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Deze week ingesloten:
’t Verswarenhuys

Verspreiding in Laarbeek 
en Boerdonk

Géén krant in week 52
In week 52 (donderdag 26 decem-
ber) ontvangt u geen krant van ons. 
Het is voor De MooiLaarbeekKrant in 
die week niet mogelijk om de krant te 
drukken en te bezorgen. Wij hebben 
er daarom voor gekozen om volgende 
week (19 december) een speciale, ex-
tra dikke Kerst-editie uit te brengen. 

Op donderdag 2 januari valt De 
MooiLaarbeekKrant weer bij u in 
de bus. Let op: de deadline voor 
het inleveren van artikelen is dan 
op zondag 29 december om 12.00 
uur. Advertenties kunnen uiter-
lijk tot maandag 30 december 
10.00 uur aangeleverd worden.

Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.000

Afscheid Niek vd Zanden

Schaatsbaan in Lieshout

25-jarig bestaan Runnersclub
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Jumbo Lieshout 
a.s. zondag geopend

van 11:00 uur 
tot 17:00 uur

Laarbeek

Plaats je Kerst- en/of Nieuwjaarsgroet 
in De MooiLaarbeekKrant! 

Wil je al heel lang je moeder bedan-
ken, je buurman een hart onder de 
riem steken of gewoon alle Laarbe-
kenaren een fijne kerst toewensen? 
Dan is dit het moment. De Mooi-
LaarbeekKrant brengt op donderdag 
19 december een speciale Kerstkrant 
uit, boordevol met Kerstgroeten. Die 
week erop verschijnt er in verband 
met de Kerst géén krant. Je kunt ook 
een Nieuwjaarsgroet sturen voor de 
krant van 2 januari. 

Stuur een e-mail naar 
redactie@mooilaarbeek.nl en ver-
meld daarin of je een Kerst- of 
Nieuwjaarsgroet wilt plaatsen. De 
tekst mag maximaal 35 woorden 
bevatten. Ook foto’s zijn welkom! 
Lukt het niet om te mailen? Dan kan 
je ook langskomen op ons kantoor: 
Heuvelplein 12 in Beek en Donk. 

De MooiLaarbeekKrant bekijkt de in-
zendingen en kiest daaruit de meest 
originele, leuke en/of hartverwar-
mende groeten. Deze vind je terug 
in de krant. En niet te vergeten: de 
allerbeste inzendingen, maken kans 
op een mooie prijs!

Tot volgend jaar Sinterklaas! 

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - Enkele honderden toe-
schouwers trotseerden vrijdagavond 
de kou om Sinterklaas uit te zwaaien 
tijdens zijn vertrek vanaf het kanaal in 
Aarle-Rixtel. Voordat de goedheilig-
man op de stoomboot stapte, opende 
hij samen met burgemeester Hans Ub-
achs en wethouder Joan Briels de ver-
nieuwde passantenhaven.

Afsluiting van het Sinterklaasfeest
Omdat sommige kinderen moeilijk kun-
nen begrijpen waarom Sinterklaas geen 
afscheid neemt en zich afvragen hoe 
hij vertrekt, heeft ‘Stichting Sinterklaas 
Aarle-Rixtel’ het initiatief genomen om 
een uittocht te organiseren. “Veel kin-
deren kunnen na het Sinterklaasfeest 
niet goed slapen. Aan dit feest zit geen 
einde. Ze weten niet waar Sint en zijn 
Pieten zijn gebleven”, legt bestuurslid 
Paul Geene uit. “Aan elk goed feest 
zit een einde. Door de uittocht kunnen 
kinderen het Sinterklaasfeest veel beter 
afsluiten.”

Voordat Sinterklaas vertrok, sprak de 
burgemeester hem toe op de prachtige 
versierde kiosk aan de Couwenbergh. 
“Wij hopen dat u genoten heeft!” Vele 
kinderen en ouders hadden zich bij dit 
beginpunt van de uittocht verzameld. 
Burgemeester Hans Ubachs: “Wij gaan 
u nu uitzwaaien bij de boot. Volgend 
jaar zijn wij er weer om u te verwelko-
men.” 

Per koets richting de boot
Na een ‘Lang zal hij leven’ voor de ja-
rige Sint, stapte de goedheiligman, sa-
men met de burgemeester, in een open 
koets met twee paarden. Omringd 
door vele pieten en kinderen met lam-
pions, vertrok het gezelschap richting 
het kanaal. De lange stoet, met voor-
op de Discopiet, kreeg onderweg veel 
bekijks. Vanuit menig voordeur werd 
volop gezwaaid.

Opening passantenhaven
Bij het kanaal aangekomen, staat Sint 
nog een belangrijke taak te wachten. 
Onder het toeziend oog van de bur-
gemeester en wethouder Joan Briels, 
opent hij de onlangs met steigers ver-

nieuwde passantenhaven. Door op een 
knop te drukken zet de Sint een mooi 
lichtspektakel in gang. 

“Dááág Sinterklaas!”
Na deze opening is het tijd om te ver-
trekken. Sinterklaas: “Er is een tijd van 
komen en een tijd van gaan, hoe jam-
mer het ook is.” De zwarte pieten ne-
men afscheid van de in grote getalen 
aanwezige kinderen. Nadat de laatste 
handen zijn geschud en Sint zijn pie-
ten heeft geteld, stappen deze met 
gemengde gevoelens op de boot. Pak-
jespiet: “Van de ene kant vind ik het 
jammer, het is hier zo gezellig. Maar 
van de andere kant ben ik ook blij dat 
ik straks weer in mijn eigen bedje lig.”

Geen pepernoten en 
gevulde schoenen meer
“Ik vind het niet leuk dat Sinterklaas 
gaat omdat we dan niet meer onze 
schoen kunnen zetten”, verwoordt 
Fenne (8) het gevoel van veel kinderen 
als ook Sint op de boot stapt. Emy (6) 
voegt toe: “Nu krijgen we geen lekkere 
pepernoten meer.” Wel zijn de kinderen 
blij dat ze bij het kanaal echt afscheid 

kunnen nemen van de goedheiligman 
en zijn pieten. Marin (8): “Heel fijn dat 
we hem echt kunnen uitzwaaien. Dat 
gaan we volgend jaar weer doen.”

Een fijne Sinterklaastijd 
‘Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel’ is erg 
tevreden over de door hen georgani-
seerde uittocht. Bestuurslid Paul Geene: 
“Sint heeft het heel fijn gehad. Hij was 
blij met de vele tekeningen. Heel spe-
ciaal vond hij de vele medewerking 
die hij kreeg in Aarle-Rixtel van allerlei 
verenigingen en mensen die Sinterklaas 
een warm hart toedragen. Zonder vrij-
willigers kun je geen feest maken.”

Op naar Spanje... 
De p ieten maken de trossen los. In 
een dampende stoomwolk vertrekt het 
kleurrijke gezelschap op de stoomboot 
richting Spanje. Als het aan Sint ligt, is 
dit niet zijn laatste bezoek aan Laar-
beek: “Het is een waar feest om hier te 
zijn. Volgend jaar kom ik weer terug!”

Kijk voor alle foto’s op 
www.mooilaarbeek.nl

De Zwarte Pieten zwaaien de Laarbeekse kinderen uit. Ze gaan weer op weg naar Spanje! 

Voor de laatste keer dit jaar spreekt Sinterklaas een 
aantal kinderen toe, alvorens hij naar Spanje vertrekt
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart 
invertrouwde 
handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Wie belangstelling wil wekken, 
moet provoceren.

Salvador Dali 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

OP MAAT
KAMERROUW Voor het creëren van een 

intieme afscheidsruimte

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

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk, de strijd was niet terecht.
Je wilde graag verder leven, maar verloor dit gevecht.

De wil was er nog, de kracht niet meer... 
Na een jarenlange zeer moedig gestreden strijd en een dappere 
poging om te proberen toch nog enkele jaren extra van het leven 
te mogen genieten, hebben wij helaas veel te vroeg afscheid 
moeten nemen van mijn dierbare vrouw en onze lieve moeder

Wij hebben afscheid van haar genomen op maandag 9 december 2013.

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar ziek 
zijn en na het overlijden van Hanny. De reacties die wij hebben mogen 
ontvangen zijn overweldigend. Uw medeleven is voor ons een enorm 
grote steun.

Rooijseweg 31, 5738 RD  Mariahout

Mari
       Maikel
       Nick
       Denise
       Roy

Hanny van Zutphen
Johanna Maria

echtgenote van

Mari van Zutphen

* 21 april 1962                                                 † 4 december 2013

Begin 70-er jaren kreeg Lieshout enkele nieuwbouwstraten in Plan West. 
Een van die straten kreeg de naam Burgemeester Mostermanslaan. Deze 
was genoemd naar Burgemeester Mostermans die bijna 35 jaar lang bur-
gemeester van Lieshout en Mariahout is geweest. Theodorus Mostermans 
was geboren in Nieuwkuijk op 21 januari 1903. Hij begon als volontair op de 
gemeentesecretarie te Nieuwkuijk, waar hij later als ambtenaar werd aange-
steld. Daarna was hij ambtenaar in Hilvarenbeek. Op 11 april 1928 werd hij 
gemeentesecretaris in Lieshout. Antonius van den 
Heuvel was destijds burgemeester. Toen Antonius 
van den Heuvel met pensioen ging in 1927, sol-
liciteerde Mostermans naar de functie van Burge-
meester/Secretaris. Op 17 februari 1933 werd hij 
benoemd. Ondertussen was hij in december 1931 
benoemd als kassier van de Boerenleenbank. 
Mostermans is tot aan zijn pensioen, op 65-jarige 
leeftijd, Burgemeester/Secretaris van Lieshout ge-
weest. Hij was getrouwd met Elisabeth Swinkels, 
zus van de drie Swinkelsen van Bavaria. Samen 
kregen zij negen kinderen, waarvan twee kinde-
ren op jonge leeftijd overleden. 
Mostermans had zitting in het dagelijks bestuur 
van het Streekorgaan Gewest Helmond, was bestuurslid van Waterschap De 
Aa en van het Wit-Gele Kruis. 
In de oorlogsjaren maakte Mostermans zich zeer verdienstelijk. Hij zorgde 
voor de opvang en begeleiding van neergehaalde geallieerde piloten samen 
met enkele politiemensen en anderen. Mostermans was een gemoedelijk man 
en zeer geliefd bij de inwoners van Lieshout en Mariahout. Dat bleek bij zijn 
afscheid op 27 januari 1968. Bij die gelegenheid werd hij benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. Zelf had ik de eer om onder hem te mogen 
werken in zijn laatste jaar als burgemeester.  
Na zijn pensionering bleef hij in Lieshout wonen, waar hij op 24 juli 1983 op 
80-jarige leeftijd overleed.

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent 
Fotograaf: Leo van den Heuvel

BURGEMEESTER MOSTERMANSLAAN

Lezerspodium

Ondanks verdriet, een pluim
Op vrijdag 15 november is mijn 
dierbare man overleden. Plotseling 
kom je voor keuzes te staan. 
Welke begrafenisonderneming, 
rouwcentrum of thuis opbaring. Ik zag 
op toen een kleine advertentie van 
‘rouwkameropmaat’.  

Na een telefoontje, kwam Jan meteen 
hier naartoe en werden de plannen 
gemaakt. Onze garage werd in een 
paar uur omgebouwd tot een prachtige 
stijlvolle, compleet met sfeervolle 
verlichting. Van de harken, de bezems 
en de emmers was niets meer te zien. 

Voor een ieder die twijfelt over thuis 
opbaring in verband met ruimte of 

wat dan ook, kijken dan op de site van 
‘rouwkameropmaat’. Wij waren niet 
100% maar 200% tevreden met het 
resultaat en mochten onze dierbare 
nog vijf dagen in ons midden hebben 
in deze prachtige rouwkamer.  

Als bijzonderheid kwam er nog bij, 
dat Jan tijdens de uitvaart weer geheel 
heeft gedemonteerd. Toen we thuis 
kwamen was alles weer als voorheen. 
Samen met Coda Uitvaarten (Franca 
van de Kerkhof) heeft Jan geweldig 
werk geleverd. 
Wij wensen deze jonge onderneming 
heel veel succes voor de toekomst.

Els Malinak, kinderen en kleinkinderen

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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Niek van der Zanden neemt vandaag afscheid als voorzitter van Eenbes Basisonderwijs 

“Ik ben bestuurder, maar in mijn hart blijf ik schoolmeester”
Redacteur: Iris Savenije 

Beek en Donk – Niek van der Zan-
den stopt als bestuurder van Een-
bes Basisonderwijs. Na twaalf jaar 
vindt Niek, beter bekend als ‘meneer 
Niek’ van Basisschool De Raagten, 
het tijd om meer balans in werk en 
privé te vinden. Dit betekent echter 
niet dat hij thuis op de bank gaat 
zitten. “Misschien ga ik wel werken 
bij de inspectie of zoek ik iets in het 
passend onderwijs. Ik heb een groot 
netwerk, dus dat komt wel goed.”

Bij Eenbes breekt een nieuwe koers-
planperiode aan. Dit is een periode 
van vier jaar, waarin nieuwe doelen 
worden vastgesteld voor scholen. 
Niek is nu 58 jaar en ziet zichzelf niet 
nog vier jaar bij Eenbes werken. Na 
38 jaar hard werken in het onderwijs 
vindt hij toe aan iets meer vrije tijd 
en zoals Niek zelf zegt: “Als ik ergens 
aan begin, moet ik er honderd pro-
cent voor willen gaan en de periode 
netjes afmaken.” 

Niek heeft altijd in het onderwijs 
gewerkt. Van leraar, naar directeur 
en van directeur naar bestuurder bij 
Eenbes. Hier heeft de ex-voorzitter 
een duidelijke reden voor: “Als ik al-
tijd hetzelfde was blijven doen, zou 
het nieuwe er op een gegeven mo-
ment vanaf zijn. Je kunt beter ver-
trekken met de gedachte: eigenlijk 
was dit toch wel heel leuk, dan dat je 

stopt op het moment dat je het hele-
maal hebt gehad met die baan. Dat 
gevoel heb ik nooit gehad. Ook nu 
bij Eenbes niet.”

Toch geeft ‘meneer Niek’ toe dat zijn 
beroep als schoolmeester altijd in zijn 
hoofd is blijven  zitten. “Als leraar 
kun je het meeste betekenen voor de 
leerlingen. Je kunt kinderen maken 
en breken. Ik ben misschien bestuur-
der, maar in mijn hart zal ik altijd een 
schoolmeester blijven”, vertelt hij. 

Ondanks dat Niek steeds een stap-
je verder weg van kinderen is gaan 
staan in zijn loopbaan, heeft hij de 
leerlingen altijd op de eerste plaats 
gezet. “Als je de kwaliteit van het 
onderwijs kunt verbeteren, doe je dat 
voor al die kinderen.  Ik probeer bij 
alles wat ik doe als bestuurder daar-
aan te denken. Het moet ten goede 
komen voor alle jongens en meisjes 
in de klas”, zegt hij vriendelijk. 

De tip die Niek dan ook mee wil 
geven aan alle leidinggevenden en 
bestuursleden in het onderwijs is 
het volgende: “Welke functie je ook 
hebt in het onderwijs, je moet altijd 
hart hebben voor de leerlingen in de 
klas. Denk altijd bij jezelf: Is dit nou 
goed voor de kinderen?”

Niek van der Zanden neemt vandaag 
(12 december) afscheid. Wie hem 
gaat opvolgen is nog niet bekend.

Overdekte boulesbaan in Mariahout nog altijd niet rond
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Iris Savenije

Mariahout – Nadat jeu-de-boules-
vereniging ’t Trefpunt uit Mariahout 
in een kippenhok en een loods hun 
sport heeft moeten beoefenen, von-
den zij het tijd voor een overdekte 
baan. Dit bleek door extra kosten 
van de gemeente Laarbeek makke-
lijker gezegd dan gedaan. Voorzits-
ter van ’t Trefpunt Phiel Rooijackers 
en voorzitter van ouderenbond KBO 
Mariahout Tiny van Leuken vertellen 
over hun streven naar een verwarmd 
spelletje jeu-de-boules. 

