffel, de veelal onpret-
tige behandelingen in een ziekenhuis 
voor kinderen zo aangenaam moge-
lijk te laten verlopen.

Rogier van Erp uit Lieshout kreeg op 
een dag te horen, dat hij aan kanker 
leed. In de ziekenhuizen in Helmond 
en Eindhoven was er een wachttijd 

van 6 weken voor een behandeling. 
In het St. Anna-ziekenhuis kon hij 
echter direct terecht. Dit vond hij zo 
geweldig, dat hij iets terug wilde doen 
voor het ziekenhuis. De nood bleek 
het hoogste op de kinderafdeling, 
waar specifieke hulp erg welkom was. 
Rogier startte een dienstenveiling en 
ontving een kavel van Prins Mau-
rice, die voor een werkzaamheid kon 
worden ingehuurd. Zijn buren, Paul 
en Hennie van Os hadden er €200,- 
voor over om de prins in vol ornaat 
hun stoep te zien vegen. De totale 
opbrengst van de veiling voor de 
stichting is op het moment €20.500,-. 

Prins Maurice, altijd in voor een lu-
dieke actie, vond een stoep van 200 

vierkante meter een dermate zware 
inspanning, dat hij hulp zocht bij Ha-
rold Vereijken, die op deze stralende 
zondagmorgen een (huur)veegma-
chine kwam brengen om de klus te 
klaren. Voorafgaand aan de actie 
moest er natuurlijk wat koffie met 
broodjes worden gegeten om de no-
dige energie te leveren. Daarna werd 
het veegapparaat onder het toeziend 
oog van de hele raad van elf vakkun-
dig door de prins over de te vegen 
stoep geleid. Met specialistische hulp 
van Harold kon de stoep, zelfs in po-
lonaise met de hele raad van elf in no-
time worden geveegd.

Omroep Brabant was present om dit 
alles op de gevoelige film vast te leg-
gen. Onder het ronkend gebrul van 
de veegmachine werd het apparaat 
bediend door de altijd lachende Prins 
Maurice, die van de stoep van zijn 
buurman ‘een plaatje’ maakte. Na af-
loop bleek er nog een klein probleem-
pje te zijn ontstaan. De prinsenwagen 
voor gebruik in de middagoptocht 
was verdwenen. Hier bleek de voor-
zitter van de stichting Rogier achter 
te zitten, die in operatiekledij gehuld 
voor twee vaten bier genegen was 
om de wagen aan de rechtmatige 
eigenaar terug te bezorgen. De twee 
vaten bier zijn vooral bedoeld om de 
door dit voorval enigszins beschadig-
de band tussen de stichting ‘kinderen 
van St. Anna’ en carnavalsvereniging 
‘De Raopers’ weer te herstellen.

Prins Maurice houdt ludieke schoonmaakactie voor 
het goede doel 

Carnabeats daverend succes
Lieshout - De tot disco omge-
bouwde grote zaal van het Dorps-
huis in Lieshout trok afgelopen 
zaterdag en maandag volle zalen. 
In de voorverkoop was de zater-
dagavond al uitverkocht, met maar 
liefst 600 enthousiaste tieners. Op 
maandagavond waren er ruim 500 
jeugdige carnavalsvierders aanwe-
zig. De jeugd van 13 t/m 17 jaar 
danste, hoste en zong massaal met 
de muziek mee. 

Het programma is door de 20-ja-
rige Party Jockey Tim, (Tim Fren-
ken) in elkaar gezet en wist met 
diverse gast DJ’s als DJ WayOut, 
Trusic, Bastian S en DJ MYSTER!A 
een prima mix van carnavaleske 
muziekstijlen ten gehore te bren-
gen. Carnabeats is 5 jaar geworden 
en uitgegroeid tot een bijzonder 
grensverleggend evenement en 
werd dit jaar geopend door wet-
houder Hans Vereijken.

Populaire house, moombahton, 
hardstyle, dubstep, après-ski en 
carnavalsmuziek, aangevuld door 
professionele discolichteffecten, 
was iets waar de jeugd zichtbaar 
van genoot. Beide avonden werden 
afgesloten door een muziekshow 
van de Lieshoutse Party Jockey Tim 
waarbij de carnavalssfeer nog en-
kele tandjes omhoog ging. Het dak 
ging eraf.

“Beide avonden goed vol, de sfeer 
was fantastisch. Iedereen vond het 
geweldig en had het erg naar zijn 

zin,dit jaar voor het eerst alcohol-
vrij. Het ging beter dan we had-
den durven dromen. De hele ‘tent’ 
stond te hossen, te springen en te 
zingen, wat een energie, wat een 
sfeer! Een ongelooflijk mooi gezicht 
en het geeft een erg dankbaar ge-
voel, want daar doen we het voor“ 
geeft organisator Johan Frenken 
aan. 

Johan vervolgt: “Een prachtig 
feest, mede dankzij de sponsors, de 
ruim 60 gemotiveerde vrijwilligers 
(waaronder een groep, bestaande 
uit Marcel Jansen, Jelle Verhoeven, 
Paul de Hoon en Wim Neilen die 
zich bezig hielden met de voorbe-
reidingen ) uit geheel Laarbeek en 
het personeel van het dorpshuis. 
Gezien de opkomst is het duidelijk 
zichtbaar dat er behoefte is aan een 
feest voor de doelgroep van 13 tot 
en met 17 jaar.”
 
After party After Beats
Op 21 maart wordt er in het Buurt-
huis van Mariahout door Yammas 
een Carnabeats afterparty georga-
niseerd met de naam After Beats. 
Voor de Mariahoutse PLUS disco 
on tour wordt een uitzondering ge-
maakt. Carnabeats bezoekers met 
de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar 
zijn welkom. 

Kaarten zijn verkrijgbaar op de 
voorverkoopadressen voor €3,00 
(leden €1,00). Kijk voor deze adres-
sen en foto’s op www.carnabeats.nl 
of www.tienerwerklaarbeek.nl. 

Fotograaf: Joost Duppen 
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Werkzaamheden Oranjelaan en Kanaaldijk
• Aantrekkelijke korting zelfbouwkavels De Beekse Akkers
• Nieuwe zelfbouwkavels Middenakkerdreef De Beekse Akkers
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. Hieronder treft 
u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergaderingen worden allemaal 
gehouden in het gemeentehuis Laarbeek. De vergaderstukken liggen vanaf woensdag 5 maart tij-
dens openingstijden in het gemeentehuis Laarbeek ter inzage. U kunt ze vanaf dan ook raadplegen 
op www.laarbeek.nl.

De raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling is op dinsdag 11 maart 2014 om 19.30 uur.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2013.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Stand van zaken voorzieningenclusters.
7. Presentatie en voorstel tot vaststelling concept Strategische Kadernotitie Participatiewet Peel-

regio (januari 2014).
8. Voorstel tot instemming met het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Kom-

pas Peelregio.
9. Voorstel tot vaststelling beleidskader jeugd Peelregio.
10. Bespreking uitkomsten debat minimabeleid.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

De raadscommissie Beheer Openbare Ruimte is op donderdag 13 maart 2014 om 19.30 uur.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 december 2013.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Presentatie impressie Waterlandschap De Blauwe Poort.
7. Presentatie resultaten ‘Natuurmonitoring gemeente Laarbeek’.
8. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van € 390.000,- exclusief BTW voor het bouw-

rijp maken van Merensteinplein in plan De Beekse Akkers.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

De raadscommissie Algemeen Bestuur is op dinsdag 18 maart 2014.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 4 februari 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Voorstel tot vaststelling van de Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Laarbeek 2013.
7. Voorstel tot vaststelling van de Financiële verordening gemeente Laarbeek 2014.
8. Memo inzake invulling fractie-ondersteuning in 2014.
9. Bespreking kaders t.a.v. fondsvorming binnen de grondexploitatie.
10. Vaststelling 1e kwartaal begrotingswijziging 2014.
11. Screening integriteit kandidaat-wethouders.
12. Stand van zaken intergemeentelijke/regionale samenwerking.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 7 maart komt wethouder Biemans aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Vergaderingen raadscommissies

LAARBEEK - U heeft misschien al gehoord of gelezen dat er veel gaat veranderen in de zorg. 
Omdat u daar direct of indirect mee te maken zult krijgen, wil de gemeente Laarbeek u daar 
graag wat meer over vertellen. Welke veranderingen staan er op stapel, wat betekent dit voor 
u en wat is de rol van de gemeente. De gemeente organiseert daarom een informatiebijeen-
komst op donderdag 13 maart van 15.30 uur tot 16.30 uur in het gemeentehuis van Laarbeek, 
Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Vanaf 15.15 bent u welkom voor een kopje koffie of thee. 

Aanmelding
Als u deze bijeenkomst graag wilt bijwonen, vragen wij u zich vóór 11 maart a.s. op te geven 
bij Ingrid van Dooren via e-mailadres ingrid.v.dooren@laarbeek.nl. 

Het college heeft ontheffing verleend:
• aan Algemeen Belang Laarbeek om op zaterdag 15 maart 2014 met een trein met ge-

luidsinstallatie door Laarbeek te rijden in verband met de gemeenteraadsverkiezingen.

Informatiebijeenkomst ‘Veranderingen in de zorg’ 

Ontheffing geluidhinder

LAARBEEK - De aanslagen ozb 2014 worden met dagtekening 28 februari 2014 verstuurd. U 
ontvangt de aanslag op 1 maart. De aanslag ozb is tevens WOZ-beschikking. U vindt hierop de 
vastgestelde WOZ-waarde voor 2014. De waarde is vastgesteld met peildatum 1 januari 2013 
en dient als grondslag voor de ozb.

Iedereen die eigenaar of gebruiker is van een onroerende zaak in Laarbeek krijgt een aanslag. 
Niet alleen gebouwde eigendommen - zoals een woning of een bedrijfspand - zijn onroerende 
zaken, ook een pand in aanbouw of een stuk grond is een onroerende zaak. 

Nieuwe WOZ-waarde
De gemeente stelt ieder jaar een nieuwe waarde vast. U krijgt dus jaarlijks een beschikking. 
Bent u huurder van een woning of garagebox, dan krijgt u geen WOZ-beschikking.
In de WOZ-beschikking staat op welke waarde de gemeente Laarbeek, de Rijksbelastingdienst 
en het Waterschap hun belastingaanslagen baseren.

Waarvoor betaalt u belastingen?
Van sommige belastingen is direct duidelijk waar het geld aan uitgegeven wordt. Zo wordt de
opbrengst van de afvalstoffenheffing besteed aan de inzameling en verwerking van huishou-
delijk afval en van de rioolheffing wordt het onderhoud van de gemeentelijke riolering be-
taald. De OZB is een algemene belasting. De gemeente gebruikt deze inkomsten voor bijvoor-
beeld straatverlichting, onderhoud van wegen en verkeerslichten. De ozb-inkomsten worden 
daarnaast gebruikt voor algemene uitgaven zoals veiligheid, het beheer van de openbare 
ruimte, educatie, sport, cultuur of milieu en landschap.

Waardeontwikkeling
De verkoopprijzen van woningen in de gemeente Laarbeek zijn het afgelopen jaar gedaald. 
De WOZ-waarde volgt de verkoopprijzen. Dit betekent dat ook de WOZ-waarden gemiddeld 
lager zijn dan vorig jaar. Per dorp, per wijk en zelfs per soort pand kan de waardeontwikkeling 
overigens sterk verschillen. Het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens op basis waar-
van de waarde wordt vastgesteld is een continu proces. Ook het afgelopen jaar zijn aan de 
hand van luchtfoto’s, garages, bergingen, aanbouwen etc. die nog niet in het bestand stonden, 
opgevoerd. Dit kan incidenteel ook een verhoging van de WOZ-waarde tot gevolg hebben.

Tarief OZB
De stijging van de opbrengst van de OZB is beperkt tot 3%. Toch stijgt het tarief meer dan 
3%. Dit komt doordat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen gedaald is ten opzichte 
van vorig jaar. De OZB wordt berekend door het vermenigvuldigen van de WOZ-waarde met 
het tarief. Als de gemeente dezelfde opbrengst wil halen met lagere WOZ-waarden, moe-
ten de tarieven dus omhoog om de waardedaling te compenseren. Voor de woningeigenaar 
betekent dit dat het aanslagbedrag iets hoger is dan vorig jaar als zijn woning gemiddeld in 
waarde gedaald is. 

Taxatieverslag en bezwaar indienen
Op de gemeentelijke website www.laarbeek.nl kunt u met uw DigiD-inlogcode het taxatie-
verslag van uw woning downloaden. U kunt hier ook digitaal een bezwaar indienen. 
Op de achterkant van het aanslagbiljet vindt u overigens aanvullende informatie over het in-
dienen van een bezwaarschrift tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Het heeft alleen zin om 
een bezwaarschrift in te dienen tegen de WOZ-waarde als deze waarde per 1 januari 2013, 
écht te hoog is vastgesteld.

Vragen
Als u vragen heeft over de WOZ-waarde en de daarop gebaseerde aanslag OZB kunt u bellen 
met het Klant Contact Centrum van de gemeente Laarbeek, te bereiken onder de nummer 
0492 469 700.

Onroerende-zaakbelastingen 2014 

De burgemeester heeft besloten de vergunning te wijzigen op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank voor Café Van Lieshout, 
Dorpsstraat 58 in Lieshout (verzonden 20 februari 2014).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes 
weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschrif-
ten’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten een aanwezigheidsvergunning te 
verlenen voor het plaatsen van kansspelautomaten in 2014 op grond van in artikel 30c van de 
Wet op de Kansspelen aan Café zaal Bij Ons, Piet van Thielplein 29 in Beek en Donk, 2 kans-
spelautomaten (verzonden 17 februari 2014).

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

Drank- en Horecawet

Wet op de kansspelen
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LAARBEEK - Sporten en bewegen is gezond, maar vooral ook heel erg leuk. De Nationale Sport-
week van 19 t/m 26 april vestigt een week lang de aandacht op sport en bewegen. Het thema 
vanuit NOC*NSF is ‘Ik neem je mee’, met als insteek dat sporters een ‘niet-sporter’ kennis la-
ten maken met hun sport of beweegactiviteit. Een mooie gelegenheid om ook de Laarbeekse 
inwoners, van jong tot oud, te laten zien en ervaren hoeveel sportmogelijkheden er zijn en 
hoe leuk bewegen is. De gemeente Laarbeek vindt het stimuleren van sport en bewegen be-
langrijk en heeft per mail de sportverenigingen gevraagd of ze invulling willen geven aan de 
sportweek. De buurtsportcoach kan desgewenst ondersteuning bieden bij het organiseren of 
promoten van activiteiten. Organiseert uw vereniging of organisatie een activiteit, kennisma-
kingslessen, of heeft u een ander idee voor tijdens de Nationale Sportweek? Mail of bel Ilse 
van Ham, buurtsportcoach Laarbeek, telefoon 0492 469 700 of ilse.v.ham@laarbeek.nl. Kijk 
voor meer informatie op www.nationalesportweek.nl. 

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Volleybalvereniging Bedovo voor het organiseren van het beachvolleybaltoernooi 

op het Heuvelplein in Beek en Donk op zaterdag 28 juni 2014 van 13.00 tot 1.00 
uur en op zondag 29 juni 2014 van 9.30 tot 18.30 uur (verzonden 12 februari 2014).

• Buurtvereniging Dorpsstraat-Kuiperstraat voor het organiseren van ‘Culinair Lies-
hout’ in de Dorpsstraat tussen huisnummers 46 en 54 in Lieshout op zondag 1 juni 
2014 van 13.00 tot 17.00 uur (verzonden 13 februari 2014).

• Kindervakantiewerk Lieshout voor het organiseren van diverse activiteiten tijdens 
de kindervakantieweek op het terrein van de manege, Provincialeweg 26 in Lieshout 
van 13 tot en met 24 augustus 2014 van 9.00 tot 22.00 uur (verzonden 19 februari 
2014).

• Organisatie Oranjemarkt voor het organiseren van de Oranjemarkt op en rond het 
Heuvelplein in Beek en Donk op zaterdag 26 april van 10.00 tot 18.00 uur (verzon-
den 20 februari 2014).

• Buurtvereniging de Regt voor het organiseren van een rommelmarkt op het Molen-
veld in Beek en Donk op zondag 25 mei 2014 van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden 
12 februari 2014).

• Verswarenhuys Van de Laarschot voor het innemen van een incidentele standplaats 
op het Piet van Thielplein in Beek en Donk voor de verkoop van oliebollen van 27 
december tot en met 31 december 2014 (verzonden 17 februari 2014).

• Jongerenwerk Yammas Mariahout voor het organiseren van diverse activiteiten in 
verband met het 20-jarig bestaan van Yammas op vrijdag 16 mei 2014 van 16.00 tot 
24.00 uur in het Buurthuis en in de Bernadettestraat tussen de huisnummers 18 en 
40 in Mariahout (verzonden 19 februari 2014).