Gesprek met gemeente
Als de vereniging alles zelf zou  

bouwen, kwam de begroting uit op 
ongeveer €37.000 euro. Dit geld 
hoopt de vereniging bij elkaar te 
krijgen door fondsenwerving en het 
uitgeven van aandelen of obligaties. 
De plaats van de baan was bepaald, 
tussen de korf- en voetbalvelden op 
sportpark Heibunders in Mariahout, 
en dus was het tijd voor een gesprek 
met gemeente Laarbeek. 

De gemeente telde een bedrag van 
ongeveer €13,000 op bij de begro-
ting voor legeskosten en kosten 
voor bestemmingswijziging en de 
omgevingsvergunning. Dit kon de 
vereniging niet zomaar ophoesten. 
“Na een goed gesprek was de ge-
meente bereid om de legeskosten 

van €2300, - te betalen, hier waren 
we erg blij mee, maar het was niet 
genoeg”, vertelt Tiny. 

Zorg om Dorp
Daardoor besloten Tiny en Phiel de 
hulp in te schakelen van vereniging 
‘Zorg om het Dorp’. “Zij hebben na-
tuurlijk meer ‘power’ dan wij”, zegt 
Tiny overtuigend. Dit was een suc-
ces. Doordat ook deze vereniging 
met de wethouders ging praten, 
nam de gemeente ook de verplichte 
investering in het landschapsvoorzie-
ning voor hun rekening, zijnde ruim 
€5500, -. 

€5000, -
“De trein is reizende, we moeten het 

nu alleen nog op de rails krijgen”, 
spreekt Tiny wijs. Na alle hulp van 
de gemeente, komt de jeu-de-bou-
lesvereniging nog altijd €5000, - te-
kort. Toch zijn beide voorzitters heilig 
overtuigd dat ze al het geld bij elkaar 
krijgen. 

Het liefst van de gemeente. “De ge-
meente vindt het heel belangrijk om 
eenzame ouderen uit hun isolement 
te halen. 37 van de 75 leden van ’t 
Trefpunt zijn alleenstaand. Als de ge-
meente er niet voor zorgt dat deze 
binnenbaan er komt, zou dat niet 
stromen met het beleid”, beargu-
menteert Phiel. 

Stoute schoenen
De boulesvereniging was het ie-
dere keer verhuizen in de winter 
zat. Zij wilde in de toekomst een 
overdekte boulesbaan. Phiel en 
Tiny besloten de stVoute schoenen 
aan te trekken en het plan waar 
te maken. “Als we hadden gewe-
ten wat er allemaal bij kwam kij 
 
ken, waren we er waarschijnlijk nooit 
aan begonnen”, bekent Phiel. 

Toch blijven Phiel Rooijackers en Tiny 
van Leuken zich verder inzetten. 
Dit doen ze in een plastic tent met 
warmtelampen op het Oranjeplein, 
waar de koffie en Schrobbelèr hen 
warm zal houden. 
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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, 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 
13 december - 19 december 

Zaterdag 14 december  

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering.  Intenties in deze viering voor: 
Henk Gilsing (sterfdag), Toon en Lenie Aalders-van 
Enckevort (jrgt), Anna de Korte, Frans Maas (mged), 
Ties en Drieka van Hoof-Hagelaars, Leo en Mien van 
Acht-Kanters zoon Henkie en kleinkind Susan.

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met Samenzang.
Intenties in deze viering voor: Frans van de Pas 
(verj.); Toon van Dijk (buurt); Mies en Cor van 
Bakel – de Jong (verj. vader); Overleden ouders 
Martens – Derboven; Overleden ouders Nossin-
van Zundert; Tot welzijn van de parochie.

19.15 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie 
Aktie Solidaridad door de medewerkers van het 
MOV, Verkoop van artikelen  uit de derde wereld 
achter in de kerk.

Zondag 15 december 

09.30 Lieshout St. Servatius
3e zondag van de advent
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor. 
Intenties in deze viering voor: Wim Jonkers 
(mged), Gerard en Annie van de Heuvel-van den 
Biggelaar, Harrie en Hanneke van Berlo-van den 
Berg, Jan Gilsing (nms Deense Hoek). 
  
10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie 
3e Zondag van de Advent (“Gaudete”)
Eucharistieviering  m.m.v. het Dames- en Herenkoor. 
Intenties in deze viering voor: Truus van Dijk – de Vries 
(j.get.); Maria en Piet Coolen –Martens; Francien van 
de Kerkhof – Rooijakkers en haar kleinkind Kim Prick; 
Overleden ouders Verhoeven – Vlemmix; Martien van 
der Linden; Bijzondere intentie (fam. van Boh).

11.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie 
Aktie Solidaridad door de medewerkers van het 
MOV, Verkoop van artikelen  uit de derde wereld 
achter in de kerk.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor.
Intenties in deze viering voor: Jo Habraken-Bevers, 
Ludwig Verhaak, Toon en Betje van Wanrooij-
Naus, Maria en Ad van Hoof-van de Laarschot en 
kleinzoon Anjou, Peet en Drea Verhagen, Jan van 
der Putten, Johan Bouw.

14.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Kerstconcert Gemengd koor

15.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie 
Kerstconcert door het koor  Korale.

Maandag 16 december

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

Dinsdag 17 december 

09.00 Beek en Donk
Eucharistieviering
   

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel 
Boeteviering – Samenzang.

Woensdag 18 december

15.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Kerstviering van de KBO m.m.v. Mercanto koor

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

18.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel 
KVO Kerstviering – Gebedsviering.

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel 
Rozenkransgebed.

Donderdag 19 december

17.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie 
Kerstviering  basisschool  “Brukelum”.

TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR IS HET PARO-
CHIECENTRUM in Beek en Donk GESLOTEN.

Initiatiefgroep Gebruik Leonarduskerk

Giften voor kleuterscholen Bethlehem 

Kerstinzameling voor de Voedselbank

Amnestygroep Laarbeek verzamelt handtekeningen 

Beek en Donk - De kerk van de 
H. Leonardus in Beek en Donk is op 
13 januari 2013 aan de eredienst ont-
trokken. Direct na half januari heeft 
een groep betrokken mensen het ini-
tiatief genomen om te kijken of er 
voor het pas gerestaureerde gebouw 
een goede bestemming gevonden kan 
worden. 

Deze initiatienemers hebben zich “Ini-
tiatiefgroep Gebruik Leonarduskerk” 
genoemd. Het doel van de initiatief-
groep is: Het behoud met een zinvolle 
bestemming van de monumentale 
St. Leonarduskerk  als beeldbepalend 
gebouw in het dorpsgezicht van Beek 
en Donk ten behoeve van de Beek 
en Donkse mensen en omgeving. Na 
overleg met de dorpsraad en parochie-
bestuur is besloten om gezamenlijk op 

te trekken tot realisatie van de doel-
stelling. 

Tot de initiatiefgroep behoren: Joep 
Beckers, Annie Biemans, Herman van 
de Boom, Harry Brugmans, Noud van 
Geffen, Pas Hamelijnck, Annet Haver-
kort, Theo Lammers, Antoon Nooijen, 
Geert-Jan van Rixtel, Jan Rovers, Do-
rine Saes, Sancia Swinkels, Diny Verba-
kel, Gerard Vereijken, Adri Vogels, Bert 
Vogels en Harrie van Wanrooij.

De initiatiefgroep stelt het op prijs als 
meer mensen zich hierbij aansluiten. 
Ook als u sympathie hebt voor dit initia-
tief horen wij dat graag van u. Hiervoor 
kan men zich melden bij een van de le-
den of doorgeven via het e-mailadres: 
initiatiefgroepleonarduskerk@gmail.com.

Beek en Donk - Gedurende de ge-
hele adventstijd kan iedereen gif-
ten stoppen in de rode bussen in 
de Michaëlkerk voor kleuterscho-
len in Bethlehem. 
 

Met de opbrengst van deze bis-
schoppelijke adventsactie wil het 
Bisdom bijdragen aan de kwaliteit 
van het onderwijs in 4 kleuterscho-
len in Bethlehem voor de aanschaf 
van zonnepanelen op die scholen.
 

Beek en Donk - De parochie roept 
iedereen op om giften in natura te 
brengen voor de voedselbank. Tij-
dens kantooruren kan iedereen zijn 
of haar spullen inleveren bij het 
parochiecentrum in Beek en Donk. 

Op de derde zondag van de ad-
vent worden er manden achter in 
de kerk neergezet voor de inzame-
ling van spullen voor de mensen 
die het niet gemakkelijk hebben. 
Hierbij denken ze aan mensen die 

zijn aangewezen op de voedsel-
bank. Het gaat in principe om gif-
ten in natura (houdbaar voedsel).

Laarbeek – Amnestygroep Laarbeek 
haalt op dit moment handtekeningen 
op voor een petitie over de schendin-
gen in Rusland. Deze zal aangeboden 
worden aan president Poetin. 

Op tien december is het precies 65 jaar 
geleden dat de Universele Verklaring van 
de rechten van de mens werd vastgelegd 
door de Verenigde Naties. Het is in deze 
tijd nog steeds nodig om aandacht te 
vragen voor mensenrechten. Amnesty 
International is hiervoor opgericht.

Voor meer informatie kan er ge-e-
maild worden naar:
amnesty@amnesty.nl of gebeld wor-
den naar Piet Segeren, Amnestygroep 
Laarbeek: 0492-382144

Harrie v. Wanrooij, Noud v. Geffen, Annie Biemans, Joep Beckers, Antoon Nooijen, 
Sancia Swinkels, Geert-Jan v. Rixtel, Pas Hamelijnck en Adri Vogels.

www.facebook.com/Waterhof Uitvaartzorg
www.facebook.com/René van Hoof Waterhof Uitvaartzorg 

Wereldlichtjesdag 2013 

Afgelopen zondag, 8 december, werd Wereldlichtjesdag gehouden. 
Over de hele wereld, precies om 19.00 uur plaatselijke tijd, 

werden lichtjes gebrand ter nagedachtenis aan onze overleden kinderen. 

In de aula van Residence Waterhof in Gemert werden 54 kinderen herdacht. 
Na het ontsteken van de kaarsjes en het noemen van de namen 

een moment van intense stilte… 

Het schrijven van je wens op de wenslantaarn. Het mooiste moment van 
de avond was het “loslaten” van de wenslantaarn. In serene rust werd 

de lantaarn door alle aanwezigen nagekeken tot ie uit het zicht verdween…

Het kunnen praten met lotgenoten. 
Wereldlichtjesdag voorziet steeds meer in een behoefte. 

In 2014 wordt Wereldlichtjesdag gehouden op zondag 14 december. 

U bent van harte welkom. 

Team Waterhof Uitvaartzorg  
Residence Waterhof Gemert. 
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Prei      per kilo    0.79
Kaki's      2 stuks   0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Navel Sinaas  2 kilo    2.49
Zuurkool uit 't vat 
       500 gram  0.69

Vers gesneden 
Boerenkool

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Geldig t/m 16 November

EEN 
PRIJSWINNAAR EN DE 3e HOOGSTE SCORE 

VAN HEEL NEDERLAND!

Bakkerij Vedder heeft
DE BESTE 

STOLLEN VAN 
BRABANT!

Geldig t/m 16 November

VAN HEEL NEDERLAND!VAN HEEL NEDERLAND!VAN HEEL NEDERLAND!VAN HEEL NEDERLAND!

Geldig t/m 16 NovemberGeldig t/m 16 November

Kom proeven hoe lekker kerst kan zijn
Kouwenberg 5      Aarle-Rixtel
0492347151  johanvanbakel.nl

Aangepaste openingstijden Edelsmid Johan van Bakel
Afgelopen week ben ik helaas niet open geweest vanwege 
verblijf in het ziekenhuis voor hart- en longproblemen. 
Echter kost het nog even tijd voordat ik hier van hersteld. 

Voor dringende zaken kunt u bellen op 
het telefoonnummer 0492-347151

Geopend op 
Do & Vr. van 13:00 t/m 17:00
21,23 en 24 december van 13:00 t/m 17:00
Voor mooie kerstcadeau`s 

Excuses voor het ongemak
Johan van Bakel Edelsmid 

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Iris Savenije

Lieshout – Opheij Stukadoors en 
bouwbedrijf Adriaan Beniers hebben 
zowel van de Woningstichting Laar-
beek als van gemeente Laarbeek toe-
stemming gekregen om een schaats-
baan aan te leggen. De baan wordt 
op een braakliggend terrein geplaatst, 
naast de ‘oude’ basisschool van De 
Fontein. 
Het idee 
Waar vele mannen het over heel an-
dere dingen zullen hebben op vrijdag 
bij het genot van een biertje, hadden 
Coen Opheij en Adriaan Beniers het 
over een schaatsbaan.  Een jaar ge-
leden lagen de plannen al klaar. “We 

hebben het vorig jaar ook geprobeerd, 
maar toen we bijna zover waren, hield 
de vorst op”, vertelt Coen. 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
2013, nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
Drie weken geleden besloten de man-
nen het plan door te zetten. Zij vroe-
gen toestemming aan de woningstich-
ting en aan de gemeente. Beide waren 
erg enthousiast. “Zolang we de grond 
weer op een nette manier teruggeven, 
vindt de woningstichting het een erg 
leuk idee.” Dit zou geen probleem 
moeten zijn volgens Coen. 

De eerste stappen 
Deze week verzet grondverzetbedrijf 
F. Vereijken de eerste stappen. Het 

braakliggende terrein wordt door hen 
uitgegraven. Vervolgens wordt er een 
zeil van 20 bij 30 meter overheen ge-
legd en deze wordt gevuld met water. 
Vanaf dan is het hopen op vorst. Coen: 
“Maar ik heb goede hoop, hoor. Als ik 
de weermannen moet geloven, komt 
dat wel goed met die vorst.”

Vrijwilligers 
Het enige wat de mannen nu nog 
moeten regelen, zijn de vrijwilligers, 
die letterlijk en figuurlijk een oogje 
in het zeil willen houden. Wanneer 
de ijsbaan precies klaar is, is nog niet 
helemaal duidelijk. Maar inwoners 
niet getreurd: “Als het goed begint te 
vriezen, is de ijsbaan klaar!”, aldus een 
enthousiaste Coen. 

Het terrein naast basisschool De Fontein waar de schaatsbaan komt te liggen

De band die dit jaar de feestavond 
van Kwizut verzorgt, is...

Session!

Lieshout komende winter voorzien van schaatsbaan

Eerste editie ‘Winterbosfair’ goed bezocht 
Redacteur: Louke Kreemers 
Fotograaf: Daphne van Leuken

Aarle-Rixtel – Met kerstmuziek 
en lichtjes worden de bezoekers 
zaterdag ontvangen op de ‘Win-
terbosfair’ in het kerstbomenbos 
van Kitty Schuurmans. Naast veel 
kerstbomen waren er ook diverse 
kraampjes waarop bedrijven en 
winkels hun spullen te koop aan-
bieden. Het bos was dan ook ge-
vuld met een landelijke brocante 
sfeer.

Een paar kinderen rennen al snel 
naar het huisje waar warme cho-
colademelk wordt geschonken, 
terwijl hun moeder nog rustig 
langs een kraampje loopt. De be-
zoekers genieten zichtbaar van de 
sfeer die in het bos hangt. “We 
hangen al 40 jaar kerstlampjes in 
onze bomen tijdens de kerstbo-
menverkoop, maar die kraampjes, 
dat is allemaal nieuw”, vertelt ei-
genaresse Kitty Schuurmans. “Die 
dames kwamen vragen of ik een 
samenwerking met hen wilde aan-
gaan, zodat ze een kleine kerst-
markt konden houden in het bos. 
Nou, dat vond ik eigenlijk meteen 
een goed plan!” En het plan om 
de kerstbomenverkoop te combi-
neren met een kleine markt werkt: 
veel mannen komen aanlopen met 
een mooie kerstboom, achter hen 
staat een zoon, dochter of vrouw 
met een net gekochte snuisterij in 
de handen. 

Een van de bedenkers van de 
‘Winterbosfair’ is Angelique Smits, 
met glimlach staat ze naast haar 

kraam het voorbij lopende publiek 
te bekijken. “Ik speelde al een paar 
jaar met dit idee, maar ik had een 
winkel, waardoor er nooit tijd voor 
was. Maar ik heb de winkel nu al 
een tijdje niet meer en dus was er 
eindelijk ruimte en tijd om mijn 
idee echt uit te voeren! Dat kerst-
bomenbos had altijd al veel sfeer 
door die lichtjes en we vonden dit 

de ideale plek.” Samen met Ellen 
ging Angelique naar Kitty. “Met 
Kitty was het binnen vijf minuten 
geregeld, ze werkte fantastisch 
mee en dus konden we beginnen 
met plannen.”

Dat de plannen hebben geleid tot 
een goed evenement, blijkt uit de 
stroom bezoekers die naarmate de 
dag vordert steeds groter wordt. 
“Vanmorgen regende het, waar-
door het heel rustig was, maar nu 
komen er steeds meer mensen bin-
nendruppelen. Dat is heel mooi”, 
zegt een tevreden Angelique. 
“Het mogen er van mij nog net 
iets meer zijn, maar ik ben zo al dik 
tevreden!”

De gezellige warme feestdagen komen er weer aan.
Op de nieuwe collectie monturen van Jos Baijens 

krijgt u bij aankoop van een JOS MONTUUR met VARILUX
glazen een unieke JOS HORLOGE geheel GRATIS

* zolang de voorraad strekt
Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714

info@schippersoptiek.com www.schippersoptiek.com
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T N C H K A P P E R D A S L T J P
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KLEDINGWINKEL LINGERIEZAAK SCHOENENZAAK
BLOEMENZAAK GROENTEBOER RESTAURANT
SUPERMARKT VIDEOTHEEK FRIETTENT
SLIJTERIJ SPORTZAAK VISHANDEL
APOTHEEK BAKKERIJ MAGAZIJN
OPTICIEN SHOWROOM SLAGERIJ
STOMERIJ ATELIER DROGIST
PAKHUIS KAPPER MARKT

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Jantine de Jongh

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Jeanne Smits

2. Ellen Oppers

3. Arna Driessen
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Jeanne Smits

2. Ellen Oppers

3. Arna Driessen

2 4 6

2 4 3 8

1 7

8 3 7

6 7 2 9

5 6 1

8 7

9 3 4 5

6 9 4

Puzzle #147695

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept:
Snijd de vetkant van de eendenborst kruiselings in ( niet te diep anders wordt 
het vlees droog ) en bak de eend even kort op de vetkant (5 min). Bewaar het 
bakvet en plaats de borsten op een ovenschaal en doe er peper en zout op. 
Laat de eend in een oven garen van 125°C tot een kerntemperatuur van 54°C 
graden. Snipper de sjalotten en bak deze aan in de helft van het bakvet. Blus 
af met rode wijn en voeg het laurierblad toe. Laat het geheel in koken en voeg 
nu de bouillon toe. Kook de saus in tot gewenste dikte en zeef de saus. Bind 
eventueel licht. Spoel de zuurkool schoon en snipper de ui. Fruit het uitje aan 
in de andere helft van het eendenvet , voeg de zuurkool en de gerookte spek 
toe en een flinke scheut water. En laat het geheel 2 uur sudderen en roer af 
en toe om. Schil de peren en snijd ze in kleine blokjes, pers de citroen uit en 
zet samen met de peerblokjes, suiker en de rozijnen op een klein vuurtje zodat 
het een mooie egale compote wordt. Maak een mooi rondje van de zuurkool. 
Snijd de eendenborst in dunne plakjes er leg ze op de zuurkool. Giet een beetje 
saus over het vlees en geef er een mooi lepeltje perencompote bij.

2 eendenborsten
2 sjalot
1 dl rode wijn
1 laurierblad
2 dl kippenbouillon
500 gr zuurkool
2 uien

100 gr spek
2 rijpe peren (doyenne de 
comice)
1 citroen
50 gr suiker
2 el rozijnen

Recept van de week

Eendenborst met perencompote en zuurkool (kerst 4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl
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Kunnen tussendoortjes ook gezond zijn?
Jazeker! Lekkere tussendoortjes die je kunt meenemen naar je werk, 
naar school, voor onderweg en die je zoveel mag eten als je wilt. Ze 
brengen je hormoonhuishouding in balans en helpen bij het afvallen, 
indien dat je doel is. Ze maken eerst je lichaam van binnen volledig 
gezond, zodat je daarna gewicht verliest. Hieronder genoemde 
tussendoortjes zijn gezond, dus ook wanneer afvallen niet direct 
je doel is. Een handje rauwe noten, een avocado, pure chocolade 
met minimaal 70% cacao, wat rauwe groente zoals wortelen of 
heerlijke rosbief, carpaccio of kipfilet. Allemaal 
verkrijgbaar bij ‘t Verswarenhuys!

Lekker 

om te maken 

voor de 
kerst
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Redacteur: Iris Savenije

Laarbeek – Volgens 70% van de in-
woners is Laarbeek een sportieve ge-
meente. Dit blijkt uit de enquête van 
TipMooiLaarbeek.nl. De gemeente 
heeft hier een groot aandeel in. Ruim 
50% vindt dat de gemeente goed tot 
zeer goed het sportgedrag van hun 
inwoners stimuleert. Opvallend is dat 
32% van diezelfde mensen niet aan 
een sport doet. 

Alle sporten 
Volgens de inwoners van Laarbeek is 
de gemeente sportief, omdat het een 
erg grote diversiteit aan sporten aan 
kan bieden. Zowel de binnen- als de 
buitensporten zijn goed vertegen-
woordigd. De sporten die het meest 
beoefend worden zijn tennis (11%), 
wandelsporten (10%) en voetbal 
(7%). Daarnaast brengen velen re-
gelmatig een bezoekje aan de sport-
school (9%). 

Een tevreden wethouder
Wethouder Joan Briels is positief over 
de resultaten van de enquête. “68% 
van de Laarbekenaren doet regelma-
tig aan sport, daar mag ik als wet-
houder sport en welzijn zeer tevreden 
over zijn”, vertelt hij. 

Joan: “Door middel van het onder-
houden van sporthallen, sportparken 
en gezonde initiatieven zoals ‘De ge-
zondheidsrace’ probeert de gemeente 
ook de overgebleven 32% over de 
streep te trekken. Maar gezondheid 
zit hem niet alleen in sport”, zegt hij 
stellig.  “Het gaat er niet om wie het 
hardst kan rennen, het gaat om een 
gezonde levensstijl.” De wethouder 
duidt hier op het sociale aspect van 
een sport beoefenen en ook op de 
eetgewoontes. 

Fiets- en wandelpaden
Een aantal negatieve opmerkingen 
over Laarbeek als sportieve gemeen-
te, gingen over de wandel- en fietspa-
den. Hierin zou de gemeente volgens 
de invullers achterlopen bij andere ge-
meentes. 

De wethouder deelt de mening van 
de fietspaden, deze zouden inderdaad 
beter kunnen. Over de wandelpaden 
zegt hij het volgende: “Juist in Laar-
beek zijn de wandelpaden heel divers, 
maar misschien zijn ze nog niet alle-
maal ontdekt. Ook kan ik me voor-
stellen dat sommige wandelpaden 
niet heel comfortabel lopen, maar we 

gaan deze paden niet asfalteren. Dat 
is zonde van het terrein en de natuur.”

Sportverenigingen 
‘Men is zelf in staat om de keuze te 
maken om te gaan sporten of niet, de 
gemeente is hierbij niet nodig om men 
te stimuleren’. Zo luidt een rake op-
merking van een Laarbekenaar uit de 
enquête. Joan Briels kan zich in deze 
opmerking vinden: “De gemeente 
moet mensen in de gelegenheid stel-

len om te sporten door de juiste faci-
liteiten en initiatieven aan te bieden. 
Uiteindelijk moeten ze het zelf doen.”
De wethouder wil ook even kwijt dat 
hij trots is op al de sportverenigingen 
in Laarbeek. “De gemeente kan al-
leen helpen met faciliteren en onder-
steunen, maar de verenigingen moe-
ten het sporten mogelijk maken. Ik 
vind dat de verenigingen dit goed op-
pakken en er actief mee bezig zijn”, 
besluit hij.  
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We leveren alle soorten en maten kerstbomen!

Kerstbomen (gezaagd, in een pot of met kluit) vanaf € 7,50
Nordmannen (gezaagd, in een pot of met kluit) vanaf € 15,-

Goede kwaliteit!!!
Nieuw verkoopadres:  Keske 8a, 5694 NJ Son en Breugel, 06-22434790,  jalaar1970@kpnmail.nl

Een huis verkoop 
je niet met een 

toneelstukje.

www.vialinda.nl
T (0499) 76 90 04

Laarbeek: volgens de inwoners een sportieve gemeente

MEEST BEOEFENDE SPORTEN ONDER LAARBEKENAREN
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat tweeën-
dertig procent  niet aan sport doet. De reden hiervoor 
wordt zowel in de enquête als in de 
reacties hierop niet duidelijk. 32%

Ben je niet zo goed in teamsporten, dan kun je 
natuurlijk ook stoom afblazen in de sportschool. 
In Laarbeek kan dat bij Lifestyle Center Laar-
beek en Coach in Beek en 
Donk. Negen procent van 
de Laarbekenaren sport 
het liefst in de sportschool. 09%

Laarbeek kenmerkt zich door prachtige 
wandelroutes door de natuur. Iedere ge-
meente heeft zijn eigen routes. Hier wordt 
dan ook door tien pro-
cent van de invullers 
goed gebruik van ge-
maakt. 10%

Gaat het wandelen veel te langzaam, dan 
deelt zes procent van de Laarbekenaren 
je mening. Zes procent gaat het liefst 
hardlopen om aan 
hun dagelijkse hoe-
veelheid lichaamsbe-
weging te komen. 06%

Bij de verenigingen Eli, VV Mariahout, 
Sparta ’25 en ASV’33 kan er worden 
gevoetbald. Zeven 
procent van de in-
vullers doet dit dan 
ook met plezier. 07%

Elf procent van alle mensen die de en-
quête hebben ingevuld tennissen. We 
kennen in Laarbeek drie tennisverenigin-
gen. De Hut in Aarle-
Rixtel,  De Raam in 
Lieshout en ’t Slotje in 
Beek en Donk. 11%

64% MEE EENS

28% NEUTRAAL

06% ZEER MEE EENS

02% MEE ONEENS

00% ZEER MEE ONEENS

64%

28%

06%02%

LAARBEEK

SPORTIEF?

Wethouder Joan Briels

Ook meedenken en meepraten 
over Laarbeek? Dinsdag is weer 
de nieuwe vragenlijst verstuurd. 
Nog niet ingeschreven? Doe dit 

dan nu op www.tipmooilaarbeek.
nl. Volgende week zijn de eerste 

resultaten al in De MooiLaar-
beekKrant te lezen!

Slagwerkgroep Harmonie St Caecilia promoveert naar 1e divisie
Lieshout / Mariahout - Tijdens het 
concours van de Koninklijke Ne-
derlandse Federatie van Muziek-
verenigingen, afgelopen weekend 
in Etten-Leur, heeft de slagwerk-
groep van Harmonie St Caecilia 
Lieshout / Mariahout 86,7 punten 
gescoord. Daarmee promoveert 
de groep naar de hoogste divisie.

In theater ‘De Nieuwe Nobelaer’ 
in Etten-Leur traden afgelopen 
weekend twaalf slagwerkgroepen 
op. De jury bestaande uit de he-

ren Henk Mennens, Rob Balfoort 
en André Willems beoordeelde de 
optredens. Het optreden van de 
slagwerkgroep uit Lieshout / Ma-
riahout stond gepland om 14:55 
uur.

Voor een goed gevulde zaal, voor-
namelijk gevuld met supporters uit 
Lieshout en omstreken, werden 
drie muziekstukken uitgevoerd. 
Het openingswerk Hatirla Antalya, 
deed het publiek terugdenken aan 
mooie vakanties in Antalya. Het 

tweede werk dat werd uitgevoerd 
was Dilemma, waarin een belang-
rijke rol was weggelegd voor solist 
Niek Gilsing. Het derde nummer 
dat ten gehore werd gebracht was 
Metamorphosis of ‘Ayers Rock’. 
Dit muziekstuk beschrijft de grille 
van de in het Noordelijke territo-
rium van Australië gelegen kolos-
sale, rode zandsteen.

Na afloop van het optreden moest 
tot ongeveer 19.00 uur gewacht 
worden op de uitslag. De hoog-

gespannen verwachting bleek uit 
te komen. De jury beoordeelde het 
optreden van de slagwerkgroep St 
Caecilia met 86,7 punten. Bij een 
score boven 80 punten heb je een 
1e plaats, maar bij 85 punten of 
meer volgt zelfs promotie. 

Door deze prachtige score promo-
veert de slagwerkgroep dus van de 
2e naar de 1e divisie, het hoogst 
haalbare in de slagwerkwereld.
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

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

W 51 - Aanbiedingen gelden van maandag 16 december t/m dinsdag 24 december 2013.     ** Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

De MCD acties van volgende week!
Vis Marine

gerookte 
Noorse zalm

pakje 100 gram

3.39

1+1
GRATIS

Calvé sauzen
alle soorten

fl esje 250-320 ml.

Bij aankoop van 2 
artikelen 50% korting. 
Bijv: 2 fl esjes chilisaus 
van 2.14 voor 1.07

3.99
kilo 7.98

Beenhammetjes
diverse smaken
500 gram

5.49

MCD Jonge 
Graanjenever**

literfl es

10.69

8.99

1.99
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“
Zeg jongeman, zou je jouw 

licht van de fiets niet eens aandoen, 
want fietsen zonder verlichting 
is een beetje gevaarlijk”, zeg ik 
op vriendelijke toon tegen een 
voor mij onbekende. Zijn leeftijd 
schat ik op een jaar of vijftien. 
Het is half vraag, half opdracht. 
“Waar bemoei je je mee, dat 
maak ik zelf wel uit”, krijg ik als 
snerende opmerking terug. “Sorry 
dat ik leef”, wil ik terugzeggen, 
maar hij hoort het al niet meer 
want is zojuist overreden door 
een auto die hem niet zag in het 
donker. En het was toch zo’n 
lieve jongen, altijd vriendelijk, 
stond klaar voor iedereen, zette 
’s morgens een lekker bakkie thee 
voor zijn moeder, maakte plaats 
voor oudere mensen in de bus 
en fietste nooit zonder goede 
fietsverlichting.
Vanaf het woord ‘terugzeggen’ 
klopt dit scenario niet meer, de 
rest wel. Juist in deze tijd van de 
donkere dagen van december 
is het ’s morgens nog laat en 
’s avonds al vroeg donker. 
Drommen fietsende leerlingen 
zie ik links en rechts oversteken, 
met z’n drieën naast elkaar, 
fietsverlichting voor minimaal 
veertig procent niet werkend. En 
toch zijn ze allemaal geslaagd voor 
het verkeersdiploma. Vroeger 
kreeg ik ook eens een bekeuring: 
“Zo, jongeman, dat maakt 
samen vijfenzestig gulden. Met 
losse handen fietsen, kapotte 

fietsbel, het ontbreken van een witte 
strook op het achterspatbord, defecte 
verlichting voor en achter.” Nadat ik 
gevraagd had wanneer de fiets dan 
klaar zou zijn kwam er nog een boete 
van vijfentwintig gulden bovenop voor 
‘brutaliteit tegenover een politieagent in 
functie’.  
Juist het tegenovergestelde gebeurt in 
deze periode met kerstverlichting aan 
de huizen. Kabels met led-verlichting, 
in de vorm van Kerstmannen, ijspegels, 
arrensleeën, rendieren, diepgaande 
teksten en flikkerende balkonscènes. 
Glow in lichtstad Eindhoven verbleekt 
hierbij. Bij ons in de buurt staat een huis 
dat zo overdadig is verlicht dat we ’s 
avonds een boek kunnen lezen, zonder 
schemerlamp. Tussen het Venetian en 
Bellagio in Las Vegas zou het geen slecht 
figuur slaan. Nuon en Essent varen er 
wel bij. 
Voor mij is de Verlichting ook de 
stroming rond de achttiende eeuw voor 
het bevorderen van de zintuigelijke 
waarneming en filosoferen over van 
alles en nog wat. De denkwijze over 
politiek, cultuur en economie wordt in 
die tijd ook moderner. Laat deze column 
daar nu een mooie uitingsvorm van zijn. 
Even dieper nadenken over alledaagse 
feitelijke dingen zoals feestverlichting, 
kerstlampjes, zittend plassen, 
Sinterklaas, vakantie, prikkelarme 
kermis etc. En lezen over een onderwerp 
is vaak fijner dan het aanhoren ervan, 
of het moet een cabaretvoorstelling 
zijn. Bijvoorbeeld over het onderwerp 
licht. Licht is namelijk sneller dan geluid. 
Daarom zien veel mensen er in eerste 
instantie intelligent uit, totdat je ze hoort 
spreken.