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                           Kern       Ingediend d.d. Werkomschrijving
Brugstraat 7                Lieshout 18-02-2014 kappen twee berken
Beekseweg                  Aarle-Rixtel 18-02-2014 kappen een populier
Kannelustweg 13      Aarle-Rixtel 19-02-2014 vergroten woning/oprichten tuinberging

Aangevraagde sloopmelding
Locatie                           Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Beukenlaan 6             Beek en Donk 19-02-2014 verwijderen asbest
Julianastraat 26         Mariahout 19-02-2014 vervangen dak
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                           Kern  Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Mariastraat 48-50     Mariahout gewijzigd verbouwen bouwen 19-02-2014
  woning/winkel
Holenboest 5              Lieshout plaatsen overkapping bouwen 19-02-2014
Groes 16                      Beek en Donk plaatsen dakkapel  bouwen 24-02-2014
Beekerheide 4            Beek en Donk vergroten bedrijfsgebouw bouwen 24-02-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Locatie                            Kern  Werkomschrijving Activiteit
Kannelustweg 13       Aarle-Rixtel sloop aanbouw / serre slopen
Julianastraat 26         Mariahout vervangen dak   slopen
Beukenlaan 6             Beek en Donk verwijderen asbest slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale te-
lefoonnummer 0492 469 700.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de 
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van 
hieronder genoemde bomen.
• Een boom op Dorpsstraat 89 in Lieshout. Eigenaar heeft aangegeven deze boom te willen 

kappen omdat de overige bomen naast de oprit ook gekapt worden. Deze boom handha-
ven resulteert in een minder fraai uitzicht. De gemeente kan onvoldoende redenen tot 
behoud aandragen.

• Twee populieren op Meerven 8 in Mariahout. De eigenaar wil deze bomen verwijderen 
omdat ze te groot worden. De gemeente kan onvoldoende redenen tot behoud aandragen.

• Een Oostenrijkse den aan de Burgemeester Mostermanslaan 35 in Lieshout. Deze boom 
wordt verwijderd omdat de tuin anders wordt ingericht. De gemeente kan onvoldoende 
redenen tot behoud aandragen.

• Een beuk op Tuindersweg 28 in Mariahout. Deze boom staat zeer dicht tegen de woning 
aan en zorgt voor schade aan het huis en riool. De gemeente kan onvoldoende redenen 
tot behoud aandragen.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 18 februari 2014.

Rechtstreeks belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten bin-
nen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeen-
te Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Doe mee aan de Nationale Sportweek!

Verleende vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Kapvergunningen 
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Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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‘ 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

De Heindert bouwt 
aan de toekomst

Nog een paar weken en dan is het 
zover. Het ruim 60 jaar oude gebouw 
van Basisschool De Heindert in Aarle-
Rixtel wordt gesloopt om plaats te 
maken voor een mooi, nieuw gebouw 
dat voldoet aan de wensen en voor-
waarden van het moderne onderwijs. 
Een stuk geschiedenis voor het dorp, 
voor vele generaties schoolgaande 
kinderen uit Aarle-Rixtel, wordt afge-
sloten. Natuurlijk zal deze gebeurtenis 
niet ongemerkt voorbij gaan. In de 
week van 21 t/m 25 april zal op een 
mooie manier afscheid genomen wor-
den van het gebouw en haar bijbeho-
rende herinneringen. Hiervoor worden 
diverse feestelijke activiteiten georga-
niseerd. Het programma is voor de 
kinderen nog geheim, maar we kun-
nen een tipje van de sluier oplichten.  
Elke groep zal één  binnenmuur van 
het gebouw gaan beschilderen aan de 
hand van een echte kunstopdracht. 
Ook  zal er een foto-puzzeltocht in en 
om het gebouw worden gehouden.  

Op 25 april om 12.00 uur verzamelen 
kinderen, team en ouders zich aan de 
voorkant van het gebouw om op een 
symbolische manier definitief afscheid 
te nemen van hun basisschool. In de 
meivakantie zal het meubilair en on-
derwijsmateriaal verhuizen naar de 
tijdelijke locatie aan de Lijsterstraat, 
naast MFC De Dreef. Op 12 en 13 
mei gaat het team er voor zorgen dat 
het gebouw uitnodigend klaar staar 
voor de kinderen die op 14 mei on-
getwijfeld wat onwennig, maar zeker 
ook  enthousiast naar binnen komen. 
Op de huidige locatie aan de School-
straat/Heindertweg zal ruim een jaar 
hard gewerkt worden aan een prach-
tig nieuw gebouw met een  open ka-
rakter. Vrolijk en warm van binnen en 
helder en duidelijk van buiten. Passend 
bij de visie van de school. Een gebouw 
waar vele generaties schoolgaande 
kinderen uit Aarle-Rixtel zich weer 
welkom en thuis zullen gaan voelen. 
En waar de huidige en toekomstige 
teamleden zich bezig zullen gaan hou-
den met datgene waar hun hart naar 
uit gaat: bouwen aan de toekomst van 
kinderen. Hen prikkelen en uitdagen 
om zich te ontwikkelen, met vertrou-
wen in hun eigen kunnen en gebruik 
making van hun persoonlijke talenten.  
De Heindert bouwt (zichtbaar) aan de 
toekomst!

De Zeepkist 
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BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

“De slogan Thuis in Laarbeek zegt eigenlijk 
alles waar De Werkgroep voor staat. Als je je 
thuis voelt, woon je fijn, werk je plezierig en 
is het heerlijk ontspannen in een aantrekkelijke 
omgeving. Dat zijn precies de reden waarom ik 
samen met mijn gezin al bijna 20 jaar in Lies-
hout woon. 

Duurzaam wonen…  is voor mij wonen voor 
langere tijd op een manier dat onze kinderen 
en kleinkinderen en vele nakomende generaties 
dat Lieshout van nu ook nog jaren later kunnen 
ervaren. Schoon, ruimtelijk maar ook bruisend, 
door bijvoorbeeld maatschappelijk verant-
woord te ondernemen. Mijn naam is Marthijn 
Junggeburth. Ik ben 54 jaar en ben namens De 
Werkgroep lid van de commissie Ruimtelijke 
Ontwikkeling van de gemeente Laarbeek en 
sta op nummer 8 van De Werkgroep kieslijst”. 

Marthijn vervolgt: “Ik werk bij Bavaria waar ik 
verantwoordelijk ben voor veiligheid, milieu en 
duurzaamheid. Door mijn werk heb ik veel con-
tact met mensen uit Laarbeek, o.a. Ad en Jolan-
da Verbakel (geen familie van elkaar) en Theo 
Pardoel, op en top bekend bij de Lieshoutse 
KBO. Deze staan ook op De Werkgroep-kies-
lijst. 

Duurzame ontwikkeling is voor De Werkgroep 
en mij een rode draad-thema en betekent dat 
bij alle besluiten gekeken moet worden wat de 
consequenties daarvan zijn voor de toekomst. 
Onze aardbol moet langer mee dan vandaag. 
Steeds meer mensen maar ook bedrijven en 
instellingen maken duurzame keuzes en zoe-
ken de oplossingen dichter bij huis: ‘Klein is 
het nieuwe Groot’. We gaan in kleine gemeen-
schappen samenwerken, voor elkaar zorgen 
en bedrijven versterken elkaar. Dus geen grote 

dure projecten als ‘De Weg’ maar slimme lokale 
oplossingen die direct voor verbetering zorgen 
met respect voor omwonenden en natuur. Ook 
de ‘zorg voor elkaar’ organiseren we lokaal en 
op maat!

Bij Bavaria coördineer ik het project ‘Boer, Bier, 
Water’. Een unieke samenwerking tussen Ba-
varia, de Laarbeekse boeren, Waterschap Aa 
en Maas, De Rabobank en de gemeente Laar-
beek. Samen zorgen we voor verbetering van 
de kwaliteit van het grondwater en de bodem 
in Laarbeek. Dit is een mooi voorbeeld van 
‘klein is het nieuwe groot’ waar ook de natuur 
van profiteert. De Werkgroep ondersteunt dit 
project en zoekt naar meer van dit soort lokale 
oplossingen. Dit is waarom ik me THUIS voel bij 
De Werkgroep en in Laarbeek. Samen met vele 
Lieshoutenaren die ook zuinig zijn op wat we 
aan leefomstandigheden in het mooie Laarbeek 
hebben, zoals Ad, Jolanda en Theo!”

Een duurzame groet van 
Marthijn Junggeburth

Mijn naam is Jeroen Leenders. Ik ben ge-
trouwd met Carla en samen hebben we drie 
zoons. Een aantal jaren geleden ben ik  be-
wust actief lid geworden van het CDA Laar-
beek.
 
We gaan samen voor de inhoud
De keuze voor het CDA Laarbeek werd bij mij 
vooral bepaald door het gegeven dat dit een 
partij is die redeneert vanuit de inhoud en niet 
gaat voor korte termijn oplossingen welke op 
den duur meestal slechter en kostbaarder uit-
vallen. Verder vooruit kijken is belangrijk voor 
onze gemeente. Het luisteren naar alle inwo-
ners van onze gemeente, jong en oud, en in 
duidelijke samenspraak problemen en of wen-
sen zo goed mogelijk aanpakken en oplossen, 
is een uitdaging die ik graag aanga en waar ik 
me voor wil inzetten. 

Steun voor mantelzorgers 
Er komen vele taken bij voor de gemeente 
zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg en de omvor-
ming van de algemene wet bijzondere ziekte-
kosten. Voor de taken die het Rijk overdraagt 
aan de gemeente geeft ze wel een kwart 
minder geld dan wat zij zelf nodig had voor 
deze taken. Dit is een ingreep waar iedereen 
mee te maken krijgt. De landelijke overheid 
heeft ons deze taken opgedragen en ik vind 
dat wij vooraf extra financiële middelen op-
zij moeten zetten om te zorgen dat er na de 
invoering niemand buiten spel komt te staan. 
Het is straks geen vanzelfsprekend recht meer 
op zorg vanuit de gemeenschap. We kijken 
eerst of het binnen de familie- of vrienden-
kring is op te lossen. Er wordt meer een be-
roep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers 
en ik vind daarom dat wij deze extra moeten 
ondersteunen vanuit de gemeente. Natuurlijk 

moet er voor zorgbe-
hoeftigen die het echt 
nodig hebben een goed 
vangnet blijven.

Steun voor vrijwilligers
Het is mij de afgelopen 
jaren vooral opgevallen 
dat er vrijwilligers zijn 
die zich enorm inzetten voor de verenigingen 
en de gemeenschap. De vele verenigingen die 
we rijk zijn moeten we dan ook koesteren en 
waar nodig steunen in welke vorm dan ook. 
Het is in onze dorpen zo belangrijk dat de so-
ciale saamhorigheid blijft bestaan. Om enkele 
taken waar de gemeente verantwoordelijk 
voor wordt goed uit te kunnen voeren, die-
nen we samen te werken met omliggende ge-
meenten. Maar het blijft wel belangrijk dat wij 
als Laarbeek onze eigen identiteit behouden 
en dat voor de burger het loket dichtbij blijft 
en dat de voorzieningen goed bereikbaar en 
toegankelijk zijn. 
Om dit te alles te bereiken willen wij graag 
Met iedereen samen aan de slag.

Jeroen Leenders, CDA Lijst 4, nr. 2 

Wethouder Theodoor Biemans is zeker geen 
onbekende in Laarbeek. Volgens hem is het 
een voorrecht om in onze mooie, groene en fi-
nancieel gezonde dorpen te mogen werken en 
dienstbaar te mogen zijn aan  alle inwoners. 

46 jaar oud en ondertussen 20 jaar getrouwd 
met zijn Aarle-Rixtelse Sjannie.  Trotse va-
der van vier kinderen van 14 tot 19 jaar oud, 
waarvan zoon Jan Biemans als 18-jarige junior 
ook op de kieslijst van PNL staat. Samen met 
wethouder Hans Vereijken vormt Theodoor na-
mens PNL al 8 jaar een succesvol wethouders-
duo. Als parttime wethouder van Verkeer en 
Openbare Werken met daarbij een flink aantal 
projecten zoals woningbouwlocaties in Laar-
beek in zijn portefeuille, 4 jaar raadslid en 14 
jaar geleden namens PNL begonnen als burger-
commissielid, maar ook bij Scouting en binnen 
het jeugd-en jongerenwerk van Laarbeek,  is 
Theodoor geen onbekende.

Opgegroeid in Beek en Donk maar oorspronke-
lijk geboren in Lieshout waar hij samen met zijn 
gezin, op de grens met Mariahout, alweer ruim 
20 jaar woonachtig is. Samen runnen ze daar 
hun boomkwekerij en praktijk voor gewichts-
beheersing ( Bie-happy ).

Hij voelt zich als wethouder dan ook echt 
100% betrokken en verantwoordelijk voor alle 
Laarbeekse dorpen. 
Wie Theodoor een beetje kent weet hoe be-
langrijk hij het vindt om laagdrempelig en ge-
woontjes te zijn voor de mensen, om zodoende 
onze inwoners altijd van dienst te kunnen zijn. 
De mensen echt te kunnen helpen is volgens 
Theodoor het mooiste wat er is, maar… als 

iets niet kan, daar ook niet omheen draaien en 
eerlijk zijn.  Gewoon met de inwoners praten 
in klare, heldere en begrijpelijke taal en indien 
mogelijk ‘gewoon doen’. 

Theodoor probeert, net zoals thuis, verstandig 
en zuinig om te gaan met het Laarbeekse geld 
want ‘het hoeft niet op al is het lekker’.  Kritisch 
blijven kijken naar uitgaven en declaraties want 
‘goed is goed’ en ‘genoeg is genoeg’.
We moeten de Laarbeekse lasten zo laag mo-
gelijk houden, zodat we onze inwoners ook zo 
min als mogelijk hoeven te laten betalen. Al 
14 jaar zet Theodoor zich in voor Laarbeek en 
hoopt dit namens u nog lang te mogen blijven 
doen.

“Kan ik bij de verkiezingen op u rekenen, zodat 
u ook weer op mij kunt rekenen?”

Alvast heel hartelijke dank, 
Theodoor Biemans

De verkiezingen staan weer voor de deur. Alle 
partijen doen hun uiterste best om de kiezer er-
van te overtuigen waarom ‘hun partij’ de beste 
keuze is. Ook in het Laarbeekse hebben we de 
afgelopen maanden de mooie resultaten die de 
afgelopen vier jaar zijn bereikt, voorbij zien ko-
men. Frappant genoeg eisen meerdere partijen 
de eer op voor het bereiken van deze resulta-
ten. Of is dat nu juist niet zo vreemd? 

De kracht van de democratie is op z’n sterkst als 
één partij het niet alleen voor het zeggen heeft. 
Zoals gelukkig in Laarbeek. Om iets te bereiken 
moet je dus samenwerken. Elkaar overtuigen 
en enthousiast maken voor de beste keuzes. 
Maar ook kritisch zijn naar elkaar. Dát leidt naar 
het beste resultaat.

Ondanks dat we ons al ruim 5 jaar in een eco-
nomische crisis bevinden, hebben we Samen 
de afgelopen raadsperiode veel bereikt in Laar-
beek. En hoewel je soms wel eens denkt dat de 
kern waarin jij woont er bekaaid vanaf komt, is 
het goed om toch maar eens te kijken wat er 
allemaal is bereikt. Zo geef ik graag het voor-
beeld van wat er in ‘mijn kern’ Aarle-Rixtel is 
bereikt. Denk maar eens aan de woningbouw. 
Met Zonnetij, Het Klavier, Het Patronaat, de 
starterswoningen aan de Broekelingstraat en de 
ombouw van Mariëngaarde, zijn er een kleine 
200 woningen bijgekomen. De Dreef is gereno-
veerd, de passantenhaven is aangelegd, de Aldi 
komt naar Aarle-Rixtel en we geven nadruk-
kelijk tegengas tegen de provinciebestuurder, 
die meent afspraken niet na te hoeven komen 
rondom de Noordoost Corridor. Met Laarbeek, 
en Aarle-Rixtel in het bijzonder, valt niet te 

spotten. Ook de komende jaren zijn ze nog niet 
van ons af in Den Bosch en Den Haag.

Zoals ik al eerder aangaf, is dit de verdienste 
van de goede samenwerking in de Laarbeekse 
politiek. Zeker niet van die partij die de laatste 
maanden zichzelf hiervoor op de borst klopt. 
Maar ook zeker niet alleen van ABL dus. Hoe-
wel ik dat natuurlijk wel graag had willen stel-
len… 

Ik wil u daarom tenslotte oproepen om op 19 
maart a.s. te gaan stemmen. Op de partij waar-
van u denkt, dat deze het beste uw belangen, 
die van uw kern én die van Laarbeek en alle 
Laarbeekers weet te vertegenwoordigen. We 
moeten het tenslotte Samen doen. En dat is iets 
waar wij Laarbeekers goed in zijn! 