Verlichting
Volgens P. Skauwe25-jarige Runnersclub Lieshout viert feest

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Lieshout – Het was gisteren precies 25 
jaar geleden dat Runnersclub Lieshout 
(RCL) werd opgericht. De Runnersclub 
wil stilstaan bij dit heuglijke feit - al 
past stilstaan minder goed bij hardlo-
pers en wandelaars - en viert daarom 
zaterdag feest in ‘De Couwenbergh’ in 
Aarle-Rixtel. De MooiLaarbeekKrant 
praatte met Theo Pardoel, één van de 
oprichters van Runnersclub Lieshout en 
met Mies van Berlo, lid van het eerste 
uur. 

Oranjecomité en Oranjeloop
Theo brandt los: “In het voorjaar van 
1988 werd ik uitgenodigd door Tijn 
Dekkers en Mies Bongers van het Oran-
jecomité Lieshout. De heren hadden mij 
zien hardlopen en vroegen of ik een 
marathon wilde organiseren als aanvul-
ling op het Oranjefeest. Daar voelde ik 
wel wat voor, maar een marathon vond 
ik te hoog gegrepen. Ik stelde voor om 
te beginnen met een 5-, 10- en 15 ki-
lometerloop. Mies Bongers en ik gingen 
aan de slag. De publiciteit werd gezocht 
om het hardlopen te promoten en tot 
onze verbazing kwamen er ongeveer 25 
dames en heren naar de eerste looptrai-
ning. Bij molen Sanders hingen we de 
jas aan een spijker en de training begon. 
Beetje rekken, strekken en enkele kilo-
meters lopen. Na een oproep werd de 
club nog wat groter,  het liep lekker.” 

De eerste Oranjeloop in 1988 werd 
zo’n succes dat dit leidde tot de op-
richting van Runnersclub Lieshout: de 
hardlopers hadden de smaak te pak-
ken. 

Geboorteloop is nu Duvelscross
Op 11 december 1988 werd RCL op 
ludieke wijze ‘geboren’ op ’t Hof in 
Lieshout. Veel lopers waren aanwezig, 
verkleed als baby, als ooievaar of in 
een doktersjas. Dokter Lindeman hielp 
bij ‘de bevalling’ van Lia Donkers-van 
Erp. Zij zette de jongste loper, Koen 
Schepers, op de wereld, waarmee 
Runnersclub Lieshout geboren was. ’s 
Middags deed burgemeester Piet van 
Hout aangifte van de geboorte van 
Runnersclub Lieshout in de feestzaal 
van ‘De Koekoek’. Speciale aandacht 
was er voor het loperstenue bestaan-
de uit een wit T-shirt met daarover-
heen een licht oranje hesje met een 
horizontale blauwe lijn, waarna het 
feest werd voortgezet. 

Een vereniging met kracht
Theo Pardoel en Mies van Berlo ver-
tellen over de aanleg van de baan en 
de speciale 24-uurs-run op zaterdag 
1 juni 1991. Deze sponsorloop met 
Olympisch vuur leverde een mooi 
bedrag op waarmee, samen met de 
handboogvereniging, een eigen on-
derkomen kon worden gebouwd aan 
de Provinciale weg.  Theo: “Bij de 

start van de club was het één grote 
familie. We hebben veel zelf gedaan. 
Denk bijvoorbeeld aan de baan. Van 
dat zwarte zand hebben we een hoge 
berg gemaakt. Dat kwam later mooi 
uit voor de krachttrainingen. Via 
Isodoor Vereijken kregen we 1300 
‘bandjes voor de baanafzetting’ van 
de Gemertse Atletiek Club. We zijn 
dagen bezig geweest om die te leg-
gen.”

Professioneel
“Er werden bij de club bevoegde trai-
ners ingezet”, vervolgt Mies het ver-
haal. “Denk aan: Henk Berkers, die 
later hoofdtrainer werd, Arnoud van 
der Kam, Anja de Greef, Wim Hel-
lebrekers en Theo Pardoel. Het wa-
ren de eerstelingen die veel gedaan 
hebben. Ik  hoop dat ik niemand ver-
geet.”

Er werd hard getraind bij RCL en 
meegedaan aan evenementen: de 
marathon van Eindhoven, Etten-Leur 
en ga zo maar door. Speciaal was  de 
10e Oranjeloop door Laarbeek met 
als nieuw onderdeel: de halve mara-
thon. Theo: “En wat te denken van 
de mooie aanvulling op het hardlo-
pen? Sinds 11 januari 2006 is de Run-
nersclub namelijk uitgebreid met een 
afdeling ‘sportief wandelen’.”

Prachtige vereniging
Runnersclub Lieshout is een gezonde 
vereniging met precies 200 leden, 
bestaande uit hardlopers en wande-
laars. Theo: “Het is een prachtige ver-
eniging die het leefklimaat omhoog 
brengt in Lieshout”, waarna Mies 
trots besluit met de woorden: “De 
goede gedachte van de gezondheids-
teams leeft eigenlijk al 25 jaar bij de 
Runnersclub.”

‘De geboorte’ van de nieuwe vereniging Runnersclub Lieshout 
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Met een schone lei beginnen in het nieuwe jaar

Kindcentrum  De Sprankel: Bijna klaar voor de start …
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Lieshout - Morgen is het zover: ‘Kind-
centrum de Sprankel’ aan de Groten-
hof in Lieshout wordt opgeleverd. In 
de kerstvakantie  vindt de verhuizing 
van de kinderen van Spring plaats, op 
de voet gevolgd door de basisschool. 
Op vrijdag 10 januari verhuist de 
school, zodat op maandag 13 janu-
ari gestart kan worden in het nieuwe 
kindcentrum. 

Goede voorbereiding is het halve werk
In de directiekamer van de ‘oude’ 
basisschool wordt hard gewerkt. Er is 
telefonisch overleg over het school-
plein, de bouwtekening wordt snel 
geraadpleegd, want waar kwam ook 
al weer precies de zandbak? Tussen 
de bedrijven door vertelt directeur 
Xaviër de Wit, vol enthousiasme, over 
de plannen voor de komende weken. 
“In de week van 6 januari worden 
ouders gevraagd om mee te helpen 
om de nieuwe school in te richten. Er 
komen intekenlijsten, want we moe-
ten elkaar natuurlijk niet in de weg 
lopen, maar we hebben veel handen 
nodig!”

Van oud naar nieuw
Sommige spullen blijven staan in de 
oude basisschool. Niet alles kan ge-
bruikt worden op de nieuwe locatie. 
“Verenigingen krijgen de gelegen-
heid om te kijken of er iets van hun 
gading bij staat”, vervolgt Xaviër, 

“we zorgen voor een inloopmiddag 
in die eerste week na de kerstvakan-
tie. De opbrengst daarvan gaat naar 
een goed doel. Zelf gaan we al naar 
een prachtig nieuw gebouw, dus dit 
geld is bestemd voor een ander soci-
aal doel. Wat dat precies wordt, gaan 
we nog bekijken.” 

Een sprankelende eerste schooldag
En dan is het zover:  op 13 januari 
opent de school haar deuren aan de 
Grotenhof. Deze eerste schooldag 
verdient een geweldige start met 
een sprankelend programma, waar-
aan momenteel hard gewerkt wordt. 
“Omwonenden en ouders ontvan-
gen hiervoor een speciale uitnodi-
ging”, vertelt Xaviër. “Daarnaast 
komt er later in het voorjaar een 
opening van het hele complex. Dit 
gebeurt door de gemeente. In de 
aanloop daar naartoe worden eigen 
dingen georganiseerd met partners 
van het Kindcentrum.”
Een fris nieuw logo
Er is verder hard gewerkt aan het 

logo van het nieuwe kindcentrum 
door ouders en kinderen.  Als ge-
zamenlijke organisatie is daar goed 
over nagedacht. Maar wat betekent 

het precies? Xaviër legt uit:  “De kin-
deren zijn op elkaar gericht, samen 
betrokken, volop in beweging, en in 
ontwikkeling. Samen sprankelen zij, 
en inspireren zij elkaar. De kinderen 
hebben de toekomst.  De kinderen 

verschillen in grootte, dat laat de ont-
wikkeling en groei zien, van dreumes, 
tot kleuter tot kind. Van onderbouw, 
middenbouw naar bovenbouw. Als 
zij’ De Sprankel’ verlaten, zijn ze klaar 
voor een inspirerende toekomst.” 

Kijk voor meer informatie op de Face-
book-pagina, zoek: 
Kindcentrum-De-Sprankel.

De kinderen van De Fontein hebben zin in de verhuizing naar hun nieuwe school!
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Otterweg 25                                                                 info@kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk                                                 www.kontaktfm.nl
0492-463624

Elke zaterdag 
live programma's 

Laarbeek Sport en Actueel
 

elke zondag van 14.00 tot 18.00 uur live

Altijd thuis
TSN is al jaren een vertrouwd gezicht 
in de thuiszorg. We helpen bij het huis-
houden, we begeleiden mensen die het 
moeilijk vinden om hun dagelijks leven 
goed in te richten en bieden vrijwel alle 
vormen van verzorging en verpleging.

Voor de regio Laarbeek zijn we op 
zoek naar:

040 - 248 77 40
eindhoven@tsn-thuiszorg.nl
www.tsn-thuiszorg.nl

TSN Eindhoven e.o.
Dommelstraat 5c 
5611 CJ  Eindhoven

t
e
w

huishoudelijk medewerkers
Werken bij TSN is leuk en boeiend. Je zorgt voor het huishouden, 
houdt een oogje in het zeil en werkt samen met mantelzorgers. 
Verder ga je aan de slag bij vaste cliënten, zijn nagenoeg alle 
adressen in de buurt en zorgen wij voor een goede beloning.

Interesse?
Mail je brief met CV én op welke dagen je beschikbaar bent naar 
eindhoven@tsn-thuiszorg.nl

Concert ‘De Muziekvrienden’ in 
Kerstsfeer St. Agathakerk 

Succes De Vogelvriend op vogeltentoonstelling

Beek en Donk - Na succesvolle Con-
certen in Kerstsfeer de afgelopen ja-
ren, organiseert blaasorkest ‘De Mu-
ziekvrienden’ uit Beek en Donk voor 
de derde maal een concert in de St. 
Agathakerk te Boekel op zaterdag 21 
december om 19.30 uur.

Nadat blaasorkest ‘De Muziekvrien-
den’ op 27 augustus een muzikale bij-
drage heeft geleverd aan de senioren-
middag in het kader van Boekel 700, 
wil het graag dit Concert in Kerstsfeer 
in het teken plaatsen van het jubile-
umjaar Boekel 700 en zo 2013 mede 
voorzien van een gouden randje.

Naast blaasorkest ‘De Muziekvrien-
den’, al 66 jaar onlosmakelijk ver-
bonden met Huize Padua, zullen 
‘Zangkoor Krèk zo as ut gûh’ en ‘Mu-
ziekgroep Imémato’ hun medewerking 
verlenen aan dit concert.

Zangkoor ‘Krèk zo as ’t gûh’, het huis-
koor van Huize Padua, bestaat inmid-
dels 11 jaar. Onder leiding van Wim 
Camps verzorgt dit koor samen met 
een combo zowel binnen Huize Padua  
als elders diverse optredens.

Muziekgroep Imémato heeft een rijke 
historie, welke ruim 40 jaar terug gaat 
in de tijd. Ontstaan als tienerkoor ging 
dit koor later verder als Jongeren Koor 
Boekel. Onder de deskundige en en-
thousiaste leiding van Petra v.d. Big-
gelaar worden tot de dag van vandaag 
vele nieuwe uitdagingen op muzikaal 
en vocaal gebied aangegaan. Imémato 
uitgegroeid tot een koor met combo 
dat staat voor muzikaliteit, kwaliteit, 
meerstemmigheid, gezelligheid en en-
thousiasme.
 
Blaasorkest ‘De Muziekvrienden’ no-
digt u graag uit om dit gratis toegan-
kelijke Concert in Kerstsfeer bij te wo-
nen en wenst u veel luisterplezier.

Beek en Donk - Op de onlangs ge-
houden 5-steden vogeltentoonstel-
ling in Veghel heeft  vogelvereniging 
De Vogelvriend uit Beek en Donk 
prachtige successen behaald met 
zijn vogels. 

Op deze tentoonstelling, die op toer-
buurt gehouden wordt, zitten vogels 
van de verenigingen uit Schijndel, 
Berlicum, Gemert, Veghel en Beek 
en Donk.  Van De Vogelvriend deden 
8 leden mee met een totaal van 90 
vogels. Hierbij werden de volgende 
resultaten behaald: 

• R.Driessens werd kampioen met 
kanarie wit 92 punten, met deze 
vogel werd hij ook algemeen  
kampioen bij de    kanaries. Ver-

der werd hij nog kampioen met 
kanarie geel mozaïek type1  92 
punten, zilverbekje donkerbuik 
91+ punten en met een band-
vink wildkleur 92 punten. 

• A.Verstraaten werd kampioen 
met magellaansijs 92 punten en 
met een bastaard magellaansijs 
x kanarie 91 punten. Verder be-
haalde hij nog een 1e prijs met 
stam magellaansijs 370 punten 
en met een grote goudvink wild-
kleur 90+ punten.   

• A.Appeldoorn werd kampioen 
met een kleine grasparkiet 91 
punten. 

• H Gruijters werd kampioen met 
kanarie rood intensief 92 pun-
ten, kanarie zwart rood intensief 
92 punten, kanarie bruin rood 

intensief 91 punten en met ele-
gant parkiet 93 punten. 

• A.Driessens behaalde een 1e 
prijs met zilverbekje wildkleur 91 
punten.

• H.Staal behaalde een 1e prijs 
met een zebravink bleekrug grijs 
90 punten en een 2e prijs met 
een zebravink zwartwang grijs 
89 punten. 

• F.Jansen behaalde een 1e prijs 
met turquoisine parkiet 92 pun-
ten.

• M.v.d.Elsen behaalde een 2e prijs 
met zebravink bruin 89 punten. 

Iedere inzender van de vereniging is 
in de prijzen gevallen. De vogelver-
eniging is in het totaal klassement als 
3e is geëindigd. Hiervan was de uit-
slag als volgt: 
1.  Veghel werd 1e met 918 punten
2.  Berlicum werd 2e met 917 punten
3.  Beek en Donk werd 3e met 916 
     punten
4.  Schijndel werd 4e met 910 punten
5.  Gemert werd 5e met 367 punten

Hierv oor geldt de 10 beste vogels van 
een vereniging met een maximum 
van 2 per inzender. Vogelvereniging 
De Vogelvriend wenst  iedereen een 
mooie jaarwisseling en vooral een ge-
lukkig en gezond 2014 toe. 

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Doe-het-zelf
Winkel www.raaymakersbv.nl

NIEUWE KOZIJNEN?

Laat u verrassen door de 
vele mogelijkheden in kunststof of hout!

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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Huub Cloudt

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:
Gerti e van Neerven

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

50

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

BEL DE SPECIALIST

GEVRAAGD

GEVRAAGD

VACATURES

TE KOOP

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

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

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

Tijdelijke krantenbezorger (Eindhovens 
Dagblad) voor 20 en 21 januari in Beek 
en Donk (omgeving Beek). Interesse? Mail 
naar Dekkers.l@gmail.com. 

Groene hoekbank. Ca. 3,5 meter bij 2,5 meter. 
Voor meer informatie tel: 06-36543101 

WII U Draw Gametablet met UDraw studio 
en nog een spel. Slechts 1x gebruikt. Winkel-
waarde € 79,95. Nu: € 49,95. Tel. 06-24502310

2 leesboeken Gijp van (René v.d. Gijp) en 
groeten uit Oudewater (Johan Derksen) korte 
columns, samen € 15,00. Tel. 06-24502310   

Ford Focus 1.6 TDCI Comfort station 
(2011) 90 pk, diesel, 96.000km, luxe uit-
voering met o.a. cruise control. 1e eige-
naar. € 12.500,- Tel: 06-18907497    

2 kinderfi etsen 16 en 20 inch blauw/grijs. 
Voor meer info tel: 06-50530616 

Kunststof glijbaan voor aan een speelhuis-
je. Voor meer info tel: 06-50530616  

4 winterbanden z.g.a.n.,7 mm . merk: 
Blackstone 155/80 R13. totaalprijs € 80,-. 
Leo 06-23559595    

Gratis vuren ledikant af te halen 90x200cm 
Tel: 0499-422797 

Winterbanden, steek 5 x 100  naaf 57.1. 2x 
6,5 mm en 2x 4,5 mm. Tel. 06-22491835

Handgemaakte berken kerststal. 90 br 50 
diep 50cm hoog. €35,00 tel 06-51052986

Gratis op te halen in Beek en Donk een gebrui-
kte trampoline, de rand ontbreekt. Doorsnede 
rond de 3 meter. Tel. 06-23559595.

Huishoudelijke hulp gevraagd voor 1/2e dag 
per week. Tel: 0499-421321 of 06-53362800

110 LP’s en 100 singles in hoesjes. In één 
koop voor € 75,-. Tel: 0492-462531t

Drie rollen stoffen met als tekst ‘Leader’ 
erop en verschillende lappen gele stof-
fen. Contact via: 0499-422966

USB stick met fi lms erop; gevonden in 
Mariastraat A-R; af te halen na vermeld-
ing van inhoud via tel: 06-12477083

2 brillen gevonden in omgeving Heuvel-
plein, Beek en Donk. Af te halen na beschri-
jving bij kantoor De MooiLaarbeekKrant

GEVONDEN

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Het is mogelijk om een gratis zoekertje 
te plaatsen in De MooiLaarbeekKrant 
en op de nieuwswebsite van Laarbeek: 
www.mooilaarbeek.nl. Als particulier zi-
jnde kunt u een zoekertje eenvoudig 
aanmelden door een mail te sturen naar: 
info@mooilaarbeek.nl. Voorwaarden: het 
zoekertje bestaat uit maximaal 20 woor-
den 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.

Luchtpost
Ook in Turkije, zijn geboorteland, 
komt Sint de kinderen bezoeken. 
Moge het volgende verhaal daar-
van getuige.De Nederlanders 
zijn van oudsher een volkje, dat 
graag zijn geluk beproefd in “den 
vreemde”. Zo zijn er ook in Tur-
kije sinds meer dan driehonderd 
jaren Nederlanders actief. Het 
grootste gedeelte van de tijd met 
handel drijven. De laatste veertig 
jaar zijn de contacten ook van 
andere aard. Veertig jaar geleden 
kwamen de eerste gastarbeiders 
uit onder meer Turkije onze eco-
nomie een handje helpen. 

Sinds die jaren kunnen wij het 
ons ook veroorloven om langer 
met vakantie te gaan en daar-
bij steeds meer verre landen te 
ontdekken. Na Frankrijk, Spanje, 

Italië en Griekenland werd ook 
Turkije ontdekt. Nu steekt Tur-
kije de oude vakantielanden naar 
de kroon, als vakantie bestem-
ming. Eindeloze zon, stranden en 
vriendelijke mensen en niet duur! 
Mensen uit verschillende culturen 
komen met elkaar in aanraking 
en zeker onder de altijd blauwe 
lucht bloeien er romances op 
en komen er verbintenissen tot 
stand. Meestal zijn het meisjes, 
die vallen voor de charmes van de 
Turkse mannen. Het sprookje ein-
digt in een huwelijk en na verloop 
van tijd dienen kinderen zich aan. 
Deze kinderen hebben een dub-
bele nationaliteit en worden door 
de ouders ook tweetalig opge-
voed. De kinderen gaan allemaal 
naar de gewone Turkse school, 
maar voor specifieke Nederland-
se vakken is er de Nederlandse 
school. Tot voor kort werd deze 
activiteit door de Nederlandse re-

gering ondersteunt met een 
kleine subsidie. 
Ook die is inge-
trokken en moe-
ten de ouders 
alles zelf betalen. 
Dat de ouders het 
belangrijk vinden 
bewijst de situ-
atie: de meeste 
scholen draaien 
door, hoewel vaak 
op een lager pitje.

Op die scholen en ook in de ge-
zinnen worden de Nederlandse 
tradities in ere gehouden. Onder 
meer een bezoek aan de school 
van Sint Nicolaas! Ook dit jaar 
kwam Sint de kinderen verrassen. 
Hij arriveerde zaterdag 30 no-
vember per speedboot en werd 
door de kinderen en hun ouders 
enthousiast ontvangen en naar 
een zaaltje begeleid. Daar wer-
den liedjes gezongen en een paar 
dansjes gedaan. Alle kinderen 
werden naar Sint geroepen en 
kregen allemaal een cadeautje. 
Zwarte Piet had uit Nederland 
echte pepernoten en chocolade 
letters laten overvliegen. Ieder-
een, maar zwarte Piet en Sint Ni-
colaas in het bijzonder, kijken te-
rug op een geslaagd evenement.

De hartelijke groeten van een 
Laarbeekse Sint. 

Luchtpost

gering ondersteunt met een 

Turkije

Proficiat Suzanne!

“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!

BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimingen, 
ophalen 2de hands goed. 040-2415670 / 
06-36072611. www.boedeltotaal.nl

Basicflow

Aarlese Wintermarkt nieuwe impuls voor de Kouwenberg
Aarle-Rixtel - De wintermarkt die aan-
staande zondag op de Kouwenberg 
in Aarle-Rixtel wordt gehouden, kan 
worden gezien als een nieuwe impuls 
op basis van een oude traditie. Eeu-
wenlang was de Kouwenberg alle sei-
zoenen het tafereel van marktkramen, 
handklappende boeren en andere be-
zigheden die je op een jaarmarkt kunt 
tegenkomen. 

De Kouwenberg leent zich daar uitste-
kend voor. Het driehoekig plein biedt 
niet alleen de ruimte maar ook de sfeer 

die bij een dergelijke markt past. De 
centraal gelegen kiosk en de talloze 
beeldbepalende panden erom heen 
vormen een  welsprekend decor. De 
huidige werkgroep, die de organisatie 
van deze wintermarkt op zich heeft ge-
nomen, wil hiermee  stimuleren dat de 
Kouwenberg en kiosk in de toekomst 
vaker en actiever in beeld komen. De 
komende wintermarkt laat  - naast 
stands van winkeliers -vooral ook zien 
tot waar talloze Aarlese ‘hobbyísten’ in 
staat zijn: uiteenlopende creaties op het 
gebied van (kunst)nijverheid. Uiteraard 

wordt ook de inwendige mens niet ver-
geten. Zo biedt folkloregroep Dikkemik 
naast snert ook lekkere wafels aan, is 
er een koffieproeverij van een echter 
Aarlese koffiebrander en kan men ge-
nieten van een glas ambachtelijke Glü-
wein. Dit alles wordt omgeven door 
passende (life)muziek, waaronder een 
harpiste,een dansgroepje en andere 
acts. Kortom, voor elk wat wils. 

De wintermarkt start zondagmiddag 
om 15.00 uur en eindigt om 19.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom.

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

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 12
5741 JK   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:

Juul
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Laarbeek - Op initiatief van de Senio-
renraad Laarbeek en het Platform Ge-
handicaptenbeleid Laarbeek is een re-
giegroep ingesteld om de inhoud van 
het beleidsplan onder de aandacht te 
brengen. 

In september, oktober en november 
2013 heeft de regiegroep een rond-
gang gemaakt in alle kernen van Laar-
beek. Het doel hiervan was om met 
het Integrale Beleidsplan discussie op 
te wekken bij de inwoners, de senio-
ren en mensen met een beperking. 
Discussie moest in het bijzonder ont-
staan over verschillende onderwerpen 
als Veiligheid, Toegankelijkheid, Zorg, 
Arbeid, Vrije Tijd, Informatie en Parti-
cipatie.

In totaal zijn er in de kernen ongeveer 
200 personen op de verschillende bij-
eenkomsten geweest waarbij 50 vrij-
willigers hebben aangegeven mee ver-
der te willen praten. 

Alle vrijwilligers die zich hebben op-
gegeven worden de komende weken 
gebeld. Zij worden uitgenodigd voor 
bijeenkomsten die eind januari 2014 
plaatsvinden over onderstaande on-
derwerpen: Participatie, Informatie en 
Communicatie, Huisvesting, Veilig-
heid, Mobiliteit en Toegankelijkheid, 
Gezondheid en Zorg en Vrijwilligers-
werk en Arbeid.

In werkgroepen gaan zij inventariseren 
wat er in Laarbeek gedaan wordt bin-
nen deze onderwerpen, kijken wat zij 
missen en een advies uitbrengen over 

wat zij vinden hoe het georganiseerd 
of geregeld zou moeten worden.

De werkgroepen krijgen bij de start 
uitleg van de regiegroep en alle op-
merkingen die door inwoners van 
Laarbeek over de verschillende onder-
werpen aangegeven zijn.

Voor de grote vakantie hoopt de Re-
giegroep alle adviezen, suggesties en 
ideeën binnen te krijgen en deze neer 
te leggen bij gemeente of andere be-
leidsbepalende organisaties.    

DRAFT

Alleen bij
DIO Mark

Vraag naar de spaarkaart

Bavaria Brouwerij
Cafe dinerbon

Speel 2 trekkingen
mee

en maak kans op een

Tekst: Hans Kik

Er zijn zo van die winkels waar je met ple-
zier naar binnenstapt. Waarom? Omdat je 
vriendelijk wordt begroet, goed geholpen 
en waar voor je geld krijgt. Zo’n winkel 
vindt u midden in Lieshout. Welkom bij 
D.I.O. Mark aan de Dorpsstraat.

Beste servicedrogist
Wilt u goed geholpen worden? Er zijn zo’n 
180 D.I.O. winkels en hieruit is D.I.O. 
Mark verkozen als beste D.I.O. drogist van 
Nederland 2013. Goed om te weten. 

Pasfoto’s
Pasfoto’s nodig voor uw paspoort, rijbewijs 
of ID-kaart? Wij hebben een eigen came-
raman! Voor een haarscherp resultaat.

Assortiment
Lieshout is klein, maar het assortiment van 
D.I.O. Mark is groot. Zeg maar wat u no-
dig heeft. Het moet wel gek gaan als wij u 
niet kunnen helpen.

Reformvoeding
Reform- en gezondheidsproducten passen 
in een verantwoord eetpatroon. Een ge-
zond alternatief. Bij ons kunt u eindeloos 
variëren. Eet smakelijk!

Vitaminen en voedingssupplementen
Soms heb je net even iets extra’s nodig. Om 
je fit te voelen of om snel beter te worden 
bijvoorbeeld. Vitaminen en voedingssup-
plementen helpen en dan hoeft de R niet 
eens in de maand te zitten. Gelukkig zit de 
R wel in Solgar, Arkopharma en New Care.

Cadeaus
Op zoek naar een leuk geschenk? Een 
cadeau van D.I.O. Mark pakt altijd goed 
uit. Denk bijvoorbeeld aan bad & douche, 
lekkere parfums voor hem & haar of aan 
brandertjes voor wierook en geuroliën. 
Kom kijken dan komt u vanzelf op ideeën.

Er zijn zo van die winkels waar je met ple-
zier naar binnenstapt. Waarom? Omdat je 
vriendelijk wordt begroet, goed geholpen 
en waar voor je geld krijgt. Zo’n winkel 
vindt u midden in Lieshout. Welkom bij 
D.I.O. Mark aan de Dorpsstraat.

Beste servicedrogist
Wilt u goed geholpen worden? Er zijn zo’n 
180 D.I.O. winkels en hieruit is D.I.O. 
Mark verkozen als beste D.I.O. drogist van 
Nederland 2013. Goed om te weten. 

Pasfoto’s
Pasfoto’s nodig voor uw paspoort, rijbewijs 
of ID-kaart? Wij hebben een eigen came-of ID-kaart? Wij hebben een eigen came-of ID-kaart? Wij hebben een eigen came-of ID-kaart? Wij hebben een eigen came-
raman! Voor een haarscherp resultaat.

Donderdag 12 december 2013

Er zijn zo van die winkels waar je met ple-
Lieshout is klein, maar het assortiment van 
D.I.O. Mark is groot. Zeg maar wat u no-

Op zoek naar een leuk geschenk? Een 
cadeau van D.I.O. Mark pakt altijd goed Er zijn zo van die winkels waar je met ple-
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Tekst: Hans Kik Assortiment
Lieshout is klein, maar het assortiment van 

Cadeaus
Op zoek naar een leuk geschenk? Een 

Tekst: 

Kerstcadeau? 
Bij DIO Mark div. 
parfums met 20 
tot 50% korting!

o.a.: Bruno Banani, James 
Bond 007, Chaopard Wish, 

Nina Ricci, Calvin Klein, 
Davidoff Silver Shadow, 
Christina Aguilera, Mexx, 
Nikos Sculpture Homme, 

Jean Paul Gaultier

Alleen bij

cadeau van D.I.O. Mark pakt altijd goed 
uit. Denk bijvoorbeeld aan bad & douche, 
lekkere parfums voor hem & haar of aan 
brandertjes voor wierook en geuroliën. 
Kom kijken dan komt u vanzelf op ideeën.

Op zoek naar een leuk geschenk? Een 
cadeau van D.I.O. Mark pakt altijd goed 
Op zoek naar een leuk geschenk? Een 

Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Dorpsstraat 26 • LieshoutDorpsstraat 26 • LieshoutDorpsstraat 26 • LieshoutDorpsstraat 26 • LieshoutDorpsstraat 26 • LieshoutDorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 070499 - 42 12 070499 - 42 12 07

Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Actie loopt t/m 24 december, op=op Aanbiedingen geldig van 13 t/m 19 dec.

Zondag zijn wij open.
 Kom kijken naar onze collectie. 
Dames, heren en kinderkleding 

nu met speciale prijzen. 