Ron Verschuren
Algemeen Belang Laarbeek

Met De Werkgroep-Lieshoutenaren 
duurzaam THUIS in Laarbeek

Samen aan de slag

“De slogan Thuis in Laarbeek zegt eigenlijk 
alles waar De Werkgroep voor staat. Als je je 
thuis voelt, woon je fijn, werk je plezierig en 
is het heerlijk ontspannen in een aantrekkelijke 
omgeving. Dat zijn precies de reden waarom ik 

Duurzaam wonen…  is voor mij wonen voor 
langere tijd op een manier dat onze kinderen 
en kleinkinderen en vele nakomende generaties 
dat Lieshout van nu ook nog jaren later kunnen 
ervaren. Schoon, ruimtelijk maar ook bruisend, 

woord te ondernemen. Mijn naam is Marthijn 
Junggeburth. Ik ben 54 jaar en ben namens De 

vlnr: Marthijn Junggeburth, Ad Verbakel, Jolanda Verbakel en Theo Pardoel willen ook dat Het Fran-ciscushof in Lieshout blijft; duurzaamheid in zorg!

Met De Werkgroep-Lieshoutenaren PNL: Doe gewoon, Gewoon doen 

Alleen Samen bereik je wat

Gemeenteraadsverkiezingen

2014

Gemeenteraadsverkiezingen

2014
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Ik ben moeder van twee enthou-
siaste dochters van 17 en 18 jaar. 
Ik geef les op het Dr.-Knippenberg-
college en daarnaast ben ik ook 
‘Bruisende’ ondernemer. Vanaf mijn 
achttiende jaar heb ik nooit een 
stem verloren laten gaan. Ik vind 
het je plicht om dat te doen. Ook nu, 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
op 19 maart. 

Mijn oudste dochter mag nu ook 
gaan stemmen. Ze vind het vanzelf-
sprekend en zij kijkt ernaar uit. Ze 
denkt na over wat er om haar heen 
gebeurt en probeert een mening te 

vormen door vragen te stellen en de 
discussie aan te gaan. Ze raakt hier-
door betrokken bij de samenleving 
en dat vind ik belangrijk. 

Door te stemmen kun je actief bij-
dragen aan hoe de wereld er uit 
komt te zien. De maatschappij dat 
ben je zelf maar het is ook de leef-
omgeving van je ouders en kinde-
ren. Neem je verantwoordelijkheid 
en STEM! 

Marie-Cecile Kemme-Swinkels, 
Aarle-Rixtel

Waarom stemt u? 

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

’s Ochtends vroeg op, met een laat-
ste hap boterham tussen de kiezen 
de laatste spullen bij elkaar zoeken. Je 
stapt in de auto, toch terug naar bin-
nen want je tas ligt nog op de aan-
recht. Op weg naar werk breng je de 
kinderen naar de kinderopvang en 
naar school. Je komt op je werk aan, 
je hebt er echter al twee uur haast-
werk opzitten om daar te komen. En 
dan begint je werkdag. Een drukke 
dag, er wordt van alle kanten aan je 
getrokken, er wordt vergaderd, be-
sproken, gebeld. De dag vliegt voor-
bij. Je moet nu echt gaan, de kinde-
ren ophalen maar eerst even naar de 
supermarkt, de boodschappen voor 
het avondeten en voor het ontbijt 
morgenvroeg moeten nog gehaald 
worden. Thuis snel koken, met de te-
lefoon tussen je schouder en je oor, de 
afspraak van morgen met de tandarts 
verzetten. Eten, kinderen naar bed en 
je ploft op de bank. Televisie aan, ver-
kiezingsdebat, oh oh…. Dát was het 
stemmetje in je achterhoofd dat de 
hele tijd zei: ‘er is nog iets dat je niet 
moet vergeten!!’.

Laat je stem niet verloren gaan in de 
waan van de dag!

Vergeet het niet, ga stemmen op 19 
maart voor de gemeenteraad van 
Laarbeek. Zet een melding in je smart-

phone, stop je stempas alvast in je tas. 
Maak je kiesrecht zo makkelijk moge-
lijk. De gemeente Laarbeek heeft in 
heel Laarbeek stemlocaties aangewe-
zen om het voor u de kans te geven te 
gaan stemmen. Voor iedere inwoner 
van Laarbeek geldt namelijk dat hij of 
zij op ieder stembureau ín Laarbeek 
kan gaan stemmen. U natuurlijk moet 
wel uw stempas en een geldig identi-
teitsbewijs meenemen, maar dat geldt 
evengoed wanneer u op uw ‘eigen’ 
stembureau gaat kiezen. De stembu-
reaus in Laarbeek zijn:
• Gemeentehuis, Beek en Donk
• Muziekcentrum ’t Anker, Beek en 

Donk
• De Muldershof, Beek en Donk
• Ontmoetingscentrum, Beek en 

Donk
• Café-Zaal De Zwaan, Beek en 

Donk

• ’t Huukske, Beek en Donk
• De Dreef, Aarle-Rixtel
• Oude Pastorie, Aarle-Rixtel
• Franciscushof, Lieshout
• Dorpshuis, Lieshout
• Buurthuis, Mariahout
Alle stembureaus zijn op 19 maart 
geopend van 7.30 tot 21.00 uur. 

U bent ook welkom bij de 
verkiezingsavond

Als de stembureaus gesloten zijn, wor-
den de stemmen geteld. De bekend-
making van de verkie-zingsuitslagen 
kunt u live meemaken tijdens de 
verkiezingsavond in het Commanderij 
College Beek en Donk. Vanaf 22.00 
uur bent u daar van harte welkom. De 
eerste uitslagen verwachten we rond 
22.30 uur.

Je kent het wel…

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

De gemeenteraadsverkiezingen zijn volgens mij 
nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Veel men-
sen twijfelen nog of ze gaan stemmen, vooral om-
dat ze denken dat het toch niet uitmaakt. Maar 
het maakt wél uit, want door te stemmen laat je je 
letterlijk horen!

Waar gaat het op 19 maart over?
Op 19 maart gaat het over onze dorpen, en over 
de mensen die wij vertrouwen om daar goede 
beslissingen over te nemen in de politiek. Het is 
geen populariteitsmeting, of een moment om iets 
te vinden van het beleid in Den Haag. Het is het 
moment waarop de inwoners van deze gemeente 
kiezen wie ze vertegenwoordigt in hun eigen be-
stuur: de gemeenteraad en het college van B&W. 
Mensen die hun zegje kunnen doen, maar ook 
kunnen luisteren. Mensen die weten waar ze over 
praten en met wie ze moeten praten om dingen 
voor Laarbeek voor elkaar te krijgen. Mensen die 
weten wat er speelt in Den Bosch en in Den Haag 
en die dat voor Laarbeek willen en kunnen inzet-
ten. 

Onze inzet
Als PvdA Laarbeek willen we ons inzetten voor de 
toekomst van de dorpen die Laarbeek vormen, 
vooral op sociaal gebied. Hoe? Door niet vóór de 
inwoners te denken, maar mét elkaar te werken 
aan leefbaarheid en evenwicht. Door krachten 
te bundelen en de versterken – door één en één 
drie, misschien wel vier te laten zijn! Door samen 
te werken met andere gemeenten, gebruik van el-
kaar te maken en op die manier zuinig om te gaan 

met geld. Geld dat zoveel mogelijk besteed moet 
worden aan mensen die het écht nodig hebben 
en zo min mogelijk aan bureaucratie. Betrokken-
heid van inwoners bij elkaar en bij hun dorp levert 
ontzettend veel op, daar zullen we op inzetten tot 
2018!

Greet Buter
Lijsttrekker PvdA Laarbeek

Breek de trend en ga stemmen!

Gemeenteraadsverkiezingen

2014
We spreken de datum 16 maart 
2064… we nemen een terugblik in het 
verleden, 50 jaar terug werd er een 
geweldig evenement georganiseerd 
door Team ‘The Shooters’ voor de 
gezondheidsrace.

We hebben een interview met Pascal & 
Esther Béguin, twee van de teamleden 
die op die dag aanwezig waren vanuit 
de organisatie. Hier hun verhaal…

“Het begon voor ons persoonlijk 
allemaal in 2009, wij wilden leren 
dansen op de muziek van Rock & Roll, 
maar ja hoe leer je dat...” Gelukkig 
kwamen ze op hun zoektocht Jacky 
& Liesbeth Plantaz van de Boogie 
Academy tegen.
“Deze maakte ons al snel een aantal 
pasjes en draaien rijker, zodat we 
gezellig een dansje mee konden 
doen”, aldus Esther. “We hebben hier 
in de afgelopen jaren zoveel plezier 
aan beleefd, op alle rock en roll of 
rockabilly festivals, die we bezochten”, 
voegt Pascal toe. Dat ‘oude’ fenomeen 
wilden zij graag delen met de inwoners 
van Laarbeek en omstreken. 

“Toen we dit evenement, met onder 
meer 2 live bands, The Rocking 
Navigators en Rude Ruby and 
the Gentle Giants, op het podium 
organiseerde voor de gezondheidsrace, 

wisten we niet dat het zo storm zou 
lopen en de mensen in zulke grote 
getallen hierop af zouden komen.” 
Eigenlijk kunnen ze niet beschrijven 
wat er die dag heeft plaatsgevonden; 
iedereen was erbij van jong tot oud. 
Men was erg enthousiast over de 
combinatie van gezond en gezellig 
samen swingen. Er waren zelfs mensen 
die hun haren helemaal in stijl lieten 
kappen door de aanwezige Kelsey 
van Devilish Hair uit Beek en Donk. 
Deze dag staat in de boeken vermeld 
als één van de grootste evenementen 
ooit georganiseerd vanuit de 
gezondheidsrace Laarbeek.

Wellicht dat u (met uw gezin) erbij was 
op zondag 16 maart 2014 van 14.00 tot 
ongeveer 17.00 uur in de feestzaal van 
Herberg ’t Huukske aan de Kapelstraat 
5 in Beek en Donk. Wellicht dat u er 
ook mooie herinneringen aan heeft!

De website is nog steeds in de 
lucht van hoe het is geweest www.
gezondbeekendonk.nl en ook het 
nummer 06-83113078 voor meer 
informatie.

Lezerspodium
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MooiBoerdonk
Beatles coverband ‘BeApple’ in Den Hazenpot
Boerdonk - BeApple behoort zonder 
enige twijfel tot de meest originele 
Beatles coverbands in de wereld. Inmid-
dels hebben ze dan ook vaker buiten, 
dan binnen Nederland gespeeld. Op 
vrijdag 28 maart doen ze Den Hazenpot 
aan voor een spectaculair optreden.

De ‘sound’ is anders dan je gewend 
bent te horen en hun interpretatie doet 
je bijna vergeten dat het alweer ruim 
vijftig jaar geleden is dat The Beatles 
hun eerste single uitbrachten. BeApple 
weet hun muziek te brengen alsof het 
gisteren bedacht werd. Toch blijven de 
‘Eindhoven Four’ trouw aan de originele 
muziek. Kenners prijzen BeApple dan 
ook regelmatig om hun zeer zorgvuldige 
en gedetailleerde benadering van de be-
roemdste band ter wereld.

In het voorprogramma treden ‘Back Be-
fore Friday’ en ‘No Elevator’ op. De zaal 
in Den Hazenpot is geopend om 19.00 
uur. De aanvang is 19.30 uur. Kaarten 

zijn à €8,00 per persoon verkrijgbaar via 
tel. 0492-465530 of per mail denhazen-
pot@home.nl. Er is volop parkeergele-
genheid achter het gemeenschapshuis.

Beweegdag voor 55-plussers
Boerdonk - Op vrijdag 21 maart is de 
jaarlijkse actie van NL-doet. Stichting 
Zorg om het Dorp heeft zich hiervoor 
aangemeld en kan daarom een activiteit 
organiseren waarbij veel vrijwilligers be-
trokken zijn. Dit is het uiteindelijke doel 
van NL-doet. De activiteit, een beweeg-
dag voor 55-plussers, wordt verzorgd 
door vrijwilligers.

Zoals iedereen weet, heeft regelmatig 
bewegen een positieve invloed op de ge-
zondheid, zowel voor lichaam als geest. 
Om het bewegen te stimuleren onder 
de Boerdonkse 55-plussers organiseert 

Stichting Zorg om het Dorp een beweeg-
dag. Tijdens deze dag kunt u kennis ma-
ken met allerlei vormen van bewegen. 
De organisatie heeft diverse professionals 
benaderd om deze dag mee vorm te ge-
ven. Daarnaast is het doel van deze dag 
bovenal een gezellig samenzijn waarbij 
ontspanning bovenaan staat.

De dag is voor alle Boerdonkse mensen 
boven de 55 jaar en is geschikt voor 
iedereen. Het wordt aanbevolen om 
gemakkelijke kleding aan te doen en 
gymschoenen mee te nemen voor in de 
gymzaal.

De dag begint om 10.30 uur en duurt tot 
16.30 uur. Tussen de middag wordt u een 
lunch aangeboden. Om alles goed te kun-
nen laten verlopen, willen wij vragen om 
u voor 14 maart op te geven. U kunt zich 
opgeven bij Rini Weijers in Den Hazenpot 
of per mail naar denhazenpot@home.nl. 

Deze dag wordt u gratis aangeboden 
Stichting Zorg om het Dorp hoopt velen 
van u op deze beweegdag te mogen be-
groeten.

Foto gemaakt in natuurgebied ‘Beuven’ door Toon Kanters.

Mooi Gespot

Postbus 151 • 5660 AD Geldrop • 040 286 81 15 • www.eenbes.nl

OpEN dagEN & aaNmEldiNg NiEuwE lEErliNgEN

maak uw keuze, u bent van harte 
welkom om samen met uw kind 
een kijkje te komen nemen!

Samen vernieuwend leren

EENbES brEdE SchOOl 

de muldershof
Informatiedagen hebben 
al plaatsgevonden. Kennis-
making en inschrijving altijd 
mogelijk. 
Maak gerust een afspraak!

Molenweg 5
5741 NA  Beek en Donk 
Tel. 0492 461 309
www.demuldershof.nl

beek en donk

KiNdcENTrum 

de raagten
Inloopochtend 
21 maart: 10.30-12.00 uur

Creatieve avond 
25 maart: 18.30-19.30 uur

Otterweg 31
5741 BC Beek en Donk 
Tel. 0492 461 545
www.de-raagten.nl

EENbES dalTONbaSiSSchOOl 

‘t Otterke
Open dag 
23 maart: 10.00-12.00 uur

“Kijkje-in-de-klas” 
24 maart:  9.00-10.00 en  

13.30-14.30 uur

Beverstraat 11
5741 KW  Beek en Donk 
Tel. 0492 462 163 
www.otterke.nl

mariahout

EENbES baSiSSchOOl 

bernadette
Informatieavond en inschrijving 
31 maart: 19.00-21.00 uur

Mariastraat 31
5738 AH  Mariahout 
Tel. 0499 425 115
www.bernadettemariahout.nl

aarle rixtel

EENbES baSiSSchOOl 

de heindert
Informatieavond 
24 maart: 20.00-21.30 uur

Inloopochtend 
26 maart: 09.00-10.30 uur

Schoolstraat 1 
5735 CG  Aarle-Rixtel 
Tel. 0492 381 214
www.heindert.nl

EENbES baSiSSchOOl 

brukelum
Informatieavond 
25 maart: 20.00-21.30 uur

Inloopochtend 
26 maart: 10.45-12.15 uur

Broekelingstraat 2 
5735 HC  Aarle-Rixtel
Tel. 0492 381 876
www.brukelum.nl

lieshout

EENbES baSiSSchOOl 

mariabasisschool
Informatieavond 
11 maart: 19.00-20.00 uur
locatie Dorpshuis Lieshout

Inloopochtend  en inschrijving 
13 maart:  9.00-10.00 uur en 

10.30-11.30 uur

Inloopochtend en inschrijving 
20 maart: 9.00-10.00 uur

De Wieken 38
5737 JA  Lieshout
Tel. 0499 421 374
www.mariabasisschool.nl

KiNdcENTrum 

de Sprankel
Informatieavond 
11 maart: 19.00-20.00 uur
locatie Dorpshuis Lieshout

Inloopochtend en inschrijving 
19 maart: 8.45-10.00 uur

Inloopochtend en inschrijving  
26 maart: 8.45-10.00 uur

Grotenhof 4-6
5737 CB Lieshout
Tel. 0499 421 529
www.kindcentrumdesprankel.nl

Voor inschrijving graag 
paspoort of identiteitskaart 
van uw kind meenemen

KuNT u Er NiET bij zijN ? 
Maak gerust een afspraak voor een 
andere keer! Voor een informatie-
gesprek en rondleiding kunt u het hele 
schooljaar telefonisch een afspraak 
maken met de directeur van elke school.

Kom kennismaken op onze 
basisscholen in laarbeek!

4 GANGEN KEUZE MAANDMENU  € 22.50
                       

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

• Dorpsraad Beek en Donk zoekt 
vrijwilligers voor hand- en 
spandiensten tijdens de Muz-
iektuinPodiums die in de zomer 
regelmatig plaatsvinden 

• Het Oranjecomité in Beek en 
Donk is op zoek naar vrijwil-
ligers voor de organisatie en 
uitvoering van de Oranjemarkt.