Bintjes 
3 kilo 1.99/ 5 kilo 2.99

Sperzieboontjes 
500 gram 1.49

Bospeen 
per bos 0.99 

Grapefruit rood 
per kilo 0.69

Ananas Delmonte 
1.99

Gratis schoongemaakt   

Emmy’s Mode
Modeshow tĳ dens kerstfair

� jden: 14.30 uur, 16.30 uur, 
18.30 uur.

 
Open tot de laatste klant 

klaar is.
 

Leuke kortingen!
 

Graag tot ziens op de kerstfair

Like  facebook /emmysmode
0499-421348   emmysmode.nl
Dorpsstraat 18/18a – Lieshout

Christina Aguilera, Mexx, 

eens in de maand te zitten. Gelukkig zit de 
R wel in Solgar, Arkopharma en New Care.

Aanbiedingen geldig van t/m 31 dec

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL

30% 
KORTING

op luxe en cadeauartikelen

20% 
KORTING

op arbeidsloon bij reparatie

Voortgang na rondgang Integraal Beleidsplan 

NU! Snowboots 20% korting

Heuvelplein 10 c,
Beek en Donk

(achter de Lindeboom)

Shoes4You Laarbeek    
0492-517593
shoes4youlaarbeek.nl

Kindercollectie
Alle modellen vanaf €49.95

Dames- + Herencollectie
25% korting

2e paar voor de helft!

Dames- + Herencollectie

2e paar voor de helft!
Verhuur van blikvangers:

- Abraham
- Sarah
- Bierglas
- Skydrivers
- Ooienvaarsnest

- Baby
- Zuigfles
- Clown
- Etc.

www.coppensspellenverhuur.nl
06-22888818   Aarle-Rixtel

Spellenverhuur
Frans Coppens

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Twaalf jaar lang werkloos 
is geen optie
Van alle groepen die werkloos 
raken, blijven 55-plussers gemiddeld 
het langste zonder baan. En hoe 
langer iemand werkloos is, hoe 
moeilijker het wordt om nog aan 
het werk te komen. Een neerwaartse 
spiraal die met een beetje pech kan 
uitmonden in een werkloosheid 
tot de AOW-leeftijd. Die laatste is 
onlangs opgetrokken naar 67 jaar. 
Economisch afgeschreven, terwijl 
een gemiddelde werkloze van 55 
jaar er pas 2/3 van zijn of haar 
leven op heeft zitten. Nu komt het 
in het bedrijfsleven wel vaker voor 
dat duurzame productiemiddelen 
versneld worden afgeschreven, maar 
moeten we accepteren dat deze 
boekhoudtruc ook wordt toegepast 
op menselijk kapitaal?

Wat mij betreft niet en daarom 
staat het congres van KBO-Brabant 
op 23 oktober in het teken van 
werkgelegenheid voor 55-plussers. 
We hebben een prijsvraag uitgezet in 
de Brabantse samenleving om ideeën 
in te dienen die de werkgelegenheid 
voor 55-plussers kunnen stimuleren. 
Hoe zeer het thema leeft, blijkt wel 
uit de ruim tweehonderd ideeën die 
ons hebben bereikt. Vanuit onze 

eigen provincie en ver daarbuiten, 
ingediend door jong, oud, 
werkgever, werknemer, autochtoon 
of allochtoon. En daaruit blijkt maar 
weer eens dat de beste ideeën op 
straat liggen en niet ontstaan in 
vergaderkamers van een ministerie 
of UWV.

Een van de doelen van KBO-
Brabant is het bevorderen van een 
volwaardige, zelfbewuste, waardige 
en ontspannen deelname van 
ouderen aan de samenleving. Van 
oudsher wordt daar lokaal invulling 
aan gegeven door activiteiten op 
het gebied van ontspanning, sport, 
cultuur en zingeving. Nog steeds 
staat ontmoeting centraal in onze 
vereniging, maar de tijd dat onze 
functie zich daartoe beperkte ligt 
ver achter ons. Onze deuren staan 
open voor mensen vanaf 50 jaar en 
als vereniging van jonge en niet meer 
zo jonge senioren komen we graag 
op voor álle belangen van onze 
gevarieerde achterban.

Frans Slangen, 
voorzitter KBO-Brabant

Twaalf jaar lang werkloos 

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

       Loonbedrijf   G.      anters

Tel. 0413-209709
06-22773371

Méér dan loonwerk alleen 
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SAMEN EEN STERK LAARBEEK
IEDEREEN DOET MEE IN ONZE SAMENLEVING.

            WIJ STAAN VOOR GOEDE SOCIALE 
VOORZIENINGEN EN GEZONDHEIDSZORG.VOORZIENINGEN EN GEZONDHEIDSZORG.

WWW.ABLLAARBEEK.NL

SAMEN EEN STERK LAARBEEK
IEDEREEN DOET MEE IN ONZE SAMENLEVING.

            WIJ STAAN VOOR GOEDE SOCIALE 
VOORZIENINGEN EN GEZONDHEIDSZORG.

IEDEREEN DOET MEE IN ONZE SAMENLEVING.

VOORZIENINGEN EN GEZONDHEIDSZORG.

LI
JS

TT
R

EK
K

ER
FR

A
N

S 
VA

N
 Z

EE
LA

N
D

Goed en gezond eten met de maaltijdservice van ViERBINDEN

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Nikki Barten

Laarbeek – Heeft u behoefte om regel-
matig samen met anderen te eten? Of 
zou u graag uw eten aan huis willen 
krijgen? Dit beide – en ook een com-
binatie hiervan - is mogelijk met de 
maaltijdservice van welzijnsinstelling 
ViERBINDEN. Zij kunnen, indien ge-
wenst, dagelijks voor heerlijke maal-
tijden zorgen, waarbij u zelf ook nog 
eens de keus heeft wat u eet. 

Twee mogelijkheden
ViERBINDEN biedt twee mogelijkheden 
aan. U kunt naar een eetpunt gaan, 
waar u samen met anderen eet of u 
kiest ervoor dat uw maaltijden aan huis 
worden bezorgd. Bij structureel gebruik 
van deze service vindt een indicatie 
plaats en geldt een inkomensafhanke-
lijk tarief. Daarnaast bestaat de kans 

dat u bij structurele deelname korting 
krijgt. De maaltijdservice is een onder-
deel van het ouderenwerk van ViER-
BINDEN. Het is voor iedereen mogelijk, 
maar richt zich vooral op senioren. U 
kunt zelf kiezen wanneer, waar en hoe 
vaak u elke week gebruik wilt maken 
van deze service. 

Dorus van den Elsenhof
Marie-Louise Wijnen is de spin in het 
web wat betreft de maaltijdservice 
van ViERBINDEN. Een groot deel van 
de week is zij bezig om alles in goede 
banen te leiden. “We hebben twee 
eetpunten. Eén is bij de Dorus van den 
Elsenhof in Beek en Donk. Hier kun-
nen mensen zeven dagen per week om 
12.00 uur terecht voor een volwaar-
dige maaltijd. Om 12.15 uur beginnen 
we met eten. Een groot voordeel is dat 
dit eetpunt ook in het weekend open is. 
We merken dat hier behoefte aan is.” 

Wie interesse heeft om met regelmaat 
bij het Dorus van den Elsenhof te gaan 
eten, kan zich aanmelden bij ViERBIN-
DEN. “Doordeweeks zitten we rede-
lijk vol. Iedereen kan zich aanmelden, 
maar de kans bestaat dat je op een 
wachtlijst komt te staan. In het week-
end hebben we nog wel voldoende 
plek.”

Buurtrestaurant Mariahout  
Net zoals in het Dorus van den Elsen-
hof is in het Buurthuis van Mariahout 
ook een eetpunt gevestigd. Hier kun-
nen mensen op maandag-, woensdag- 
en vrijdagmiddag aanschuiven. “In 
Mariahout hebben we nog wat meer 
plaatsen vrij op dit moment. Het is erg 
leuk om met zijn allen te eten. Je krijgt 
een goede maaltijd en daarnaast is het 
ook goed voor de sociale contacten”, 
vertelt een enthousiaste Marie-Louise. 

Maaltijdservice aan huis
U kunt er ook voor kiezen om uw 
maaltijden aan huis te laten bezor-
gen. Eén keer per week komen vrij-
willigers van ViERBINDEN langs met 
koelversmaaltijden. Marie-Louise: “Dit 
zijn verse maaltijden, die twee weken 
(houdbaarheid is 14 dagen) bewaard 
kunnen worden in de koelkast. Je kunt 
de maaltijden in de magnetron opwar-
men.” Op dit moment maken onge-
veer 120 mensen in Laarbeek gebruik 
van deze service.

Genoeg variatie 
Wie gebruik maakt van de maaltijdser-

vice zit niet vast aan bepaalde gerech-
ten. “In de eetpunten hebben we een 
zomer- en een wintermenu. Het menu 
komt elke vier weken terug, maar 
daarnaast kun je per dag per gang kie-
zen uit twee verschillende gerechten. 
Op die manier bieden we een grote 
variatie aan eten.” Voor de maaltijden 
aan huis gaat dit net iets anders. “Hier 
kun je helemaal zelf kiezen elke week 
wat je bestelt. Je krijgt een gids met 75 
verschillende gerechten. Daar maak je 
dan de keuze uit.”

Andere mogelijkheden
Naast deze eetmogelijkheden kunt u 
er ook voor opteren om bij Wijkres-
taurant De Laarbikker in ‘De Water-
poort’ in Beek en Donk te gaan eten 
op woensdag- of donderedagavond of 
deel te nemen aan één van de restau-
rantavonden van Zonnetij. Deze zijn 
één keer in de veertien dagen. 

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie over de eet-
punten, de maaltijdservice aan huis 
of de dineravonden in ‘De Water-
poort’ en bij ‘Zonnetij’? Kijk dan 
op de website van ViERBINDEN 
(www.vierbinden.nl) of neem con-
tact met hen op. Dit kan telefonisch 
via 0492-328800 of per mail naar 
stichting@vierbinden.nl.  

Lezerspodium

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving
Dit is een van de speerpunten waar 
wij als ABL voor staan. Iedereen 
moet mee kunnen doen! Eigenlijk 
zou dat in Laarbeek niet zo moei-
lijk moeten zijn. In elke kern zijn er 
sportverenigingen, buurtverenigin-
gen, seniorenraden en jongeren-
centra actief. Er staan steeds meer 
inwoners van Laarbeek op die zelf 
het initiatief nemen om iets op te 
starten zodra ze merken dat er men-
sen zijn die niet mee kunnen doen. 
Prachtige initiatieven voor jong en 
oud, voor mensen met of zonder 
een beperking, klein-of grootschalig, 
het bestaat in Laarbeek! ABL juicht 
deze initiatieven, die door de inwo-
ners van Laarbeek zelf zijn opgezet, 
toe. Dit betekent namelijk dat we in 
een gemeente wonen waar mensen 
betrokken zijn, naar elkaar omkijken 
en weten wie hun buren zijn. Dit 
soort betrokkenheid kan niet door de 
politiek opgelegd worden, dit moet 
vanuit de inwoners zelf komen. Het 
is wel zaak dat we deze initiatieven 

als politiek ondersteunen mocht dat 
nodig zijn. Daarom vinden wij als 
ABL het contact met de inwoners 
van Laarbeek zo belangrijk. Weten 
wanneer we los moeten laten en we-
ten wanneer we goed moeten vast-
houden. Iedereen moet mee kunnen 
doen en als ABL hebben we oog voor 
de mensen die het zelf kunnen maar 
ook voor degene die een steuntje 
in de rug nodig hebben. Door veel 
naar bijeenkomsten te gaan weten 
we wat er speelt in Laarbeek. Helaas 
zien mensen de politiek nog steeds 
als een soort gevaar en dat is jam-
mer. De politiek en de raadsleden 
staan voor alle inwoners klaar en zijn 
er juist voor om de leefbaarheid in 
alle kernen in Laarbeek optimaal te 
maken samen met u. Dat is waar Al-
gemeen Belang Laarbeek voor staat, 
een betrokken partij die staat voor 
alle inwoners van Laarbeek. Wij vin-
den dat iedereen mee moet kunnen 
doen!! U toch ook?

Monika Slaets namens 
Algemeen Belang 
Laarbeek.

Kaartverkoop Early Bird tickets 
WiSH Outdoor van start

Beek en Donk – De exclusieve WiSH 
Outdoor 2014 early bird verkoop 
start vandaag. Gedurende deze actie 
wordt een beperkt aantal tickets met 
een gereduceerd tarief beschikbaar 
gesteld voor het festival van 4 tot en 
met 6 juli. De reguliere kaartverkoop 
zal pas in 2014 starten.

De early bird tickets waren afgelopen jaar 
binnen enkele uren uitverkocht. De orga-
nisatie verwacht dan ook dat de early bird 
tickets wederom zeer snel uitverkocht 
zullen raken en adviseren bezoekers dan 

ook om er snel bij te zijn. Early bird tickets 
zijn vanaf donderdagavond 12 december 
klokslag 20.00 uur uitsluitend te verkrij-
gen via www.wishoutdoor.com. 

Early bird          Prijs incl. BTW
Vrijdag                                €19,50 
Zaterdag                       €39,50 
Zondag                      €19,50 
2 dagen (vr+za)        €44,50 
2 dagen (za+zo)        €44,50 
3 dagen (vr+za+zo)      €54,50 
Camping                        €14,50 
Consumptiemunten 10 stuks    €22,00 
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Boerdonk - Maanden van repetities 
zitten erop. Dit weekend moet het al-
lemaal kloppen. Het publiek heeft de 
herinnering aan vorig jaar nog vast op 
het netvlies dus het moet wederom 
knallen. 

De 4 dansgroepen hebben dit jaar 
hun dans al meerdere keren kunnen 
doen maar hun gezamenlijke show-
dans is even weer wat anders. Naast 
de showdans hebben ze dit jaar ook 
nog de Glamourhazen! Iedereen is 
benieuwd naar hun optreden. En wat 
te denken van het cabaret.  ‘En Naw 
Wai’ hebben ervaring opgedaan op 
de pronkzittingen in Erp. Maar nu 
hier voor eigen publiek op het hoog-
ste niveau optreden, is toch weer een 
enorme uitdaging voor de Boerdonkse 
cabaretgroep. Pure Ellende heeft vo-
rig jaar zijn debuut gemaakt tijdens 

carnavalszaterdag en ze zijn meteen 
geboekt voor de BZA. Wat wordt de 
opvolger van de struisvogelact. Dan is 
er de debuut van Tonprater Maarten 
Kanters waarbij iedereen benieuwd is 
naar de mate van censuur van de 
organisatie. Dat het lachen wordt is 
zeker. De slagwerkgroep van Boer-
donk is dan geen kampioen 
geworden zoals hun Erpse 
collega’s, maar zij heb-
ben dan ook niet mee 
gedaan. Bij hun op-
treden van vorig jaar 
hebben ze de lat enorm hoog gelegd 
en er wordt dan ook uitgezien naar 
hun optreden.  Duo KOKU beet vorig 
jaar de spits af en dit jaar zijn zij de 
Boerdonkse uitsmijters. Een nieuwe act 
waarbij het duo op voorhand al veel 
plezier aan heeft beleefd.  Dan treden 
nog op de Tilburgse cabaretgroep De 

Penthouse Boys die al dichtend en rij-
mend op muziek door de zaal zullen 
trekken en het Beek en Donkse KUUB 
die met hun sketches en liedjes elke 

zaal plat krijgen. 

Kortom: het wordt naar alle waar-
schijnlijkheid een knoergezellige 
avond die aan elkaar gespeeld 
wordt door de eigen showband 

Tismarwadegewend-
bent. Ben op tijd aan-
wezig. De zaal gaat 
open om 19.00 uur en 

de beste plaatsen zijn vooraan. Nog 
geen kaartje en nu spijt? Probeer via 
bza@cvdezandhazen.nl of via Sander 
Kanters nog aan een kaartje te komen. 
De organisatie wenst de deelnemers in 
ieder geval veel succes toe en iedereen 
een heel gezellige BZA op 13 en 14 
december.