• Dagactiviteit ‘t Laar is op 
zoek naar vrijwilligers die wil-
len assisteren bij activiteiten. 
Werktijden: vrijdagmorgen en 
eventueel de middagen

• Het Nationaal Fonds Kinder-
hulp is op zoek naar vrijwil-
ligers die willen helpen bij de 
organisatie van de collecte

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Martin Prick

Deze week: Joep van Dijk
Vrijwilligerswerk: 
Dorpsraad Beek en Donk

De vrijwilliger van deze week, Joep 
van Dijk (65), is vanuit zijn werk bij 
altijd bezig geweest met communica-
tie. De laatste werkzame jaren heeft 
hij vooral besteed aan het project-
management van o.a. ‘uitrollen’ van 
het 4G-netwerk over Nederland. Nu 
hij met pensioen is zet hij zich in de 
communicatie in zijn eigen dorp te 
bevorderen.

Gevraagd
In het kader van het IDOP (Integraal 
dorps ontwikkelingsplan) heeft elke 
kern een dorpsraad. De taken van 
de dorpsraad lopen uiteen, maar zijn 
er steeds op gericht de leefbaarheid 
van het dorp te vergroten. Daarvoor 
moeten knelpunten worden aange-
pakt en nieuwe zaken geïnitieerd. De 
werkwijze is altijd, dat de werkgroep 
een bepaald idee uitwerkt en opstart. 
Daarna wordt het dan verder uitge-
voerd door een stichting of groep met 
een andere organisatievorm. 

Veiligheid
Enkele voorbeelden van gerealiseerde 
zaken zijn het AED (Automatische 
Externe Defi brillator) –project en het 
opwaarderen van de muziektuin tot 
podium. Maar ook kleinere zaken wor-
den aangepakt. Er is bijvoorbeeld deze 
winter het ‘zoutbakkenproject’ opge-
start om op plaatsen waar veel oud-
eren wonen en wandelen, de stoepen 
bij winterweer begaanbaar te houden. 

Daarnaast is het plaatsen van een ma-
trixbord, dat de snelheid aangeeft, be-
langrijk voor de verkeersveiligheid. 

Grotere projecten
Aandacht heeft ook de toekomst van 
de zorg in Beek en Donk. Een andere 
grote zaak is de bestemming van de 
Leonarduskerk. Het bisdom, eigenaar 
van het gebouw, stelt er bepaalde 
eisen aan en de mensen in Donk heb-
ben ideeën. Joep: “Om een waardige 
herbestemming te vinden wordt er nu 
een onderzoek uitgevoerd of de ideeën 
ook op de langere termijn haalbaar 
zijn. Wat betreft de diverse voorzienin-
gen zijn we in Beek en Donk verwend. 
Samen met de Initiatiefgroep gebruik 
Leonarduskerk en met het Parochiebe-
stuur gaan we nu diverse ideeën uit-
werken.”

Mening inwoners belangrijk
Af en toe probeert de Dorpsraad de 
mensen uitdrukkelijk om hun mening 
te vragen. Dit gebeurde onlangs nog 
met het ‘happen en stappen-project’, 
waarbij aan de 80 mensen die zich 
hadden opgegeven in circuitvorm een 
aantal problemen werden voorgelegd, 
wat afgewisseld werd door een hapje 
en een drankje. In kleine groepen 
wordt dan een probleem aan de kaak 
gesteld, zoals de toekomst van de 
Leonarduskerk of het hondenpoep-
beleid van de gemeente. Iedereen die 
de kern een goed hart toedraagt of er 
gewoon wat meer van wil weten kan 
kijken op de website: www.dorpsraad-
beekendonk.nl. 

Bovenstaande activiteiten en projecten 
zijn allemaal zaken waar Joep zich met 
veel plezier heel actief voor inzet als lid 
van de Dorpsraad in Beek en Donk. 

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

Voor een Sterk en  Sociaal Laarbeek
Lijst 5

De PvdA wil:

www.laarbeek.pvda.nl

Een Laarbeek dat zorg en welzijn 

op dorpsniveau organiseert.

Een Laarbeek waar mensen zich 

veilig blijven voelen.

vlnr. Peter Klomp, Gäby Vereijken, Cockie van Oosterhout, 

Greet Buter, Teun van Hoof, Davey Gloudemans, Hans Strijbosch

PNL voorbespreking

Algemeen Belang Laarbeek 
houdt vooroverleg 

Lieshout - PNL houdt maandag 10 maart 
haar openbare voorbespreking ter voor-
bereiding op de commissievergaderin-
gen van die week. Deze voorbespreking 
begint, anders dan u gewend bent, al om 
19.00 uur.

Op dit achterbanoverleg komen onder 
andere aan de orde: Beleidsvisie Externe 
Veiligheid, de Financiële Verordening ge-
meente Laarbeek, begrotingswijziging 
1e kwartaal 2014, kaders ten aanzien 
van de fondsvorming binnen de grond-
exploitatie,  Natuurmonitoring Laarbeek 
2013, beschikbaarstelling van een krediet 
van € 390.000,00 voor bouwrijp maken 
van Merensteinplein in plan de Beekse 
Akkers, vaststelling Strategische Kader-
notitie Participatiewet Peelregio, het 
aangaan van een gemeenschappelijke 
regeling Regionaal Kompas Peelregio, 
vaststelling beleidskader Jeugdhulp in de 

Peelregio en het bespreken van de uit-
komsten van het debat over het minima-
beleid.

De agenda van de diverse commissie-
vergaderingen kunt u ook raadplegen 
op www.laarbeek.nl, klikken op ‘Bestuur 
en organisatie’, daarna op de desbetref-
fende commissie en vervolgens klikken 
op de juiste datum voor de agenda met 
bijbehorende stukken. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meepra-
ten, heeft u vragen of opmerkingen, ook 
over andere onderwerpen, dan bent u 
van harte welkom op maandag 10 maart, 
19.00 uur, in het Dorpshuis te Lieshout. 
De koffie en thee staan klaar.

Beek en Donk - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt de 
inwoners van Laarbeek uit voor het 
bijwonen van haar vooroverleg op 
vrijdag 7 maart. Op de agenda staat 
de voorbespreking voor de komende 
Commissie vergadering.

De voorbespre-
king vindt plaats 
om 20.00 uur in 
de ruimte van de voormalige video-
theek aan de Kapelstraat 34 in Beek en 
Donk, tegenover de kerk. Meer infor-
matie: www.abllaarbeek.nl.

Lezerspodium

Ik ben blij met de steun van De Werkgroep
Dag, ik ben Jolanda Verbakel-Franke uit 
Lieshout en sta op nummer 12 van De 
Werkgroep Kieslijst. Ik ben een van de ou-
ders van een van de kinderen die mogelijk 
in de toekomst gebruik gaan maken van 
het in Lieshout te realiseren woonzorg-
complex de Moreeshof. Al vanaf 2007 zijn 
wij met een aantal ouders in gesprek met 
zorgaanbieder ORO over de mogelijkhe-
den om voor onze kinderen met een be-
perking in Lieshout een woonvoorziening 
te realiseren. In het begin met een kleine 
groep maar inmiddels met een groep van 
zeker 20 ouders (en dat zonder dat er 
enige publiciteit aan is gegeven).  Wij zijn 
daarom erg blij dat ORO, Woningstich-
ting Laarbeek en de gemeente Laarbeek 
in deze tijden waarin onder druk van aller-
lei bezuinigingen in/rondom de zorg niets 
meer vanzelfsprekend is de krachten heb-
ben gebundeld om een woonvoorziening 
voor onze kinderen mogelijk te realiseren.
Met het ouder worden van onze kinderen 
maar ook van ons als ouders is het voor 
ons erg belangrijk om voor onze kinderen 
een woonvoorziening te vinden waar ze 

niet alleen van de benodigde zorg worden 
voorzien maar waar ze met elkaar in een 
vertrouwde omgeving kunnen wonen. 
Een andere wens voor ons als ouders was 
en is, is dat die plek in de nabijheid van 
onze eigen woonomgeving ligt zodat 
het makkelijk(er) wordt om even bij onze 
kinderen binnen te lopen. Onze kinderen 
zijn namelijk kwetsbaarder waardoor het 
ook fijn is voor de begeleiding om op ons 
advies en mantelzorg te kunnen terugval-
len. De locatie die we daarvoor in Lieshout 
hebben gevonden is wat ons betreft per-
fect. Centraal en op loopafstand van de 
voorzieningen maar tegelijkertijd op een 
rustige, geborgen plek in het centrum. 
Ik voel me in mijn opvatting ondersteund 
door Politieke Partij De Werkgroep die al 
lange tijd een groot voorstander is van 
deelname van mensen met een beper-
king aan de Laarbeekse samenleving. De 
Werkgroep vindt het voorgestelde be-
stemmingsplan juist daarom zo goed om-
dat het voortkomt vanuit ons als ouders; 
wij de feitelijke initiatiefnemers zijn. Door 
de huisvesting van onze jongeren in het 

hart van Lieshout, wordt dat hart men-
selijker en worden ouders in staat gesteld 
regelmatiger met hun zoon of dochter op 
te trekken. Deze krijgen een betere kans 
om aan onze Laarbeekse samenleving 
deel te nemen. Het plan Moreeshof is dus 
een schoolvoorbeeld van wat tegenwoor-
dig zo mooi de participatiemaatschappij 
wordt genoemd! Dat is je pas ècht THUIS 
voelen in Laarbeek! Het motto van De 
Werkgroep. Deze partij krijgt daarom ook 
omgekeerd mijn steun!

Jolanda Verbakel-Franke 

hart van Lieshout, wordt dat hart men-

Bleekselderij per stuk   0.99

IJsbergsla  per stuk   0.99

Cherry tomaatjes per bakje 0.99 

Heerlijke pruimen 500 gram 0.99

Lola handappels per kilo    1.49

Delmonte ananas per stuk   1.99
Gratis schoongemaakt

Jantje Bio biologische 
zuivel en Kaas

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

Aanbiedingen geldig van 7  t/m 13 maart

Voor offi cieel erkende pasfoto’s gaat u 
natuurlijk naar DIO Mark.

 
Ook voor al uw fotowerk, vergrotingen, foto’s 

op canvas, fotolijsten, etc. bent u aan het 
goede adres.
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CARNAVAL 2014

Omroep Kontakt houdt 

Groot lijsttrekkersdebat  
Dorpshuis Lieshout

10 maart, 20.00 uur
 

U bent van harte welkom.
Live op de radio te beluisteren

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

PROGRAMMA MAART

SATURDAY NIGHT FEVER
MET DRIVE-INN DISCOTHEEK GEMINI BROTHERS

SPEKTAKEL VAN DE BOVENSTE PLANK
VANAF 20.30 UUR

SOURZATERDAG
RODE SOURZ €1,00
VANAF 20.30 UUR

HALFVASTENBAL

MET SPETTEREND ENTERTAINMENT VAN 

ZANGER RAY DELANO  DIT MAG U NIET MISSEN

VANAF 21.00 UUR

ZATERDAG 15 MAART

ZATERDAG 22 MAART

ZATERDAG 29 MAART

Carnaval op de Mariabasisschool en De Sprankel
Lieshout - De Mariabasisschool in 
Lieshout vierde vrijdag met alle leer-
lingen Carnaval. Het eerste deel van 
de ochtend vond in de eigen klassen 
plaats. Groep 1 tot en met 4 vierde 
heel de ochtend Carnaval, de boven-
bouw moest - naast het feesten - eerst 
nog wat schoolwerk verzetten. Dit 
bleek toch wel leuk om te doen als je 
verkleed bent. 

In verschillende klassen is een mode-
show gelopen of gedanst en gezon-
gen. Na het fruit eten en het drinken 
van een sapje is de onderbouw naar 
het Dorpshuis gegaan. Daar hebben ze 
samen met de onderbouw van kind-
centrum de Sprankel en de grote prins 
met zijn gevolg gehost en gefeest! 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 
gingen, na de boterham, ‘s middags 
samen feesten met de kinderen van 
de bovenbouw van kindcentrum De 
Sprankel. Het was een super gezellig 

feestje waar de grote en de kleine prins 
bij aanwezig waren om de boel leven 
in te blazen. Het was een leuke, gezel-
lige middag!

Echt Spartaans Carnaval
Beek en Donk - Carnaval 2014 werd 
op sportpark ’t Heereind van Sparta 
’25 op een grootse wijze gevierd. 
Hierbij waren Prins Ronnie en zijn 
gevolg van het zevende elftal, jeugd-
prins Niels van de E6 en het boeren-
paar Markus en Susie het middelpunt.

Vrijdagavond vond de aftrap plaats, 
waarbij huiskletser MAR-TIEN de ver-
schillende gebeurtenissen op ludieke 
wijze voor het voetlicht bracht. Om elf 
over elf werd de Prins en zijn raad be-
kend gemaakt. In 2014 regeert Prins 
Ronnie met zijn teamgenoten van het 
zevende elftal over het Spartarijk. De 
keuze van het zevende elftal bleek een 
schot in de roos. Drie dagen maakte 
deze groep er een fantastisch feest 
van. Op zaterdag was het de beurt 

aan de jongste jeugd. Om negen uur 
waren zij al in sporthal D’n Ekker waar 
men kon deelnemen aan het verkleed 
voetbaltoernooi. Daarna ging het in 

optocht naar sportpark ’t Heereind. 
Prins Niels met zijn teamgenoten van 
E6 vormden de jeugdraad. Het club-
gebouw was ‘s middags overvol met 

jeugdige Spartanen en hun ouders. 
Er was een clown die figuren maakte 
met ballonnen en vanaf drie uur kon 
men deelnemen aan diverse opge-
zette spelletjes. Een prachtige middag 
waarbij de spelertjes vol enthousiasme 
deelnamen aan de spelletjes. 
De maandag wordt traditioneel ge-
reserveerd voor het boerenpaar. Om 
elf over elf verzamelde men zich voor 
een hapje en drankje bij Prins Ron-
nie. Boer Markus en Boerin Susie 
werden met paard en wagen naar 
het sportpark vervoerd. De Raad van 
Elf volgde op de fiets, waar veel Beek 
en Donkenaren van konden genie-
ten. Na een korte ontvoering van de 
Boerin kon de trouwerij beginnen. De 
start was spectaculair. De trouwerij 
werd opgesierd met enkele filmpjes 

waarbij het paar veel succes werd 
gewenst. Zo waren er felicitaties van 
hoofdsponsor Plus, Harry van video-
theek Hollywood, Prins Luuk XVII en 
familie van de boer en boerin. Pastor 
in ’t Engels en A3 Koster begeleidde 
op ludieke wijze het paar naar hun 
onechte huwelijk. De bezwaren wer-
den door de fietsende scheidsrechter 
vakkundig gepareerd en zelfs Me-
neer Cheung, bekend van televisie, 
kon geen roet in het eten gooien. 
Het huwelijk werd vastgelegd en Pa-
varotti bracht samen met Prins Ron-
nie en zijn raad nog een ode aan het 
nieuwbakken onechte paar. Carnaval 
2014 werd afgesloten met een fan-
tastisch feest.

In de koets het boerenbruidspaar. Voor 
de koets prins Ronnie en zijn gevolg

Duo Dubieus krijgt ‘Onze Luuk’
Beek en Donk - Duo Dubieus heeft, 
zondagavond tijdens ‘Ganzendonck 
Draait Door!’ in muziekcentrum het 
Anker, het beeldje ‘Onze Luuk’ uitge-
reikt gekregen uit handen van de Prin-
sengarde (ex-prinsen) van de Teugel-
ders van Ganzendonck. ‘Onze Luuk’ 
is een waarderingsprijs voor mensen 
die zich buiten de carnavalsstichting 
om inzetten voor het Ganzendonckse 
carnaval.

Joey Hanegraaf en Bart van de Graft 
vormen samen Duo Dubieus. Al jaren 
nemen zij deel aan de optocht en zijn 
ze mede organisatoren van de zater-
dagse thema avonden bij Café Dave 
v.d. Burgt. Als waardering voor al hun 
creativiteit en inzet hebben zij dit jaar 
het beeldje uitgereikt gekregen.

Duo Dubieus ontvangt ‘Onze Luuk’
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Carnavalsoptocht Mariahout 2014 Lieshout

Wagens
1. Ok Moi - Mi deez 

kannibaole is de kop eraf
2. De Coole Cowboys – 

Alcoholwet
3. SMW - Cafe d’n Bosrand

Groepen: 
1. De Oempa Loempa’s - 

Deez pionnen zen de klos, 
de Prins gooit all remme los 2. Buurtvereniging Revershof 
- Al dé gewip hakt erin

3. Buurtvereniging 
Dorpsstraat-Kuiperstraat 
- Mi carnaval op dokters 
recept, 3x daags alle 
remme los

 
Kleine Groepen: 
1. KCDNV - Zag wel da gai 

naor min Cupkeek, Alle 
m(r)emme los

2. Buurvrouw en Buurvrouw, 
Niets zo charmant, als een 
tegeltje aan de want, 

3. De Hofdames - Wai zijn er 
ingetuimeld

Jeugd: 
1. De Plekboys - Ôk wai hán 

alle remme los
2. Het Klokhuis - Op het 

klokhuis kun de rekene.

Uitslag optocht 
Raopersgat 

Jeugd:
1. We blussen de hele deur, want 

wij hebben pieper dienst - De 
Klumpkes 

Individueel:
1. Ze hebben me weer gestrikt - 

Peter van de Burgt 
2. WC-eend zoekt pot, bril geen 

bezwaar - Maarten Gloudemans 

Wagens:
1. De Veghelsedijk hangt de clown uit - De Veghelsedijk 
2. We schieten een gat in de crisis - 

C.V. Alleer 
3. Saloon Wilde Westen - De derde helft 

Kleine groepen (2 t/m 7 personen): 1. Vanavond gaan we uit - 
Anneke, Toos, Jet en Maria

2. Knuffeltantes - Dames van over het kanaal 
3. We zijn gehecht aan elkaar - 

Tiny en Peter 

Grote groepen (8 personen of 
meer):
1. Mi Patrick zun motore, gin getob gas erop - De Moerasvogels
2. Mi dees daag gon wij gillend 

omlaag - Van Heideriet tot 
Ginder 

3. Ok wij zen oeral ger bij - Familie/ vrienden van de Pins

Uitslag optocht 
De Heikneuters 

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

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

W11 - Aanbiedingen gelden van maandag 10 maart t/m zaterdag 15 maart 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

VITAMINEVOORDEELVITAMINEVOORDEEL 2X
FRUIT

Perssinaasappels
kist ca. 5 kilo

5.99

3.99

1.99

Appelsientje
sinaasappelsap

literpak
1.29

Kruimige Aardappelen 
zak 10 kilo

3.99

0.79

Perssinaasappels
net ca. 2 kilo 

van 2.99

1.99

Vers geperst
sinaasappelsap

literfl acon van 3.49 voor 
1.99

fl acon 500 ml. 
van 1.99 voor

0.99

Dubbeldekker
tompoucen

4 stuks
4.69

3.99

Dash of Dreft wasmiddel
alle soorten vloeibaar of poeder

fl acon 1170-1380 ml.
pak 880-1200 gram

3 verpakkingen naar keuze
9.45-18.03

8.99
3 stuks

Noord Waarland kaas
jong, jong belegen, belegen, 

extra belegen, oud of overjarig

Bijv: Noord Waarland 
jonge kaas, 500 gram
van 5.61 voor 4.21

25%
KORTING

Grolsch bier*
krat 24 fl esjes à 33 cl of 
krat 16 beugelfl essen à 
45 cl. 13.99

10.49

* Magere 
varkensrollade

kilo

van 8.99 voor 4.49

50%
KORTING

Lenor wasverzachter
alle soorten

fl acon 750 ml.

Bij aankoop van 3 
artikelen 33.3% korting. Bijv: 
3 fl acons Lenor wasverzachter 
gentle touch van 9.33 voor 
6.22

2+1
GRATIS

Bonduelle
pure groenten

alle soorten
zak 300/400 gram

Bijv: Bonduelle spruitjes extra fi jn, 
zak 400 gram van 1.40 voor 
1.05

25%
KORTING

Lotus vochtvangers 
gedecoreerd

voordeelpak 8 rollen
7.52

OP=OP

3.99
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Aandacht en ondersteuning 
voor mantelzorgers

en vrijwilligers!
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www.cdalaarbeek.nl

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

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

Poetsende ijsvogel

Afgelopen dinsdagmorgen ben ik 
nog eens een keertje in alle vroegte 
op een van mijn vertrouwde plekjes 
bij de waterzuivering in Aarle-Rixtel 
gaan zitten. Het was een heerlijk 
rustige en koude morgen (de car-
navalsvierders lagen net in bed) en er 

hing mooi wat mist boven het water 
van de Aa. 
Ik genoot ervan om de zon op de 
achtergrond op te zien komen die 
door de mist probeerde te prikken, 
waarin een paar knobbelzwanen mijn 
kant op dreven. Plotseling hoorde ik 
een voor mij bekend geluid dat ik al 
een hele tijd niet meer gehoord had, 
een ijsvogel kwam al roepend op een 
meter langs me over het water ge-
scheerd. Na de vorige strenge winters 
waar veel ijsvogels gesneuveld zijn, 
had ik hier al een tijd geen ijsvogel 

meer gespot. Ik was blij er weer een 
te zien. In de paar uur dat ik daar 
gezeten heb, is er wel een keer of acht 
eentje al roepend voorbij gekomen, 
wat hoopvol is voor de komende tijd. 
Deze foto heb ik enkele jaren geleden 
gemaakt in deze omgeving bij een 
broedlocatie waar deze ijsvogel zich 
lekker op zijn gemak ging zitten po-
etsen. Als je dat dan vanuit je schuil-
plekje op een paar meter afstand kan 
zitten bekijken en fotograferen is het 
weer volop genieten van onze Mooie 
Laarbeekse natuur.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Waterzuivering Aarle-Rixtel

NATUURLIJK  
          Mooi Laarbeek

‘Moeder, ik wil prins Carnaval’

Di is’t dankt prins Maurice voor zijn geweldige en enthousiaste bijdrage 
aan hun Laarbeekse carnavalskraker: ‘Moeder, ik wil prins Carnaval’.

Repair Café Lieshout

Paranormale beurs in Mariahout

Lieshout - De Dorpsraad van Lies-
hout houdt op woensdag 12 maart 
het maandelijkse Repair Café in het 
Dorpshuis Lieshout.Bij het Repair 
Café draait het allemaal om repare-
ren en ontmoeten. Tussen 13.30 uur 
en 16.00 uur staan diverse vaklieden 
voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische  apparatuur kunnen daar 
een tweede kans krijgen. Gereedschap 
en materialen zijn aanwezig.  Mensen 
die het Repair Café bezoeken, nemen 
van thuis kapotte spullen mee. Brood-
roosters, lampjes, föhns, kleding, fiet-
sen, speelgoed, servies, en dergelijke. 
Alles wat niet meer werkt is welkom 
en maakt kans op een geslaagde re-
paratie. De vaklui in het Repair Café 
weten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 

Dorpsraad van Lieshout bijdragen 
aan het verkleinen van de afvalberg. 
In Nederland gooien we ontzettend 
veel weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. Met 
het Repair Café wil de Dorpsraad daar 
verandering in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwoners 
van Laarbeek. Het dient ook om be-
woners op een andere manier met 
elkaar in contact te brengen en te 
ontdekken dat er heel veel kennis en 
praktische vaardigheden in de buurt 
aanwezig zijn. Samen repareren kan 
leiden tot leuke contacten in de buurt, 
maar bovenal willen we met het Re-
pair Café laten zien dat repareren leuk 
is, en vaak heel makkelijk. Kom naar 
het gezellige Repair Café.

Mariahout - In Restaurant/Zaal de 
Pelgrim vindt op zondag 9 maart een 
paranormale beurs plaats.

Op de beurs zijn 34 uiteenlopende 
mediums aanwezig. U bent welkom 
tussen 10.00 en 17.00 uur. De entree 
bedraagt €3,50. Kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis naar binnen.

Carnaval bij ASV’33 groot succes
Aarle-Rixtel - Afgelopen vrijdag is 
de carnaval gevierd bij ASV’33. De 
avond begon om 18.00 uur met het 
jeugdcarnaval. Het was een zeer ge-
slaagde avond waarbij de jeugd onder 
andere vermaakt werd door een leuke 
show van een clown.

Om 20.30 uur begon de carna-
valsavond voor de volwassenen 
en werd prinses Anke gekozen als 
de nieuwe prinses van ASV’33. De 
avond werd opgeluisterd door twee 
fantastische optredens van Berry 
Knapen en Rob Scheepers. Ook 
Prins Jan Willem d’n Uurste van 

Ganzegat was aanwezig met zijn 
gevolg. De muzikale invulling van de 
avond was in de kundige handen van 
DJ Ronald Lentjes en Rik van de Ven.
 
Kortom een geslaagde carnavals avond 
voor zowel de jeugd als de senioren!

Anke van Asten de prinses van ASV’33 
samen met de ‘oude’ prins Daan Daniëls Het jeugdcarnaval bij ASV’33 

3 GANGEN KEUZE MAANDMENU € 20.50
                       

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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Vraag van deze week: Waar was dit?
   
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van 
MooiLaarbeek. Dit kan per mail via prijsvraag@ mooilaarbeek.nl 
of telefonisch via 06-51978426. Wie weet is jouw antwoord hier 
volgende week te lezen

We hebben geen enkele goede reactie 
ontvangen op de foto in de vorige editie.
Het was de carnavalsvereniging van 
Aarle-Rixtel in 1978.  

Historische beelden

Op 20 februari, maakte Marcel van de Kerkhof in Aarle-Rixtel ter 
hoogte van het koeienpad deze foto. De natuur ligt door het zachte 
weer voor op andere jaren. Zo ook de paartijd van de futen. En dat is 
mooi meegenomen voor de fuut.

Ingestuurd door fotograaf Marcel van de Kerkhof uit Beek en Donk

Mooi Gespot

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

MAART  ACTIE
Bij aankoop van een nieuwe houten vloer:

Gratis styling-/kleuradvies van een gediplomeerd interieurstyliste.
*Neem contact op voor de voorwaarden

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden

Lezerspodium
PNL is trots op start nieuwe 
scholen Aarle-Rixtel!
Nu is Aarle-Rixtel aan de beurt!  Binnen-
kort start de nieuwbouw van een nieuw 
kindcentrum bestaande uit de Heindert, 
de Driehoek en Fides. Een enorme inves-
tering in de kern Aarle-Rixtel. Vier jaar 
geleden bij de vorige verkiezingen heeft 
PNL zich al sterk gemaakt voor de clus-
tering én nieuwbouw van voorzieningen 
en scholen. 
PNL heeft ook de wethouder geleverd 
die dit als bouwpastoor onder zijn hoede 
kreeg: namelijk onze lijsttrekker Hans 
Vereijken. 

Afgelopen maanden zijn verschillende 
clusters van brede scholen, kindcentra en 
andere voorzieningen geopend in Donk, 
Beek en Lieshout, nadat eerder al de 
school in Mariahout gemoderniseerd was 
geworden.

In Aarle-Rixtel is het een grondig en con-
structief voorbereidingstraject geweest 
met omwonenden, schoolbesturen, ou-
ders, medezeggenschapsraden en de ge-
meente. Hierdoor is het bestemmingsplan 
vastgesteld zonder bezwaren of beroepen! 

Een groot compliment voor alle omwo-
nenden. 

De tijdelijke school is nagenoeg klaar, dus 
na de verhuizing kan de sloop van de 
Heindert beginnen.
De bouwtijd zal circa een jaar bedragen, 
dus in het nieuwe schooljaar 2015/2016 
kan de nieuwe school zeker in gebruik 
worden genomen.

PNL is er trots op dat we dit als gemeente 
in deze tijd nog steeds kunnen doen. Dat 
kunnen niet veel gemeenten zeggen....

Onze Aarlese kandidaten laten op de foto 
zien hoe blij ze met de ontwikkeling zijn!

Nu is Aarle-Rixtel aan de beurt!  Binnen-
kort start de nieuwbouw van een nieuw 
kindcentrum bestaande uit de Heindert, 
de Driehoek en Fides. Een enorme inves-
tering in de kern Aarle-Rixtel. Vier jaar 
geleden bij de vorige verkiezingen heeft 
PNL zich al sterk gemaakt voor de clus-
tering én nieuwbouw van voorzieningen 

PNL heeft ook de wethouder geleverd 
die dit als bouwpastoor onder zijn hoede 

Kleurrijk feest in Ganzendonck

Boerenbruiloft in Raopersgat

Beek en Donk – Het carnavalsfeest in 
Ganzendonck is bijzonder kleurrijk ver-
lopen. Alle horecazaken, vele individu-
en, duo’s, groepen en alle thema avon-
den waren afgestemd op het motto van 
2014: ‘Ganzendonck zie kleurre!’. Dat 
geldt ook voor de optocht die het no-
dige geduld vroeg van de toeschouwers. 
Het was de grootste optocht sinds jaren.

Het kleurrijke carnaval begon zaterdag 
met de gezellige sleuteloverdracht in 
Aarle-Rixtel. Circa 200 Ganzendonckers 
zagen dat Prins Luuk XLII de sleutel uit 
handen van burgemeester Ubachs kreeg 
overhandigd. De avond was wat de Teu-
gelders betreft voor ‘Luuk’s Bontena-
ovond’ bij de Tapperij. Met behulp van 
feestzanger Roy Dekkers werd daar tot 
in de late uurtjes een bont feest gevierd. 

De Ganzendonckse carnavalvierders 
draaiden zondag helemaal door. Eerst 
met de prachtige optocht die door 
het dorp trok, later op de dag gevolgd 
door het grootste carnavalsfeest van 
het jaar met de band ‘Wir sind Spize!’. 
Velen wisten muziekcentrum het An-
ker weer te vinden, waar ook de uit-
slag van de optocht voor volwassenen 
plaatsvond. De dag begon echter in de 
Beekse Michaëlkerk met de carnavalsvie-
ring, voorgegaan door pastoor Verbrae-
ken. Zangkoor Zingiz, de Coöperatieve 
Stoomafblaaskapel en het Sint Leonar-
dus Gilde, hadden ieder hun aandeel in 
de mooie viering. De avond begon met 
de uitreiking van de prijzen aan de deel-
nemers aan de jeugdoptocht. Deze vond 

plaats in de eigen residentie van de jeugd 
in het Ontmoetingscentrum. 

Tijdens de ‘Oranje Mondig’, georga-
niseerd door de ‘Neij Prinsen Garde’, 
was het bij Café v.d. Burgt een komen 
en gaan van plaatselijke artiesten. Een 
aantal heren uit het Gekleed gevolg 
van de Teugelders kwamen dit keer op 
als dansmarieke en gingen er verdien-
stelijk met één van de prijzen vandoor. 
Ook de dames van het Gekleed gevolg 
deden van zich spreken. Met een heuse 
‘flashmob’ deden ze menig mannenhart 
sneller laten kloppen. De dames van ‘D’n 
Hort op’ werden door de Teugelders in 
het zonnetje gezet vanwege hun 11-jarig 
jubileum. Ze kregen uit handen van Prins 
Luuk XLII een mooie ‘waardelozebon’ 
als ludiek cadeautje overhandigd. Bij 
de Tapperij waren het de Dorini’s die ’s 
avonds tijdens ‘kWITutBètter!’ opnieuw 
alles op z’n kop wisten te zetten. Ze ga-
ven er een meer dan geweldig optreden. 
Met de volle zaal werd het een fantas-
tisch feestje! 

De laatste dag van het jaarlijkse carnaval 
in Ganzendonck stond voor de Teugel-
ders in het teken van de Boerenbruiloft. 
Boer Gerardus (Paul Meulensteen) en 
Boerin Cato (Karin Biemans) moesten 
een en ander doorstaan alvorens in de 
on-echt verbonden te kunnen worden. 
Uiteindelijk kwam het allemaal op z’n 
pootjes terecht en kon er worden ge-
feliciteerd, petazzi worden gegeten, en 
het bruiloftsfeest worden gevierd. Prins 
Luuk XLII en z’n Gevolg, samen met de 
overgebleven carnavalvierders, namen 
’s avonds bij de Tapperij afscheid van 
elkaar. Vervolgens konden de meesten, 
eerder dan de voorgaande dagen, het 
welverdiende bed opzoeken om daar 
vervolgens te moeten constateren “dit is 
het einde.....”!!.

De Teugelders van Ganzendonck willen 
iedereen die, op wat voor manier dan 
ook, een bijdrage heeft geleverd aan het 
Ganzendonckse carnaval van harte be-
denken.

Lieshout - Onder vrolijke marsmuziek 
van “Ut  Aaw Herremenieke van Lies-
sent” zette op  carnavalsmaandag een 
lange trouwstoet zich in beweging 
voor een rondgang door het dorp.  

Het boerenbruidspaar Jan en Marjan 
van Veggel en hun getuigen Hennie en 
Tini van Vijfeijken werden vervoerd op 
een fraai versierde hoge ‘erdkaar’. Van-
af De Schop voerde de route naar Café 
De Koekoek, waar de stoetgangers op 
een borreltje werden getrakteerd. Na 
het bezoek aan verzorgingshuis Fran-
ciscushof trok de menigte naar Bavaria 
Brouwerij Café. Ook daar werd het ge-
zelschap op een borreltje getrakteerd en 
zorgde een gelegenheidskapel voor de 
muzikale noot. Op Prinsenhof vonden 
de inmiddels traditionele balkonscène 
en polonaise plaats. Na het gastvrije 
onthaal op deze vorstelijke locatie trok 

de stoet naar de nieuwe grote trouw-
zaal in het Dorpshuis waar de petazzie 
met worst gereed stond. Voor aanvang 
van de huwelijksceremonie werden Cor 
en Sis Jansen – van den Biggelaar toe-
gesproken omdat zij in 1989 als Knil-
lis en Ketrieneke in d’n onecht werden 
verbonden en dit jaar dus hun zilveren 
jubileum vierden. 

Nadat Prins Maurice d’n Urste als voogd 
van de trouwlustigen met het voorge-
nomen huwelijk had ingestemd, kon 
Grardje d’n Baecker, 1e onbezoldigd 
trouwambtenaar van Raopersgat het 
huwelijk voltrekken. Pastoor Dionysius, 
zijn kapelaan Kziehostniks, misdienaars, 
een koor en Maria kwamen er aan te 
pas om het huwelijk ludiek in te zege-
nen. De opbrengst van de collecte had 
het boerenpaar bestemd voor de stich-
ting ‘Hope for Lyme’. Voor aanvang 

van de receptie waren er optredens 
en voordrachten van de dansmariekes 
van CV de Raopers, familie en vrienden 
van het bruidspaar, de Fransmariekes 
met hun nieuwe dans in nieuwe outfit, 
de Bruurs met o.a. hun winnende lied 
van het Laarbeeks Liedjesfestival 2014 
‘Zonder bril dè ge nie’ en de Grotten-
dorfer Blaaskapel uit Mariahout. Na de 
receptie was het boerenbal. Presentator 
Willy Vereijken wist deze 36e boeren-
bruiloft weer in goede banen te leiden. 

Zondagavond in Muziekcentrum het Anker

vlnr: Ton Scheepers, Jan Hendriks, 
Wim van Dijk, Peter Verschuuren

Binnenkort een Groepsdiner of Feestje,
Denk ook eens aan Het Veerhuis.

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

Het boerenbruidspaar in het midden

*goedkoopste artikel gratis, bij afgeprijsde artikelen geldt de niet
afgeprijsde prijs. Niet in combinatie met andere acties.

Papenhoef 21 | Lieshout |  0499-425360 | www.triafietsen.nl

MAART 3 HALEN 2 BETALEN ACTIE!
GELDIG OP ALLE KLEDING EN 

ACCESSOIRES UIT VOORRAAD.*
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3SAMEN EEN STERK LAARBEEK   

WWW.ABLLAARBEEK.NL

VKS Autoservice

Bosch Car Service
compleet, goed en betrouwbaar

‘Niet zomaar repareren, maar altijd eerst een offerte’

Zomerbanden + opslag
Airco controle + service   

De Strater 6 | Lieshout | www.vksauto.nl | 0499-423296

Lezerspodium

Lezerspodium

Schoon Laarbeek

Rode Peelcaravaan
Op zaterdag 15 maart zal de rode 
PvdA dubbeldekker weer door de 
regio Helmond rijden. De bus vertrekt 
om 9.00 uur van het Obragas terrein 
te Helmond. De route loopt via Aarle-
Rixtel (9.45-10.15 uur Couwenberg), 
Beek en Donk (10.30-11.15 uur 
Piet van Thielplein), Gemert, Bakel, 
Asten, Someren, Deurne en tenslotte 
Helmond. In café Zeezicht wordt de 
balans opgemaakt.

Waarom doet de PvdA dit zo? 
Welnu, een rode dubbeldekker bus 
valt op en wil aandacht vragen voor 
de gemeenteraadsverkiezing van 
19 maart. In de bus rijden regionale 
PvdA kandidaten mee die verkiesbaar 

zijn; sommigen zijn zelfs kandidaat 
wethouder. Ze zijn herkenbaar aan 
rode sjaals, petjes en hesjes, en ze 
delen flyers en rode rozen uit. Als je 
in de buurt van de dubbeldekker durft 
te komen wordt je vast gevraagd 
of je gaat stemmen en welke partij 
het wordt. Als je dat onverhoopt 
nog niet weet wordt je geholpen bij 
het bepalen van je keuze. Wil je ons 
verkiezingsprogramma nog eens 
doorlezen? Het gaat heel ludiek, niets 
hoeft, maar ze zullen erg hun best 
doen je te overtuigen dat stemmen 
(op de PvdA) heel belangrijk is. 

De vraag is of de dubbeldekker enig 
effect zal hebben op uw stemgedrag. 

Vast niet als u de plaatselijke politiek 
volgt en u altijd op dezelfde partij 
stemt. Maar als u nou eens twijfelt 
over die partij. Zo van … ze beloven 
veel maar wat zie ik daar van terug? 
De PvdA wil graag dat u er ook zo 
eens over nadenkt en dan besluit 
YES ik gooi het roer om en stem op 
de partij die de plaatselijke belangen 
echt onderkent, begrijpt en behartigt. 
Daarom laat de PvdA die rode bus 
rijden. U mag er op vertrouwen dat 
we met uw stem in de gemeenteraad 
4 jaar uw belangen zullen behartigen. 

Peter Klomp
PvdA Laarbeek.

Een tijdje terug stond er een 
artikel in De MooiLaarbeekKrant 
over een groepje mensen die zich 
iedere week in Lieshout inzetten 
om het dorp schoon te houden. 
Mevrouw Ricky Hulsen stond niet 
op de foto van de werkgroep, 
omdat zij net toevallig op vakantie 
was. Omdat Ricky zich ook hier 
elke week voor inzet en hier heel 
veel voor doet, vind ik dat ze ook 
zeker vernoemd mag worden, 
want ik heb veel bewondering 
voor haar. Ze mag echt eens in het 
zonnetje gezet worden. 

Annie Loomans

Internationale Vrouwendag in Laarbeek

Grote vlooienmarkt in Muziekcentrum Het Anker

Mariahout - Marjan van den Berg, 
schrijfster en columniste van o.a. 
het blad Margriet, is voor een lezing 
op 12 maart te gast. In het Buurthuis 
van Mariahout wordt de Internatio-
nale Vrouwendag gehouden.

Voor de pauze praat zij over het 
eerste boekje dat ze schreef en 

opgedragen heeft aan haar moeder, 
die overleed aan de ziekte van Alz-
heimer. In het tweede deel leest ze 
oude en nieuwe columns voor, ver-
klapt wat geheimen van Sanne en 
houdt iedereen met een knipoog een 
spiegel voor. Er is ook tijd voor een 
ontmoeting, een krabbel in een boek 
en een praatje.

De avond begint om 20.00 uur en is 
toegankelijk voor alle vrouwen van 
Laarbeek. De zaal is open om 19.30 
uur. De entree is €7,50 incl. koffie/
thee. Kaarten zijn te reserveren op 
telefoonnummer 0499-422551 of 
verkrijgbaar aan de zaal. 

Beek en Donk - In Muziekcentrum 
Het Anker in Beek en Donk houdt 
Harmonie O&U op zondag 9 maart 
van 10:00 tot 16:00 uur een vlooi-
enmarkt met meer dan 40 kramen.

Tijdens deze vlooienmarkt worden 
door particulieren tweedehands 

spullen te koop aangeboden. Zo 
vindt u er kramen met kleding, snuis-
terijen, boeken, elektrische appara-
tuur, cd’s, platen, speelgoed en nog 
veel meer. Kom op 9 maart gezellig 
even langs in Het Anker en snuffel 
lekker rond en wie weet vind je wat 
leuks of datgene waar je al lang naar 

op zoek bent. Er is voldoende par-
keergelegenheid in de directe omge-
ving (Heuvelplein).  

Voor informatie/boekingen, kunt u 
kijken op www.oenu.nl, 
www.vandersteenevenementen.nl
of bel: 06–81135591.

Mooi Dier

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

Noortje is een kruising Labrador van 
ongeveer 6 maanden oud. Noortje 
is een vrolijke, sociale en lieve 
hond.  Netjes aan de riem lopen kan 
Noortje al, maar verder moet ze nog 
veel leren. We zoeken voor Noortje 
een baas die over de tijd beschikt 
om haar een liefdevolle, maar toch 
duidelijke opvoeding te geven. 

Noortje is enthousiast en vindt iedereen aardig, maar voor de allerkleinste is 
Noortje wat te onstuimig.  Wie wordt Noortje haar nieuwe baas en gaat met 
haar een sportieve en gezellige toekomst tegemoet?

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

Naam:        Noortje
Leeftijd:     6 maanden
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tennis

biljarten

Clubkampioenschappen 
Single+Mixed en Dubbels

Beek en Donk - Ook dit jaar wor-
den bij Tennisvereniging ‘t Slotje in 
Beek en Donk weer de clubkampi-
oenschappen voor senioren gehou-
den. De single- en mixed kampi-
oenschappen worden tegelijkertijd 
gehouden. De dubbelkampioen-
schappen worden zoals vanouds in 
een andere week gespeeld.

Noteer de data in je agenda en doe 
mee aan deze gezellige toernooien. 
Door de drukke toernooi-agenda 
van alle verenigingen in de omgeving 
heeft de vereniging besloten om de 

single- en de mixedkampioenschap-
pen nog voor de voorjaarscompetitie 
te spelen. Voor de singlelaars heeft 
dat het voordeel dat ze al ingespeeld 
aan de competitie kunnen beginnen. 

De single en mixed worden gespeeld 
van zaterdag 29 maart t/m vrijdag 7 
april. De finales zijn dus op vrijdag 
omdat op zaterdag de competitie 
begint. Dit houdt wel in dat het zo-
genaamde voorweekend extra be-
langrijk is voor de planning. De club-
kampioenschappen in de dubbels 

worden gespeeld in week 35 (laatste 
week van augustus).

Soms moet men tradities ook dur-
ven loslaten! Daarom heeft de com-
missie besloten om de traditionele 
‘ballen’ als prijs voor de winnaars te 
schrappen. Wat de prijzen wel zijn 
verklappen ze niet, maar ze willen 
wel vertellen dat het een ‘collecters-
item’ wordt wat men nergens kan 
kopen en dus alleen te winnen valt! 
De organisatie rekent op een grote 
deelname.

Beek en Donk - Bij biljartclub ‘t Cen-
trum is nog plaats voor enkele men-
sen, om in competitieverband te bil-
jarten. Bent u 55+, minder valide of 
gepensioneerd en woonachtig in Beek 
en Donk, dan kunt u zich aanmelden.

De nieuwe ‘libre’ competitie start eind 
augustus. Er wordt gebiljart wordt 
op maandag- en dinsdagmiddag. Dit 

vindt plaats in het Ontmoetingscen-
trum te Beek en Donk. Voor meer in-
formatie kunt u terecht bij het secreta-
riaat van de biljartclub, Ad de Koning, 
tel. 0492-362304 of 06-27414833.

Biljartclub ’t 
Centrum heeft 
plaats voor 
nieuwe leden

Duivenakker 1a   Aarle-Rixtel    0492-382419     www.belkumbikes.nl

REGENPAKHUIS.NL | WINTERPAKHUIS.NL

 

Wat vragen wij:
- Zelfstandige, handige en opgeruimde instelling
- Goede beheersing van de Nederlandse taal 
- Flexibel inzetbaar

Wat bieden wij:
- Arbeidscontract voor 36 / 38 uur
- Gevarieerd en zelfstandig werk

Interesse?
Stuur uw reactie en CV naar info@pakhuis-bv.nl of
Pakhuis, Rogier Monicxlaan 9, 5741 ES in Beek en Donk

CONCIËRGE / 
LOGISTIEK MEDEWERKER

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het onder-
houd van ons pand en het aangelegen parkeerterrein. 
Aanvullend ben je een ondersteunende factor bij het 
verzenden van bestellingen uit onze webshops en 
verantwoordelijk voor het beheer van ons (beperkte) 
magazijn.

Ivm uitbreidingen van onze webshops 
zijn wij op zoek naar:

badminton Mannenteam Badminton Club 
Lieshout beëindigd competitie

Lieshout - Het tweede mannenteam 
van Badminton Club Lieshout heeft 
de districtscompetitie 2013/2014 in 
mineur afgesloten. Met drie dikke 
nederlagen heeft BCL-M2/Bavaria de 
deksel op de neus gekregen en geboet 
voor de vele blessures en afzeggingen 
die het team teisterden. Door deze 
duidelijke nederlagen is het team op 
de een-na-laatste plaats geëindigd in 
de tweede afdeling van de mannen-
2-klasse.

BCL-M2/Bavaria – BC Kerkdriel-M1: 
1-7
De thuiswedstrijd tegen de uiteindelij-
ke kampioen van de mannen-2-klasse 
was best enerverend. BC Kerkdriel was 
naar Lieshout gekomen om een een-
voudige 0-8 overwinning op te halen. 
Daarbij hadden de gasten uit Kerkdriel 
niet gerekend op de invalbeurt van de 
sterke Pieter Sanders. Pieter won zijn 
invalbeurt als eerste singleheer tegen 
de tevens erg sterke Audi Bong. Ruud 
van Vijfeijken kon hem dat, als tweede 
heer, bijna nadoen: hij verloor nipt in 
de derde, toegevoegde set. Niels Dir-
ven en Richard Essers kwamen zover 
niet: zij verloren in twee duidelijke 
sets. Bij de dubbelpartijen was alleen 
de partij van Pieter Sanders en Ruud 
van Vijfeijken enerverend. Na drie 
lange sets moesten de Lieshoutenaren 
echter toch hun meerdere erkennen 
in de uiteindelijke kampioen uit Kerk-
driel. De andere drie dubbelpartijen 
werden met duidelijke cijfers verloren, 
waardoor de eindstand van 1-7 op de 
borden kwam.

BC Bever-M1 - BCL-M2/Bavaria: 8-0
Met Jeroen van der Heiden als invaller 

kon BCL-M2/Bavaria niet veel brengen 
in de uitwedstrijd tegen het Rijense Be-
ver. Door de schrale bezetting moest 
ook Tim van Bommel als singlespeler 
opdraven: niet bepaald zijn favoriete 
spelletje. In de singlewedstrijden kon-
den ook Niels Dirven en Richard Essers 
niet veel brengen: ook zij verloren in 
twee sets, net als Tim van Bommel 
en Jeroen van der Heiden. Ook in de 
dubbelpartijen werd o.a. Ruud van 
Vijfeijken node gemist en konden dan 
ook geen potten gebroken worden. 
Alle dubbelpartijen werden uiteindelijk 
in twee sets verloren, waardoor BCL-
M2/Bavaria zonder punten en zelfs 
zonder gamewinst weer naar huis kon.

BCL-H2/Bavaria - BC Drunen-M1: 0-8
Ook in de laatste wedstrijd van het 

seizoen 2013/2014 kon BCL-M1/Ba-
varia niet beschikken over een comple-
te selectie. Ruud van Vijfeijken en Ri-
chard Essers konden in hun singlepartij 
nog wel meekomen. Helaas verloren 
ze uiteindelijk wel. Tim van Bommel, 
die alweer als singlespeler moest op-
draven, en Niels Dirven, kwamen niet 
echt uit de verf. Zij verloren met dui-
delijke cijfers. In de dubbelspelen had 
Ruud van Vijfeijken twee goede dub-
belpartijen: met Tim van Bommel werd 
een mooie gelijkopgaande dubbelpar-
tij afgewerkt en met Niels Dirven werd 
zelfs een derde set afgedwongen. Aan 
het eind van de wedstrijden bleek ech-
ter steeds dat de gasten uit Drunen 
sterker waren, waardoor er uiteinde-
lijk geen enkel punt in Lieshout achter 
bleef.

BCL-M2/Bavaria in de tijd dat het team nog compleet was met Ruud van Vijfeijken, 
Stan van Vijfeijken, Niels Dirven, Richard Essers, Tim van Bommel en Danny van Gend.

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

paaldansen

Tatjana Tempelaars 
Finaliste NK 
Pole Fitness
Beek en Donk - De finale van het 
NK Pole Fitness® vindt plaats op 23 
maart in Rotterdam. Na de voorronde 
begin februari, zijn er negen beoefe-
naars van deze fitness workout uitge-
kozen om te strijden om de titel ‘Pole 
Fitness® kampioen Basic 2014’.

Tatjana Tempelaars, eigenaresse van 
Tati’s Dance Agency en groepslesin-
structrice bij Sportcentrum Coach in 
Beek en Donk, is één van deze negen 
finalisten. Ze is in juli 2013 gestart met 
Pole Fitness® en intussen is ze ook ge-
certificeerd Pole Fitness® instructrice.

Volgende maand wordt duidelijk of 
Laarbeek een kampioene rijker is. 

Tatjana Tempelaars tijdens het 
beoefenen van Pole Fitness
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Beek en Donk - Aan de Lage Heesweg 
kunt u op 8 maart terecht om uw auto 
grondig te laten reinigen door Rolschaats-
club ‘De Oude Molen’. Voor slechts €6,50 
wordt uw auto schoongemaakt. Met uw 
bijdrage helpt u tevens de rolschaatsclub 
om deelname aan het Europees Kampi-
oenschap mogelijk te maken.

Eind april mag de wedstrijdgroep van 
De Oude Molen Nederland (mede) ver-
tegenwoordigen bij het Europees Kam-
pioenschap Show en Formatie. Hoewel 
het Kampioenschap dit jaar in Nederland 
wordt georganiseerd, hangt er toch een 
flink kostenplaatje aan. Omdat het toer-

nooi meerdere dagen in beslag neemt, en 
de ploeg graag goed in conditie aan de 
start wil verschijnen is er een onderkomen 
gezocht in de buurt van Almere. En zoals 
bekend, valt het in Nederland niet mee om 
ergens goedkoop te logeren.

Naast alle trainingen en school werken de 
leden in (bij)baantjes om hun sport te kun-
nen bekostigen. Met het organiseren van 
een carwash hopen ze de pot een beetje 
te kunnen spekken, en tevens Laarbeek 
en omgeving te voorzien van een schoner 
wagenpark.

De autowasstraat te vinden aan de Lage 
Heesweg in Beek en Donk, voor de deur 
van de Rollerhal. Terwijl de dames en en-
kele heren met uw auto aan de slag gaan, 
hoeft u zich niet te vervelen. In de kantine 
kunt u een lekkere versnapering kopen en 
een oogje werpen op de rollerbaan, waar 
die dag de technische trainingen gewoon 
doorgaan.

Dus schroom niet, verwen uw auto met 
een goede wasbeurt en help de leden van 
RC De Oude Molen naar het EK. Meer 
informatie over de rolschaatssport en de 
club is te vinden op 
www.rcdeoudemolen.nl.

PSV presteert de laatste weken weer naar behoren, 
zullen ze dit as. zaterdag tegen FC Utrecht een 
vervolg kunnen geven?

Wie wint, of wordt het een gelijkspel? 

Stuur uw voorspelling voor zaterdag (8 maart) 17.00 uur ivm start 
wedstrijd om 20.45 uur naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl

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

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Jim van Hoeck
Antwoord vorige editie: 
Feyenoord - Ajax 1-2, antwoord: winst voor Ajax 

Cadeaubon kan tot 12 maart worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraagzaalvoetbal

hardlopen

rolschaatsen

Kampioensstrijd WAC Beek en Donk 
in volle gang

Café/Zaal de Tapperij onderuit
In een lastig duel tegen de nr. 4 van de 
ranglijst, Vesters/Roos Combinatie, liet 
Café/Zaal de Tapperij voor het eerst 
sinds lange tijd punten liggen. Na een 
indrukwekkende reeks aan overwinnin-
gen moest het zijn meerdere erkennen in 
Vesters/Roos Combinatie dat met 8-4 te 
sterk was. Na een 3-0 voorsprong voor 
Vesters/Roos kwam de Tapperij gaande-
weg de wedstrijd nog knap terug tot 4-4, 
maar in de slotfase was het toch weer 
Vesters/Roos dat de beslissing wist te 
forceren. De Tapperij zal nu in de laatste 
wedstrijden alles op alles moeten zetten 
om koploper v. Kuringe Adviesgroep nog 
te achterhalen.

Knappe winst voor Café Thuis
Tegen D3 Architecten/Café/Zaal Dave 
v.d. Burgt wist Café Thuis even knap als 
verdiend de volle winst te behalen. Daar-
mee kruipt de ploeg naar een veilige plek 
in de middenmoot van de A-klasse. Voor 
D3 Architecten rest nog slechts een theo-
retische kans op een kampioenschap, nu 
plek 1 en 2 uit beeld lijken te verdwijnen. 
In een spannend duel was Café Thuis 
vanaf het begin de ploeg die de voor-
sprong wist te behalen en dwong D3 de 
hele wedstrijd tot een achtervolging. Toch 
bleef de ploeg wel aandringen en liet het 
gat niet te groot worden, maar kon niet 
voorkomen dat Café Thuis na 36 minu-
ten nog altijd een 5-4 voorsprong wist te 
behouden. 

Gebox Antiek pakt eindelijk winst
Na een lange tijd zonder overwinning 
pakte Gebox Antiek en Vloeren dan ein-
delijk weer eens de volle winst. Rijwiel-
handel van den Berg werd slachtoffer 
van de dadendrang van Gebox, hoewel 
het daar niet de hele wedstrijd naar uit-
zag. In de beginfase stond v.d. Berg zelfs 
even op voorsprong, maar Gebox wist in 
twee minuten twee keer te scoren. Daar-
mee kreeg het v.d. Berg op de knieën en 
speelde zichzelf enigszins veilig in de strijd 
om degradatie. Voor v.d. Berg resteert een 
plek in de middenmoot, waar het al enige 
tijd bivakkeert. Gebox hoeft zich voorlo-
pig niet druk te maken dat het in de geva-
renzone belandt, nu de degradatieplek uit 
beeld lijkt te verdwijnen.

Hurkmans mag nog hopen
Nu de beslissing in de competitie vorm 
moet gaan krijgen, is Hurkmans bezig met 
een goede reeks. Tegen het goed preste-
rende El Sombrero Verhuur werd weder-
om de volle winst behaald: 4-2. Hurkmans 
had een kwartier nodig om de score te 
openen, maar liet de voorsprong daarna 
ook niet meer uit de vingers glippen. De 
achterstand op de kop van de B-klasse is 
daarmee gereduceerd tot 4 punten. Met 
nog 3 wedstrijden op het programma is er 
nog van alles mogelijk. Voor El Sombrero 
resteert de sportieve ambitie om nog wat 
omhoog te klimmen op de ranglijst, maar 
verder dan een middenmoot positie kan 
de ploeg niet meer komen.

Verrassend puntverlies Meulensteen
Met de hakken over de sloot wist kop-
loper Meulensteen/van Lieshout nog 
een punt uit het vuur te slepen tegen FC 
Geerts Autobedrijf. Na een verwachte 
voorsprong voor Meulensteen zag de 
ploeg die als sneeuw voor de zon ver-
dwijnen. Sterker nog, 3 minuten voor het 
einde nam Geerts voor de eerste maal een 
voorsprong. Pas in de allerlaatste minuut 
wist Meulensteen te voorkomen dat het 
met lege handen achterbleef, door de 
4-4 te maken. Dat het puntverlies zonder 
vervelende gevolgen bleef, kon het team 
toen nog niet weten.

Ook puntverlies FC v.d. Burgt
In de aansluitende wedstrijd zou achter-
volger FC v.d. Burgt optimaal kunnen 
profiteren van de misstap van Meulen-
steen, maar dat gebeurde niet. Aben & 
Slag Advocaten was dicht bij een regel-
rechte stunt toen het in de slotfase een 
1-2 voorsprong moest verdedigen, maar 
een knullige goal van FC v.d. Burgt een 
paar minuten voor het einde, bepaalde 
de eindstand op 2-2. Het verschil tussen 
beide koplopers blijft daarmee slechts 1 
punt. Met nog 3 wedstrijden op het pro-
gramma voor beide ploegen is ook hier 
alles mogelijk. Aben & Slag mag achter-
over leunend het einde van de competitie 
beleven nu er niets meer te winnen of te 
verliezen valt.

Uitslagen, programma en standen op
www.wacbeekendonk.nl  

RC Lieshout start met beginnersgroep
Lieshout - Ben je toe aan een gezonde 
start van het voorjaar? Heeft men altijd al 
de conditie willen verbeteren en daarbij 
samen met anderen willen sporten? Dan 
is hardlopen of wandelen misschien iets 
voor jou. Op 10 maart wordt om 19.30 
uur gestart met een beginnersgroep.

Hardlopen
Hardloop- en wandelclub Runnersclub 
Lieshout (RCL) is al 25 jaar een begrip 
in Laarbeek en omgeving. Een lopersver-
eniging, die trainingen verzorgt voor het 
hardlopen en het sportief wandelen. Ac-
tiviteiten van RCL zijn o.a. het verzorgen 
van hardlooptrainingen op de maandag-, 
dinsdag-, donderdagavond en zaterdag-
morgen en –middag. Voor het hardlopen 
betekent dit dat er getraind wordt voor 
het lopen van verschillende afstanden 
(b.v. 5 of 10 km) tot en met het voorbe-
reiden voor het lopen van de halve - en 
hele marathon. Er wordt in verschillende 

niveau groepen getraind. Bij dit alles staat 
ontspanning en gemoedelijkheid voorop. 
Op maandag 10 maart om 19.30 uur 
wordt er weer gestart worden met een 
beginnersgroep. Deze groep is geschikt 
voor mensen die niet, of sinds lange tijd 
niet meer hebben hardgelopen en graag 
hiermee weer willen beginnen. Er is een 
speciaal trainingsprogramma opgesteld, 
afgestemd op de doelgroep. De trainingen 
vinden plaats onder goede begeleiding en 
natuurlijk is het mogelijk 1 maand gratis 
mee te lopen.

Wandelen
Onder begeleiding van ervaren trainers, 
wordt er op woensdagavond en op de 
zondagmorgen sportief gewandeld. Hier-
bij zijn diverse groepen gemaakt die ook 
in een verschillend tempo wandelen. Bij 
het wandelen kan het hele jaar door op 
woensdag gestart worden, er is geen apar-
te beginnersgroep. De wandelaars starten 

om 19.00 uur. Natuurlijk is het ook hierbij 
mogelijk 1 maand gratis mee te wandelen
Bewegen is erg belangrijk om gezond te 
blijven. Diverse zorgverzekeringen be-
lonen zelfs het lidmaatschap van een 
sportvereniging. Dus kom naar de trai-
ningsavond op 10 maart en zorg voor de 
gezondheid in gezelschap van anderen. 
Want samen sporten is samen plezier heb-
ben.

Wanneer men zich aanmeldt als lid van 
RCL krijgt men een prachtig loopshirt 
met opdruk cadeau. Aanmelden en meer 
informatie is te verkrijgen bij: John Pen-
nings: 06-50281483 (hardlopen) Tiny van 
Alphen: 0413-209765 (wandelen). De ac-
commodatie van RCL ligt aan de Provinci-
ale weg te Lieshout, ingang bij tennispark 
de Raam. Zie voor verdere informatie de 
website: 
www.runnersclublieshout.nl. 

Carwash bij De Oude Molen

handbal Bedo Jongens B-jeugd krijgt 
bezoek Limburgse kampioen

Beek en Donk - De Jongens B-jeugd van 
Handbalverenigin Bedo, kersverse kam-
pioen, krijgt op woensdag 12 maart een 
kampioen uit Limburg op bezoek. Bevo 
uit Panningen is in hun competitie even-
eens voortijdig kampioen geworden. Op 
uitnodiging komen ze naar Beek en Donk 
voor een vriendschappelijk duel tussen 
kampioenen. Deze wedstrijd vindt plaats 
tijdens de training van de B-jeugd.

Wegens Carnaval lag de competitie 
afgelopen weekend stil. Ook komend 
weekend is er voor de meeste teams 
rust. Alleen de Jongens B-jeugd spelen 
een wedstrijd tegen Tremeg. Op 16 en 
17 maart vindt de voorlaatste speel-
ronde van de zaalcompetitie plaats, het 
weekend erop de laatste. Vanaf half 
april spelen de jeugdteams de tweede 
helft van de veldcompetitie.

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

“Onzichtbaar Opvallend”

Raagtenstraat 21   |   Beek en Donk    |   T: 0492-593400   |  www.casesupport.nl

• Telefoonservice op werkdagen  
  van 08:30 tot 17:30 uur;
• Doorschakelen van uw telefoon 
  wanneer het u uitkomt, ook per dag 
  op afroep;
• Zeer vriendelijke, professionele 
  telefonistes.

Nu één week telefoonservice 
gratis op proef bij afsluiten 

maandabonnement!

Harold Scheffers 
06-24652106

hmstoepje@chello.nl 
www.stoepje.nl 

Maandagmarkt Nuenen 12.00-17.00

Dinsdagmarkt Lieshout 07.30-13.00 

Vrijdag v Goghplein Nuenen 07-30-17.00

Zaterdag Piet v Thielplein 07.30-17.00

webdesign

videografie

huisstijl

drukwerk
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handboogschieten Verschieting carnavalszot bij 
Krijgsman Soranus

Lieshout - Een keer per jaar wordt er 
bij Krijgsman Soranus geschoten op 
een andere manier als normaal. Ge-
woonlijk gaat het er daar om zoveel 
mogelijk punten te schieten. Zo niet 
afgelopen vrijdag. Alle 18 deelnemers 
waren verkleed naar den doel geko-
men om onder elkaar uit te maken 
wie zich carnavalszot 2014 mocht 
noemen.

Jolanda v.d.Kruijs had op de haar be-
kende manier een aantal blazoenen 
beschilderd geënt op carnaval. Elk bla-
zoen was tussen en in de carnavalsfi-
guren voorzien van letters, 10 op elk 
blazoen. De bedoeling was om per 
serie van 5 pijlen zoveel mogelijk let-
ters te raken. Na iedere ronde werd 
de waarde van de letters door loting 
bepaald waarna de punten konden 
worden vastgesteld. Een en ander had 
dus heel veel met geluk te maken wat 
uiteraard ook de bedoeling was.

Omdat er ook jeugdschutters aanwe-
zig waren werd besloten om voor zo-
wel de jeugd als voor de senioren om 
een carnavalszot te schieten. Al met al 
werd het nog een spannende strijd. Bij 

de jeugd werd Alex v.d.Ven  carnavals-
zot, terwijl Rita Endevoets de ‘titel’ bij 
de senioren voor zich opeiste.

De totaaluitslag was als volgt:
Jeugd; Alex v.d.Ven; Ziggy Daniëls; 
Dion Thielen; Noa Relou.

Senioren: Rita Endevoets; Jan Daniëls; 
Willem Bekx; Theo v.d.Laar; Twan 
v.d.Kruijs; Nelly v.d.Laar; Ad Ende-
voets; Jolanda v.d.Kruijs; Hester Bon-
nè; Toos Wagelmans; Rik v.d.Westerlo; 
Arjan v.d.Heuvel; Stephan Wijffelaars; 
Maarten v.d.Elsen.

De Carnavalszotten Alex van de Ven 
en Rita Endevoets 

Laarbeekse Mixkampioenschappen 
Jeu de boules

Laarbeek/Helmond – De Laarbeekse 
Mixkampioenschappen Jeu de Bou-
les is een jaarlijks terugkerende Mix-
wedstrijd waar elke Laarbekenaar aan 
mee kan doen. Hij of zij hoeft geen 
lid te zijn van een van de vier Jeu de 
boules-clubs die Laarbeek rijk is. 

De winnaar mag zich Kampioen van 
Laarbeek noemen en ontvangt de wis-
selbeker, welke hij of zij 1 jaar in bezit 
mag houden. Verder worden er nog 
een twintigtal prijzen verdeeld onder 

de rest van de deelnemers. De kosten 
voor deelname aan dit mooie en ge-
zellige evenement zijn ongeveer €3,50 
met inbegrip van een kopje koffie en 
een plakje cake. De indeling van de 
wedstrijden worden door het lot vast-
gesteld. Iedereen speelt 3 wedstrijden 
met telkens een andere partner tegen 
steeds wisselende tegenstanders. 

Tussen de wedstrijden door is er nog 
de mogelijkheid om gezellig wat met 

elkaar naar eigen behoeften te drinken 
en te keuvelen in de gezellige kantine 
of langs de baan. Er doen elk jaar zo’n 
80 personen mee aan deze middag. 
De organisatie hoopt dit jaar weer op 
een grote opkomst, iedereen uit Laar-
beek is welkom, ook als toeschouwer. 

De kampioenschappen zijn op 11 
maart 2014 van 13.00 tot 17.00 uur, 
Boulodrome ‘De Braak’ van Littie of 
Littenie Helmond. 

judo Uitslagen 
judo-examens 
Budoclub 
Beek en Donk

Beek en Donk - De afgelopen week-
enden werden onder deskundige lei-
ding van trainer Bart v.d. Linden de 
bandexamens voor judogroepen 1, 
2 en 3 van Budoclub Beek en Donk 
afgenomen. Tijdens deze spannende 
examens hebben de judoka’s laten 
zien wat ze geleerd hebben. Uitein-
delijk bleek dat alle 60 judoka’s vol-
doende hadden laten zien en ze allen 
geslaagd waren!

De Uitslag:
Witte band met 1 gele slip
Thijs Toonen, Ties de Groot, Daan 
Wich.

Witte band met 2 gele slippen
Anouk Beerkens, Thijs Blok, Kevin van 
der Harg, Sara Spierings, Koen van der 
Aa, Mathijs Rosenbrand, Connor den 
Breems, Sten Vereijken

Witte band met 2 Oranje slippen
Lars van Ham, Julian Bekx, Noortje van 
den Bogaard, Willem van de Vossen-
berg, Rick van Zutphen, Eva Houben, 
Thom Boot, Mike van Lierop, Joeri van 
Zutven, Luka van Zutven, Aron van de 
Berg, Rens de Jong

Witte band met 2 Groene slippen
Willem van Antwerpen, Djeb van Dier-
men, Tijn Korsten, Jaremy Aarts.

Witte band met 2 blauwe slippen
Gijs de Visscher, Jolijn van de Kerkhof, 
Ilse Houben, Roy van den Tillaart, Suze 
van der Vleuten, Joep Goossens, Sven 
Beckers, Roy Smits, Koen Jonkers.

Witte band met 2 bruine slippen
Ruben van der Linden, Cathelijne van 
der Linden, Rutger van Lieshout, Ro-
bin van Asseldonk.

Gele band
Anouk van de Molengraaf, Bart Kan-
ters.

Gele band met 2 oranje slippen
Ragne van der Linden, Colin Biemans, 
Petar van der Zanden

Gele band met 2 groene slippen
Thijs van Antwerpen, Jenna van Rhee, 
Roel van de Vossenberg, Lara van den 
Hurk.

Gele band met 2 blauwe slippen
Jega van Rhee

Oranje band
Collin de Wit, Bram Werdens, Lenn 
Swinkels, Roy Vialle

Oranje band met 2 groene slippen
Jorn Janssen, Yara van der Linden, Je-
roen van der Heijden, Twan Slegers

Oranje band met 2 bruine slippen
Niek Potters

Groene band
Geertjan van de Kerkhof 

jeu de boules

Programma / Uitslagen
voetbal

Sparta’25
Zaterdag 8 maart
09.15 Spartaantjes - Training
14.30 Sparta’25 A1- Nooit Gedacht A1
14.30 Sparta’25 B2 - Brandevoort B1
14.30 Sparta’25 B3 - DVG B2
13.00 Sparta’25 C3 - WEC C1
11.30 Sparta’25 D1 - Nooit Gedacht D1
11.30 Blauw Geel’38 D9 - Sparta’25 D2G
11.30 Irene D1 - Sparta’25 D3
10.30 Sparta’25 D4 - Erp D2
10.15 Sparta’25 E1 - Boekel Sport E1
09.15 Sparta’25 E3G - Mifano E6
09.15 Sparta’25 E4 - Mierlo Hout E5
09.15 Gemert E9 - Sparta’25 E5G
09.15 Rhode E6 - Sparta’25 E6
10.30 ASV’33 E4 - Sparta’25 E7G
10.30 Sparta’25 F4G - VOW F2
10.30 Sparta’25 F8G - Gemert F14
11.00 MULO JG1 - Sparta’25 JG1
13.00 MULO MC1 - Sparta’25 MC1
16.15 Sparta’25 Vet. - Blauw Geel’38 Vet. B
19.00 Sparta’25 1 - Sportclub Susteren 1

Zondag 9 maart
12.00 Rhode 3 - Sparta’25 3
12.00 Blauw Geel’38 9 - Sparta’25 5
10.00 Heeswijk 4 - Sparta’25 6
10.00 Sparta’25 8 - Elsendorp 2
12.00 Gemert 9 - Sparta’25 10
10.00 Sparta’25 VR1 - UDI’19 VR1

ASV’33
Zaterdag 8 maart
14.30 ASV’33 A1 – ONDO A1
14.30 ASV’33 B1 – Stiphout Vooruit B2 
12.30 ASV’33 C1 – Sparta’18 C1G
12.30 ASV’33 C2 – Erp C2 
10.30 ASV’33 D2G – Avanti’31 D2 
10.30 ASV’33 E2G – MULO E6
10.30 ASV’33 E3G – MULO E10
10.30 ASV’33 E4 – Sparta’25 E7G
10.15 Blauw Geel’38 F12 – ASV’33 F5G 
09.15 Someren F2 – ASV’33 F2
09.15 ASV’33 F3G – ZSV F4
09.15 ASV’33 F4 – Blauw Geel’38 F11

Zaterdag 8 maart
16.30 ASV’33 – RKPVV
Zondag 9 maart
12.00 Nijnsel 3 – ASV’33 2
11.30 ASV’33 3 – Mierlo Hout 6
12.00 ASV’33 4 – WEC 4
11.00 Rood Wit’62 6 – ASV’33 5
13.00 SJVV VR2 – ASV’33 VR1

Dinsdag 11 maart
18.30 Sparta’25 F2 – ASV’33 F1

Eli
Zaterdag 8 maart 
12.30 ELI C1 – Milheezer Boys C1
12.30 ELI C2 – DVG C3
14.30 Neerkandia  A1 – ELI A1
13.00 Avanti ‘31 B2 – ELI B2
11.30 Blauw Geel/Jumbo D4 – ELI D1
11.30 Irene D2 – ELI D2
09.30 Mierlo Hout E9 – ELI E2
10.30 RKVV Keldonk F1 – ELI F2

Veteranen
16.30 Mariahout - ELI

Zondag 9 maart 
14.30 RKVV Keldonk 1 – ELI 1
11.00 ELI 3 – Ollandia 2
10.00 MVC 4 - ELI 4 
11.15 ELI 5 – Nijnsel/TVE 4 
12.00 Vorstenbossche B. Vr 1 – ELI Vr 1

Mariahout
Zaterdag 8 maart
10.00 Nijnsel/TVE Reclame F1 - Mariahout F3
10.00 Mariahout F4 - WEC F3
10.30 VOW F1 - Mariahout F1
10.30 SCMH F1 - Mariahout F2
11.15 Mariahout F5 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO F15
11.15 Mariahout E1 - Rhode E7
11.30 Rhode D5 - Mariahout D2
13.00 Mariahout C1 - RKVV Keldonk C1
13.00 Mariahout C2 - Someren C5
15.00 Mariahout B2 - Gemert B4

Zondag 9 maart
10.30 Mariahout 5 - Erp 8
11.30 Mariahout 3 - NWC 5
14.30 Cito 1 - Mariahout 1

korfbal

Flamingo’s 
Uitslagen 26 februari 
MW1 – BMC MW1 4 – 11 
Jes MW1 – MW2 7 – 6 
 

Programma zaterdag 8 maart
Sporthal Riethoven
17.00 Euro Girls – AspC2
 
Programma zondag 9 maart 
Degradatiewedstrijd
Sporthal Eindhoven
16.30 SVSH/KSV 1 – Sen 1 
 
Woensdag 12 maart
Sporthal Veghel
20.00 R1 – Flash 

handbal

Bedo
Programma zondag 9 maart
11.00 Jongens B-jeugd – Tremeg
          D’n Ekker, Beek en Donk

Programma woensdag 12 maart
19.00 Jongens B-jeugd – Eurotech/Bevo HC B1      
          D’n Ekker, Beek en Donk

biljarten

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 24 februari
Henk van de Vegt – Ad Barten 2-0
Henk Verhappen - Guus van de Elsen 0-2
Gerrit van Osch – John Labes 2-0
Ad de Koning – Leo van Griensven 0-2
Lou Muller – Martien van de Elsen 2-0
Jan Hesselmans – Cor Verschuren 0-2
Cor van den Berg -Mies van de Biggelaar 2-0
Antoon Rooijakkers – Harrie Bouwmans 0-2
Leo Migchels – Joop Kerkhof 2-0
Bennie Beerens – Theo Spierings 0-2
Christ Marin – Hans de Jager 2-0
Antoon van Osch – Theo Verheijen 0-2
Frits Tak – Jaspert Swinkels 2-0
Hans Heldoorn – Cor Oppers 0-2
Manuel Villalon – Jan van Dijk 0-2
Bert van Wanrooij – Evert Baring 2-0

bridgen

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 27 Februari
1. Jo en Mien 67,19%                                                                                                                                  
2. Mari en Mia 57,81%
3. Jan en Maria 57,03%                                                                                                                          
4. Tonnie en Marianne 54,69% 
5. Nellie en Theo  51,56%                                                                                                                                          

De volgende zitting is op donderdag 13 
Maart, aanvang 20.00 uur, Dorpshuis 
Lieshout. 

Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 26 februari
Lijn A
1.Annie en Thera  57,39%
2.Mien en Jeu  55,57%
3.Jan en Herman  54,79%
4.Elly en Henny  53,38%
5.Nellie en Rie  53,18%

Lijn B
1.Diane en Kitty  57,08%
2.Toos en Janny  55,00%
3.Jo en Jeannette  55,00%
4.Mien en Maria  53,75%
5.Ellie en Zus  52,92%

De volgende zitting is op woensdag 12 
maart, aanvang 19.30 uur, Café/Zaal de 
Tapperij.

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

info@coverhoeven.nl

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

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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(Winter-)Sport!
Als je de afgelopen weken de 
sport gevolgd hebt, kun je 
inderdaad spreken van echte 
wintersport! Tenminste als je de 
O.S. gezien hebt op televisie, 
vanuit het, op het eerste gezicht, 
rustieke Sochi! Veel sneeuw, 
dikke, kleurige winterpakken en 
dito schaats- en skimaterialen 
passeerden de revue, kortom 
echte wintersport.
Maar kijk je hier naar buiten, 
staat zowat alles al in bloei, als 
gevolg van het extreem zachte 
weer en weinig of géén winterse 
buien. Dus met het volgen van 
de voor ons meest succesvolle 
Olympische Winterspelen ooit, 
kreeg je echt wel het winterse 
gevoel, het gevoel van koude 
tenen, tintelende vingers en rode 
loopneuzen! Trouwens is dit 
laatste, ook echt iets voor het op 
handen zijnde carnaval. Maar dat 
terzijde.

Maar vind je het weer niet 
winters genoeg en krijg je geen 
‘koude’ voldoening van het 
kijken naar echte Winterspelen, 
dan zul je zelf moeten gaan, ‘op 
wintersport’ welteverstaan. Ja, 
dan maak je echt het winterse 
weer mee en als je wilt kun je dan 
ook nog zelf de schaatsen of de 
ski’s onderbinden.

Nu ziet dat er allemaal wel leuk 
en aardig uit, maar weet je 
ook wat dat allemaal bij jou 
teweegbrengt? In ieder 
geval kost het weer een 
hele hoop. Je kunt er zo 
2 weken van in de zomer 
op vakantie! Verder moet 
de auto optimaal zijn en 
daarnaast jijzelf ook. 
Want je krijgt heel wat 
te verduren. Het begint 
met op tijd opstaan, 
om zo vlug mogelijk 
de sneeuwpiste op te 
kunnen. Daar moet je 

je in allerlei bochten wringen om 
die schoenen aan te krijgen, die 
jou de gehele dag parten spelen, 
omdat die tenen strak zitten en 
ijskoud worden! Daarnaast is het 
veel vallen in de sneeuw, omdat 
óf jijzelf niet kunt skiën óf een 
ander verkeerde bochten maakt. 
Dan word je op het einde van de 
dag ‘koud’ van al die nattigheid 
de gehele dag door, heb je 
geen fut meer voor de après-ski 
en is het linea recta naar huis 
geblazen, waar aangekomen, het 
weer dringen is om in die douche 
te komen.

Kortom, is het dan wel zo gezellig 
die Wintersport? Of vinden we 
dit zachte weer zo gezellig? Of 
willen we alleen maar kijken naar 
de wintersport?
In ieder geval is er altijd wel wat 
wils voor iedereen, koud of warm, 
verkleed in carnavalskleding of in 
winterpakken! Alaaf en veel leut!

R. van den Enden
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Pony dressuur in carnavalssfeer

Lieshout - De Pony dressuurwed-
strijd in Manege ‘D’n Perdenbak 
stond vrijdagavond 28 februari in 
het teken van de Carnaval. De kin-
deren mochten hun pony en zich-
zelf versieren en zo hun proefjes 
rijden. Dit zorgde voor een gezel-
lige kleurrijke en vrolijke sfeer. 

Voor alle verklede kinderen was er 
een prijs en de jury had de moeilijke 
taak om ook nog eens de mooist 
versierde combinatie aan te wijzen 
voor een extra prijs. In de cate-
gorie AB ging de prijs naar Sister 
Act-Maud Vesters met Danny en 
in de categorie CDE kreeg Nienke 
Hendriks met Orlando de deken, 
die helemaal in het rood-wit-blauw 
waren.
 
Op www.stichtingderaam.nl staan 
de uitslagen en foto’s van de wed-
strijd. Op 14 maart is er weer een 
paardenwedstrijd. De eerstvolgen-
de ponywedstrijd is op 28 maart. 
Ook dan hebben we weer extra 
prijzen, geschonken door Annie 
van Lankveld uit Beek en Donk. Dit 
zijn de laatste winterwedstrijden, 
daarna gaan we in april verder met 
buitenwedstrijden. Inschrijven kan 
door te mailen naar wedstrijdde-
raam@live.nl
 

Uitslag
Categorie AB, klasse B
1ste proef:
Emma van Rooi met Alex 193 pun-
ten, 2de Maud Vester met Danny 
187 punten, 3de Daymen Biemans 
met Amy VDN 154 punten en 
Daymen Biemans met Toshy 153 
punten.

2de proef: 
1ste Maud Vesters met Danny 190 
punten, 2de Emma van Rooi met 
Alex 189 punten, 3de Daymen Bie-
mans met Toshy 149 punten.
 
Categorie CDE, klasse B, 
1ste proef: 
1ste Pem Verbeek met Sunrise 
202 punten, 2de Nina Jansen met 
Macho 199 punten, 3de Imke vd 
Hoven met Hazelberg’s Impression 
187 punten, 4de Indy Schoenma-
kers met Ilone 183 punten, 5de 
ex equo Demie Bardoel met Kyra 
en Robin Bardoel met Happy 172 
punten, 7de Nienke Hendriks met 
Orlando 171 punten en 8ste Iris 
Hendriks met Sherman’s Feleena 
160 punten.

2de proef: 
1ste Nina Jansen met Macho 197 
punten, 2de Pem Verbeek met 
Sunrise 187, 3de Imke vd Hoven 
met Hazelberg’s Impression 183 

punten, 4de Indy Schoenmakers 
met Ilone 178 punten, 5de Demi 
Bardoel met Kyra 178 punten en 
6de Robin Bardoel met Happy 174 
punten.
 
Categorie CDE, klasse L1 en L2
1ste Proef: 
1ste Floor Rouers met Brummer-
hoeve’s Levi H 199 punten, 2de Ja-
nine Verhoeven met Maxime 194 
punten, 3de Gianna Rae met Flame 
185 punten, 4de Juliëtte vd Heu-
vel met Golden Rain R 181 punten, 
5de Romy Hendrikx met Maurik’s 
Coco Chanel 179 punten.

2de proef: 
1ste Floor Rouers met Brummer-
hoeve’s Levi H 196 punten, 2de Ja-
nine Verhoeven met Maxime 193 
punten, 3de ex equo Juliëtte vd 
Heuvel met Golden Rain R en Gi-
anna Rea met Flame 188 punten, 
5de Romy Hendrikx met Maurik’s 
Coco Chanel 186 punten.
 
Categorie CDE, klasse M1 en M2 
1ste proef: 
1ste Iris vd Ven met Starlight 197 
punten, 2de Dennis Roijakkers met 
Epo 168 punten.
2de proef: 
1ste Iris vd Ven met Starlight 197 
punten, 2de Dennis Roijakkers met 
Epo 179 punten.

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

paardensport

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Maud Vesters met Danny als ‘Sister Act’.

WWW.HENRYENGELS.NL

MAATWERK 
IN KEUKENS

Lieshoutseweg 31, 
Aarle-Rixtel
0492 38 10 38
www.henryengels.nl

Zoekt u een nieuwe keuken?

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

voor een gigantische kwaliteit
Vanaf heden 6 dagen geopend met de nieuwe collectie!!  

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.



Donderdag 6 maart 201432 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantMooiLaarbeekkkkraantt Donderdag 6 maart 201432 

Meld uw evenement gratis aan op www.mooilaarbeek.nl

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

Laarbeek in 

carnavalssfeer

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

Ook op uw evenement?
wwwwwwww .sound-ligw.sound-ligw ht.nl

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

Expositie Arianne Goumans t/m zondag 13 maart 
14.00 uur
‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk 

Zondag 9 maart 
WTC Beek en Donk, Lieropseheide tocht
9.00 uur
Startplaats Heuvelplein, Beek en Donk 

IVN wandeling Geeneindse heide
10.00 uur
Einde Wiebiegenweg, Aarle-Rixtel 

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

Vlooienmarkt
12.00 uur
Dorpshuis Lieshout 

Maandag 10 maart 
Masterstoernooi TV ‘t Slotje 
t/m zondag 16 maart
TV ‘t Slotje, Beek en Donk 

Sh’bam Everybody Dance Now 
18.15 uur
Lifestyle Center Laarbeek, Beek en Donk 

Oefenavond EHBO Beek en Donk
20.00 uur
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

Dinsdag 11 maart 
Laarbeekse Mixkampioenschappen Jeudeboules
13.00 uur
Boulodrome ‘De Braak’ 
van Littie of Littenie, Helmond 

Cursus Excel voor gevorderden 
19.00 uur
Dorpshuis Lieshout 

Woensdag 12 maart 
Repair Café Lieshout
13.30 uur
Dorpshuis Lieshout 

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

Crazy 88 interactieve spelavond
19.30 uur
Club Energyruimte, Dorpshuis Lieshout 

Disco ‘Foute avond’ bij De Boemerang
19.30 uur, Tienerruimte, Beek en Donk 

FRIENDS! met dj’s: Dutch 
Tribbiani,Rendezvoux,Danny Dash
20.00 uur
Deja Vu, Aarle-Rixtel 

Zaterdag 15 maart 
Lente Actie - Scouting Aarle-Rixtel
10.00 uur
Aarle-Rixtel 

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur
Havenweg 2, Aarle-Rixtel 

Tentoonstelling schoolfoto’s
14.00 uur
Het Anker, Beek en Donk 

Zondag 16 maart 
WTC Beek en Donk, Ollandtocht
9.00 uur
Startplaats Heuvelplein, Beek en Donk 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof - Beek en Donk

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Fotograaf: Joost Duppen
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