Boerdonk - Het was weer ‘volle 
bak’ in de herberg op zaterdag 30 
november. Ger en haar apostelen 
gaven hem weer van katoen. In 
het voorprogramma was Henk Bo-
gaard met zijn liedjes over groente 
en fruit en andere ongemakken des 
levens.

In het na-programma ging Ger 
langs haar publiek om te collecte-
ren voor ‘Movember’. De in het le-
ven geroepen actie voor onderzoek  
naar prostaat en teelbalkanker, maar 
vooral deze ‘mannen’-ziekte uit de 
verdomhoek te halen en bespreek-
baar te maken. Het zijn tenslotte 

één op de zeven mannen die met 
deze ziekte worden geconfronteerd. 
De actie van Ger Coppens bracht op 
deze avond €206,35 op! Heel veel 
dank aan haar fans van die avond. 
Het was weer een superpubliek. Ie-
dereen een goede kerst en een ge-
weldig 2014.

MooiBoerdonk
Artiesten zijn klaar voor de Boerdonkse ZittingsAvonden

Movember actie in ‘t Mirakel

VIOS’38 teveel en RKSV 
Boerdonk te weinig
Boerdonk - “Als VIOS’38 te pak-
ken was, dan was dat vandaag“, 
vertelde trainer Henri Maas. Maar 
dan moet RKSV Boerdonk niet 
binnen 10 seconden een goal te-
gen krijgen, dan loopt het team al 
vroeg achter de feiten aan. Daar-
entegen heeft de spelersgroep van 
Boerdonk nog 90 minuten om er 
iets aan te doen en dat hebben 
alle spelers van Boerdonk 1 ge-
probeerd. 

De eerste helft was er een met erg 
weinig kansen voor beide teams. 
Ligt het aan de verdediging, de 
middenvelders of aan de aanval-
lers, dat laten ze maar in het mid-
den. VIOS’38 doet om de bovenste 
plaatsen mee in de 6e klasse maar 
kon ook niet echt overtuigen. Het 
was een moeilijke eerste helft voor 
beide elftallen. 

Zo was het na de rust een stuk 
spannender en vooral beter! Er 
werden nu wel kansen gecreëerd. 
Al was de 0-2 wel een frommel 
goal: de bal werd namelijk in het 
16 meter gebied door bijna ieder-
een gemist, behalve door 1 spe-
ler.... De 1-2 van Ted Villier, was 
een prachtige voetbalgoal waar 

een prima aanval aan voorafging. 
Hierdoor werd het weer spannend. 
Zeker nadat Sietze Penninx er 2-2 
van maakte. De keeper van de te-
genstander was te laat op een te-
rugspeelbal en Sietze was er als de 
kippen bij. Boerdonk wilde nu drie 
punten binnen halen en wilde de 
laatste 15 minuten vol op de aan-
val spelen. 

Helaas was het  VIOS’38, dat met 
een mooie vrije trap toch aan het 
langste eind trok. Zij teveel en 
Boerdonk te weinig. Dat was de 
conclusie van deze wedstrijd en 
weer geen punten uit deze thuis-
wedstrijd. Volgende week nog 
naar Astrantia; de tegenstander 
die het verste weg zit. Dan gaan ze 
namelijk naar Middelaar. Daarna 
kan de winterstop beginnen.

WINTEROPSLAG

SUPERIEURBEURT

niet gebruikt? Stal hem in de winter bij TRIA Fietsen 

nu voor slechts €59,95 inclusief 3 maanden 

* voorwaarden aanwezig in de winkel
Beekerheide 23 

 
info@velterschilderwerken.nl

Beek en Donk
   

0492-463582
www.glassdesign4all.nl/website 06-14950772

voor lichaam en geest

Sport en Shiatsu
massage praktijk

Leliestraat 22 Beek en Donk
T: 06-48846255

www.pure-laarbeek.nl

Dec t/m maart 10% korting 
onderhoud/keuringen aanhangwagens/trailers.
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“Online” is alles te koop, behalve onze GRATIS MONTAGE & SERVICE

AL 30 JAAR SUPERSTERK IN AUTOBANDEN
 Eerlijke banden voor de beste prijzen
 Vakkundige montage en controle
 Leverancier van alle bekende merken 
 Uitstekende service en advies
 Gratis uitlijncontrole bij aankoop banden

SUPER  PRIJZEN!!!
VREDESTEIN   SNOWTRAC 3
195/65-15 voor een belachelijke prijs van  € 72,50*

205/55-16 voor een belachelijkere prijs van  € 97,50*

INCLUSIEF  STIKSTOFVULLING  &  UITLIJNCONTROLE
Prijzen zijn inclusief monteren, balanceren en btw (plaklood toeslag van € 2.50 p/wiel)

SUPER PRIJZEN WINTERBANDEN!
VREDESTEIN   SNOWTRAC 3

* bij afname van  
 min. 2 banden

Bosscheweg 30 • Beek en Donk 
T: 0492 - 46 12 38 

www.josverschuren.nl

Reisbureau at Home Patricia 
Braat geeft reisadviezen op maat
Gemert - Wilt u lekker even van 
huis, maar weet u niet precies 
waarheen? Kijk dan op de website 
van Patricia Braat. Sinds 
1 december  2013 heeft 
Patricia in Gemert haar 
eigen Holland Interna-
tional at Home thuis-
reisbureau. Patricia 
heeft 25 jaar ervaring 
in het reisvak en helpt u  
graag bij het uitzoeken 
van uw droomreis. 

Patricia Braat is een ver-
trouwd gezicht in de regio. Na acht 
jaar voor Globe Reisbureau te Beek 
en Donk te werken heeft ze er 
voor gekozen om een Reisbureau 
at Home te starten. 

Patricia is bij TUI is aangesloten, de 
grootste reisorganisatie in Neder-
land met een mooie toekomstvisie. 
Hierdoor kan ze in veel systemen 
van gerenommeerde reisorganisa-

ties inloggen en deze ook online 
boeken. Daarnaast kan ze Duitse 
en Belgische reisorganisaties aan-

bieden. Dat kan voor-
deliger zijn omdat de 
schoolvakanties ongelijk 
lopen met Nederland 
wat een aardige bespa-
ring op de reissom kan 
opleveren.

Patricia is een eerlijke, 
warme persoonlijkheid 
die een enorme kennis 
en ervaring in de reis-

wereld heeft. Ze staat altijd klaar 
voor haar klanten, ook ’s avonds 
en in het weekend. Ze bezoekt 
haar klanten ook thuis en geeft 
uitgebreid reisadvies. De klant en 
zijn/haar wensen staan centraal. 

Zit u nog met vragen of opmer-
kingen, kijk dan op haar website: 
www.reisbureauathome.nl/
patricia-braat. 

Advertorial

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

Reisbureau at Home
Patricia Braat
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Hoe is het nou met.....
Redacteur: Ingerborg Penninx

Deze week is het de beurt aan Theo 
en Reggie Sleddens.  Het is al 17 jaar 
geleden dat zij uit Mariahout vertrok-
ken, maar nog steeds wordt in het 
dorp over hen gesproken. Het duo 
runde van 1979 tot 1997 de oergezel-
lige ‘Snackbar Modern’,  gelegen aan 
het Oranjeplein in Mariahout. 

Theo en Reggie
Theo zag in 1947 in Wintelre het le-
venslicht. Reggies roots liggen in 
Eindhoven, waar zij  in 1951 geboren 
werd. In 1968 kreeg het stel verkering,  
nadat ze elkaar leerden kennen in ‘De 
Kers’, een danscafé in Oerle. Ze kregen 
een zoon; Hein. Daarnaast droegen zij 
de zorg voor twee pleegkinderen.

Naar Mariahout
Als echte horecamensen, hielp het 
stel de buren van Reggies ouders  in 

hun cafetaria in Nuenen. Deze 
mensen tipten het stel over een 
snackbar in Mariahout, die te 
koop stond. Het idee om een 
eigen onderneming te starten, 
sprak Theo direct aan. Reggie 
had er wat meer moeite mee. 
“Ik was mensenschuw”, vertelt ze. 
“Het liefste bleef ik achter in de keu-
ken. Maar al op de eerste dag werd 
ik naar voren geroepen om te komen 
helpen. ‘Theo ziet zo wit als een Pier!’, 
werd er geroepen. Het was duidelijk 
dat ik voor in de zaak nodig was.”

Perfecte sfeer
De taakverdeling tussen Theo en Reg-
gie beschrijven zij als volgt; Theo was 
de ‘buurter’ en Reggie was de ‘wer-
ker’. “De sfeer bij ons was altijd per-
fect”, vertelt Theo. “Mensen bleven 
vaak zo lang buurten,  dat we regel-
matig moesten zeggen, dat ze onder-
hand maar eens naar huis moesten 

gaan, omdat hun friet koud 
werd.” Reggie vult aan: 
“Als mensen ‘s avonds 
laat kwamen, bleven ze 
vaak met ons kaarten tot 
een uur of half vier ’s mor-
gens.”

Zelfgemaakt stoofvlees en 
de ‘kipstick’
Reggie maakte de meeste 
snacks zelf. Er kwamen 
zelfs mensen speciaal van-
uit Den Bosch voor haar 

stoofvlees. Karina Deben, één van de 
trouwe krachten die 12 jaar in dienst is 
geweest, ontwikkelde de ‘kipstick’. Dit 
was een groot succes.

De klanten kwamen vooral uit Maria-
hout, maar ook uit omringende dor-
pen. Medewerkers van Bavaria die in 
ploegendienst werkten, genoten van 
de shoarma. Jeugd die op stap ging bij 
‘Slaats’, zorgde voor een volle snack-
bar.

Gestopt
“We hebben precies 17 jaar, 7 maan-
den en 7 dagen in de zaak gewerkt. 
Vanwege gezondheidsredenen van 
Reggie zijn we ermee gestopt. Sinds-
dien wonen we met veel plezier in een 
chalet op de Kanthoeve in Bakel”, ver-
telt Theo. Theo tuiniert graag en is een 
fervent fietser. Reggie is creatief en 
maakt mooie poppen. Daarnaast  gaat 
het stel graag op vakantie met hun 
camper en passen ze wekelijks op hun 
kleindochter van zes jaar oud. 

“Ik ben de Mariahoutse gemeenschap 
heel erg dankbaar voor de goede klan-
dizie”, besluit het echtpaar.

gaan, omdat hun friet koud 
werd.” Reggie vult aan: 
“Als mensen ‘s avonds 
laat kwamen, bleven ze 
vaak met ons kaarten tot 
een uur of half vier ’s mor-een uur of half vier ’s mor-
gens.”

Zelfgemaakt stoofvlees en 
de ‘kipstick’
Reggie maakte de meeste 
snacks zelf. Er kwamen 
zelfs mensen speciaal van-

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Anneke Kanters

Mariahout - ‘D’n Erpse pad’, zoals 
dit pad in de volksmond werd ge-
noemd, vormde vroeger een ver-
binding tussen het huidige Son en 
het huidige Erp. Het pad liep dwars 
door de hei en de bossen van Ma-
riahout. Een gedeelte van dit cul-
tuurhistorische pad is beschreven 
en gemarkeerd door een enthousi-
aste projectgroep van Heemkunde-
kring  ‘t Hof van Liessent.

Een wandelpad 
beschrijven en markeren
“Dit project vloeit voort uit de Erf-
goedkaart van de gemeente Laar-
beek”, vertelt Henk Verbakel. Samen 
met Henny van der Aa en Joop van 
den Baar was hij nauw betrokken bij 
dit project van de Heemkundekring. 
Het was Joop van den Baar die met 
het idee kwam om ‘D’n Erpse pad’ 
te beschrijven en te markeren. Het 
plan werd financieel ondersteund 
door de gemeente Laarbeek. “Alles 
bij elkaar toch een heleboel werk: 
het uitzetten  van zo’n wandelpad”, 
verzuchten Henk en Henny. “Maar 
we hebben er met veel plezier aan 
gewerkt”, voegen zij er eensgezind 
aan toe. “Het is een heel mooi pad 
geworden voor iedereen die oog 
heeft voor de prachtige Mariahoutse 
natuur en historie.”

Geschiedenis 
Het ontstaan van het pad voert zo’n 
tienduizend jaren terug in de ge-
schiedenis. Na de laatste ijstijd ont-
stonden er in het moerassige land-
schap verhogingen. De wind waaide 
het zand op tot duinachtige zandrug-
gen. Op deze hogere delen gingen 
mensen wonen en daar liepen ook 
de paden. Rond 1910 werden op de 
zandrug sparren- en dennenbomen 
geplant. “Het pad volgt zoveel mo-
gelijk de oorspronkelijke route over 
de zandrug”, vertelt Henny van der 
Aa. In de loop van de tijd werd het 
pad slechts op twee plaatsen door-
broken. Dat gebeurde in het midden 
van de twintigste eeuw door de aan-
leg van een militair kamp in Maria-
hout. Maar het meest nog door de 
aanleg van de Zuid-Willemsvaart in 
het begin van de negentiende eeuw. 
Bij het kanaal aangekomen, eindigt 
de beschrijving van ‘D’n Erpse pad’ 
dan ook abrupt. Aan de overkant 
ziet een wandelaar wel restaurant 
‘Het Veerhuis’ liggen, maar weet, 
dat de eindbestemming Erp,… niet 
haalbaar is via de kortste weg.

De route 
Het pad begint achter het Torre-
ven in Mariahout. Vanaf daar naar 
het eindpunt is ongeveer 6 km. Er 
is een aanlooproute van restaurant  
‘De Pelgrim’ naar het startpunt, 
van ongeveer 1,5 km. In het res-
taurant is ook een routebeschrijving 
verkrijgbaar en er is voldoende 

parkeergelegenheid. De route is niet 
geschikt voor rolstoelgebruikers. Een 
wandelaar kan kiezen voor een korte 
route terug van 4 km  of een lan-
gere van 8 km. De terugweg is niet 
gemarkeerd. Op de route zijn enkele 
banken geplaatst door de Vereniging 

Zorg om het Dorp. Bij het begin- en 
eindpunt staan informatieborden. 
Behalve bij restaurant De Pelgrim, 
zijn de routebeschrijvingen binnen-
kort ook verkrijgbaar via Heemkun-
dekring ’t Hof van Liessent, biblio-
theek Lieshout, Vereniging Zorg om 

het Dorp. Voor meer informatie: 
www.hofvanliessent.nl 

Wanneer en hoe het pad officieel 
in gebruik zal worden genomen, zal 
nog via de media bekend worden 
gemaakt.

‘D’n Erpse pad’ in Mariahout in ere hersteld 

Joop van den Baar en Henny van der Aa 
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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.
• Pinnen? Ja, graag!
• Verkoop reststroken
• Startbijeenkomst nieuwe Wmo-taken voor zorgaanbieders
• Voordelig om gemeente te machtigen
• Aangifte vermissing staatsdocument bij gemeente
Volg ons op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app Yazula.

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

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 maandag 
15 april tijdens openingstijden in het gemeentehuis Laarbeek ter inzage. Uiterlijk vanaf dins-
dag 16 april kunt u de stukken ook raadplegen op www.laarbeek.nl.

De vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling vindt plaats op 
dinsdag 17 december 2013.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 12 november 2013.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Stand van zaken voorzieningenclusters.
7. Voorstel tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning  
 Peelgemeente Laarbeek 2014 en intrekking van de Verordening maatschappelijke  
 ondersteuning gemeente Laarbeek 2013.
8. Besluitvorming Regionaal Transitie Arrangement (SRE).
9. Voordracht leden Raad van Toezicht PlatOO.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur is op dinsdag 17 december 2013.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 19 november 2013.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Voorstel tot vaststelling van de tussenrapportage grondexploitatie 2013.
7. Stand van zaken intergemeentelijke/regionale samenwerking,  o.a. Ontwikkelingen bij het SRE.
8. Diensverleningsovereenkomsten (DVO’s) voor de intergemeentelijke teams  
 Gemert-Bakel en Laarbeek.
9. Zienswijze herziene begroting 2014 SRE en uitgangspunten nieuwe  
 gemeenschappelijke regeling MRE.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling wordt gehouden op 
woensdag 18 december 2013.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 2 oktober 2013.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Grondpositie van de gemeente in het LOG-gebied.
7. Stand van zaken zorgboerderij Grootenhout, Mariahout.
8. Stand van zaken bouwplannen.
9. Stand van zaken Noordoost Corridor.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De vergadering van de raadscommissie Beheer Openbare Ruimte is op woensdag 
18 december 2013.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 3 oktober 2013.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Evaluatie herinrichting Bosscheweg Beek en Donk.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

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

Op vrijdag 13 december komt wethouder Briels aan het woord. 

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

Vergaderingen raadscommissiesGemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de Bo-
menverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van hieronder 
genoemde bomen.
• 31 are bosperceel aan de Beekseweg in Lieshout. De eigenaar wil de houtopstand geheel ver-

jongen. De vergunning is verleend omdat er onvoldoende redenen tot behoud zijn. Conform 
de regelgeving vanuit de Boswet dient er een herplant uitgevoerd te worden;

• een amberboom op de Waterhoenlaan 8 in Beek en Donk. De boom wordt verwijderd omdat 
hij te groot wordt voor de voortuin. De vergunning is verleend omdat er onvoldoende redenen 
tot behoud zijn;

• twee berken op Oranjelaan 22 in Beek en Donk. De vergunning is verleend omdat er onvol-
doende redenen tot behoud zijn;

• een mammoetboom op de Lijsterstraat 23 in Aarle-Rixtel. De boom is te groot geworden vol-
gens de eigenaar. De vergunning is verleend omdat er onvoldoende redenen tot behoud zijn;

• drie esdoorns en een eik aan het grasveld aan de Lijsterlaan in Aarle-Rixtel. Deze bomen 
worden verwijderd vanwege de realisatie van een tijdelijke huisvesting van de Heindertba-
sisschool op deze plek. Na verwijdering van deze tijdelijke huisvesting zullen twee nieuwe 
esdoorns geplant worden ter compensatie.

• een esdoorn op de Schoolstraat in Aarle-Rixtel. De boom wordt verwijderd vanwege de inrich-
ting van een parkeerlocatie bij het nieuwe voorzieningencluster. Ter compensatie wordt een 
financiële herplantplicht opgelegd.

• twee populieren op percelen L530 en L302 aan de Schutstraat in Lieshout. De bomen worden 
gekapt vanwege hun formaat. De vergunning is verleend omdat er onvoldoende redenen tot 
behoud zijn.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 27 november 2013.
• twee essen aan het Ginderdoor nabij nummer 12 in Mariahout. Wegens een zwamaantasting is 

de gezondheid van de boom dermate verslechterd dat de boom verwijderd moet worden. Om-
dat herplant op deze locatie niet mogelijk is, wordt er een financiële herplantplicht opgelegd.

• een esdoorn nabij Kapelstraat 1 in Beek en Donk. Deze boom is aangetast door een zadelzwam, 
waardoor de gezondheid zal gaan verslechteren. Gezien de standplaats nabij de relatief druk-
ke Kapelstraat zal de boom uit voorzorg verwijderd worden. Als compensatie zal een nieuwe 
boom geplant worden in hetzelfde park.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 3 december 2013.

Rechtstreekse belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laar-
beek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’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
Herendijk 13                Lieshout 25-11-2013 oprichten carport
Dijkstraat 40                Aarle-Rixtel 25-11-2013 plaatsen tuinhuis
Mariastraat 48-50      Mariahout 25-11-2013 verbouw woning / winkel
Broek 6z                         Mariahout 25-11-2013 realiseren mantelzorgwoning
Helmondseweg 7c     Aarle-Rixtel 27-11-2013 handelen in strijd met regels RO

Aangevraagde sloopmelding
Locatie                           Kern                   Ingediend d.d. Werkomschrijving
Mariastraat 48-50     Mariahout 25-11-2013 deels slopen hoofdgebouw
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.

Kapvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Kennisgeving stookontheffingen Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op artikel 10.63 lid 2 van de Wet mi-
lieubeheer gelet op artikel 3:19 van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op de notitie verbranden 
van snoeihout in het buitengebied, het voornemen te hebben positief te beschikken op het verzoek om 
ontheffing van het stookverbod op grond van artikel 10.63, lid 2 van de Wet milieubeheer van:
Nr.                Naam Stooklocatie/ Kadastraal   Plaats
ST13.01    van Lankvelt Beukendreef 1 /A, 603 en A, 736 Mariahout

De beschikking en bijbehorende stukken liggen van zaterdag 7 december 2013 tot en met 
vrijdag 17 januari 2014 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een 
mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

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

Verleende vergunningen reguliere procedure
Locatie             Kern  Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Karstraat 5     Beek en Donk vergroten varkensstal bouwen 28-11-2013

Wet milieubeheer

Verleende bouwvergunningen
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Door Handboogschutterij De Eendracht is een kennisgeving incidentele festiviteiten
 gedaan in verband met:
• de opening van het clubhuis met aansluitend een feestavond op zaterdag 14 december 

2013 van 18.30 tot 1.00 uur in het clubhuis van De Eendracht, Lijsterstraat 25 in
Aarle-Rixtel;

• een feestavond op zaterdag 8 februari 2014 van 18.00 tot 1.00 uur in het clubhuis van 
De Eendracht, Lijsterstraat 25 in Aarle-Rixtel. 

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Stichting Teugelders van Ganzendonck voor het organiseren van een sauwelavond 

op zaterdag 15 februari 2014 van 19.30 tot 1.00 uur in muziekcentrum Het 
Anker, Pater Vogelstraat 39 in Beek en Donk (verzonden 3 december 2013).

• Stichting Teugelders van Ganzendonck voor het organiseren van een 
Ganzendonckse Seniorenmiddag op zaterdag 15 februari 2014 van 13.30 tot 
17.00 uur in muziekcentrum Het Anker, Pater Vogelstraat 39 in Beek en Donk 
(verzonden 28 november 2013).

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

Verkeersbesluit tijdelijk gefaseerd afsluiten Oranjelaan Beek en Donk en Kanaal-
dijk Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat besloten te hebben 
de verkeersmaatregel te treffen tot het tijdelijk gefaseerd afsluiten voor alle verkeer 
in beide richtingen op de Oranjelaan in Beek en Donk en de Kanaaldijk in Aarle-Rix-
tel. Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen van zaterdag 7 december 
2013 tot en met vrijdag 17 januari 2014 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.
Gedurende de inzagetermijn heeft u de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen 
bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Een 
beroepschrift moet u ondertekenen en moet tenminste bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep 
bij de rechtbank is griffierecht verschuldigd.

Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u daarnaast om een voorlopige 
voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening is een speciale regeling voor de 
periode dat het beroepschrift nog in behandeling is. Een genomen besluit dat in wer-
king treedt kan dan voorlopig ongedaan worden gemaakt door een spoedprocedure 
bij de voorzieningenrechter. Het besluit van de voorzieningenrechter is echter niet 
definitief en eindigt over het algemeen zodra er uitspraak is gedaan in de lopende 
beroepsprocedure. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffie-
recht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlopige voorzie-
ning aanvragen bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De rechtbank vraagt de gemeente in het kader van een beroepsprocedure altijd om 
een kopie van alle relevante stukken. Om die reden is het niet nodig dat u alle stuk-
ken ook bij het beroepschrift voegt. Het beroepschrift met het besluit waartegen u 
beroep instelt is in principe voldoende.

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Verleende vergunningen

Verkeersbesluiten

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

De aangevallen Buizerd

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de vele 
reacties op het artikel over mij in de vorige 
MooiLaarbeekKrant. De foto van mij stond er 
zo groot in dat ik er wel een beetje verlegen 
van werd.

Op de foto van deze week staat een buizerd die 
aangevallen en achterna gezeten wordt door 
een groep kraaien. Je ziet vaak dat roofvogels 
achterna gezeten worden door andere vogels. 
Het kan zijn dat ze gezien worden als een voed-
selconcurrent of in de broedtijd als gevaar voor 
hun jongen. Ik heb in Oost-Duitsland gezien 
dat de gigantische Zeearenden daar constant 
achtervolgd werden door bonte kraaien. De 
buizerd komt voor in diverse kleurvariaties van 
donkerbruin tot blond en is wat voedsel betreft 
een echte opportunist. Hij eet wat voorhanden 
is. Vandaar ook z’n brede verspreiding. Muizen 
en mollen of konijnen vormen vaak het hoofd-
voedsel. Maar een buizerd kan als het nodig is 
snel overschakelen op een ander voedingspa-
troon: ook dieren als eekhoorns, hazelwormen, 
waterhoenen of zelfs vissen zijn dan niet veilig. 
Ook eet hij wel aas, meestal verkeersslachtof-
fers. Als hij een prooi ziet, laat de buizerd zich 
er als een baksteen op vallen. Mensen worden 
zelden of nooit door buizerds aangevallen, 
behalve een enkele keer joggers. Zij worden 
dan mogelijk instinctief geïnterpreteerd als een 
indringer op de vlucht. Deze buizerd fotogra-
feerde ik in het Leek op de Donk, en het was 
een mooi spektakel om te zien, zo zie je maar 
ook in de lucht kijkend is het genieten van ons 
Mooie Laarbeek.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Het Leek op de Donk
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INZAMELDAGEN

In 2013 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 afdeling Openbare Werken, telefoon 0492 469 817. 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, bel 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,  
 luiers, 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 (Zorgboogcentrum Mariëngaarde 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. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

INZAMELDAGEN

In 2013 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 afdeling Openbare Werken, telefoon 0492 469 817. 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, bel 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,  
 luiers, 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 (Zorgboogcentrum Mariëngaarde 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. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:

DECEMBER woensdag: i nzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: i nzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: i nzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

inzameling 
grof snoeiafval
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Samen vernieuwend spelen en leren 
in Kindcentrum De Raagten

Er was eens een basisschool in een 
oud gebouw in een prachtige groene 
omgeving. De school stond bekend 
om zijn kwaliteit en betrokkenheid. 
Het oude gebouw voldeed niet meer 
aan de eisen van deze tijd. Er kwam 
een prachtig nieuw kindcentrum, 
waar opvang en onderwijs samen gin-
gen werken aan een brede ontwikke-
ling van kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Daarmee is een sprookje werkelijk-
heid geworden voor kinderen, ouders 
en medewerkers van kindcentrum 
De Raagten. Kernwaarden voor hen 
zijn professionaliteit, betrokkenheid, 
samenwerking, innovatie en talen-
tontwikkeling. De professionals zijn 
ambitieus in hun doelen, zij zijn blij-
vend in ontwikkeling. Kinderen gaan 
graag naar De Raagten en leren er 
veel op een breed gebied. Er wordt 
gekeken naar behoeften en talenten 
van kinderen om hen optimale ont-
wikkelingskansen te geven voor de 
toekomst. Zo ontdekken kinderen 
waar hun kracht ligt, want iedereen 
is intelligent op zijn eigen manier. De 
inbreng en betrokkenheid van ou-
ders is daarbij van essentieel belang. 
Ouders kunnen met hun kinderen in 
het kindcentrum terecht voor onder-
wijs, peuterspeelzaal, kinderopvang, 
buitenschoolse en tussenschoolse op-
vang. Leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers stemmen het aanbod 
en hun pedagogisch handelen op el-
kaar af, waardoor de overgang naar 
de basisschool voor kinderen gemak-
kelijker wordt. 

De medewerkers van De Raagten 
dragen hun maatschappelijke betrok-
kenheid uit door samenwerking met 
bibliotheek, ontmoetingscentrum, 
tienerwerk, verenigingen, zorg- en 
welzijnsorganisaties en door een aan-
tal goede doelen te steunen. Het mo-
derne, duurzame gebouw draagt bij 
aan een rustige, veilige omgeving en 
biedt alle mogelijkheden om elkaar te 
ontmoeten en samen te spelen, leren 
en werken.

Kindcentrum De Raagten is klaar voor 
de toekomst. En ze leven nog lang en 
gelukkig!

Medewerkers van Kindcentrum De 
Raagten wensen alle lezers van De 
MooiLaarbeekKrant een gezond, ge-
lukkig en groeizaam jaar toe!

De Zeepkist 

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                            Kern  Werkomschrijving       Activiteit Verzonden
Beatrixlaan 10            Aarle-Rixtel vergroten dakkapel     bouwen 29-11-2013
Helmondseweg 7c    Aarle-Rixtel handelen in strijd BP  bouwen/ontheffing    02-12-2013 

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 te-
lefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

Verleende omgevingsvergunningen

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek
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 BEEK & DONK    HEEZE
0492-465373        040-2261959
U IT  V O ORRA A D  L EV ERBA A R

In de maand december

20% winteractie
OP ALLE KLEDEN

Eerste winnaars Piet van Thielplein decemberactie 
Beek en Donk – Hieronder vindt u een overzicht van de eerste prijswinnaars van de Piet van 
Thielplein decemberactie. Met hen is telefonisch contact geweest. Op 19 december en 2 januari 
vindt u de overige winnaars in De MooiLaarbeekKrant terug.

Schoenmakerij Laarbeek cadeaubon t.w.v. €50   M. Eeuwes, Mariahout
Yours Fashion cadeaubon t.w.v. €50     Van Empel, Beek en Donk
Hema pakket t.w.v. €50      M. Scheepers, Beek en Donk
De 4 Seizoenen cadeaubon t.w.v. €25    Cathelijne v.d. Kamp, Beek en Donk 
’t Verswarenhuys cadeaubon t.w.v. €25    M. v.d. Akker, Beek en Donk
Jansen Kappers schoonheidsbehandeling t.w.v. €25   Kim Steegs
Van Helvoort boekenpakket     Latijnhouwers, Beek en Donk
Nicole’s Backstube taart naar keuze     Jansen, Gemert

Liederentafel in Zonnetij
Aarle-Rixtel - Welzijnsinstelling 
ViERBINDEN wil eind januari 2014 
starten met een liederentafel voor 
iedereen die zingen wil. Dit gaat 
plaatsvinden in ‘Zonnetij’, Aarle-
Rixtel.  

De bedoeling is dat de liederentafel 
plaats gaat vinden op de laatste don-
derdagen van de maand waar een R 
in zit. Er wordt gezongen uit bundels 
die dan aanwezig zijn.

Voor de begeleiding zoeken zij nog 
enkele muzikanten. Gedacht wordt 
aan toetsenist, accordeonist, gitarist 
en bassist.

Verdere informatie of aanmelden kan 
op tel.: 0492-534726 of per e-mail 
naar: frans.raaijmakers@upcmail.nl

‘KERSTGALA’ disco bij &RG-teensBeleidsplan 
Lieshout - De vrijwilligers van 
&RGteens, tienerwerk Lieshout, hou-
den op vrijdag 20 december een dis-
coavond in de CLUB ENERGIE, jeugd-
ruimte van het Dorpshuis te Lieshout . 
Het thema is ‘KERSTGALA’.  

Word jij weggebracht in een mooie li-
mousine?  Heb jij een mooie smoking 
of een lange galajurk? Laat deze dan 
zien. Wie zich het mooist aankleedt, 
maakt kans op leuke prijzen en wordt 

misschien &RG-teen van de maand.

Party Jockey Tim heeft voor dit thema 
zijn muziek op maat geselecteerd. Ook 
heeft hij dit keer enkele leuke verras-
singen op de agenda staan. Wees erbij, 
want dit is de laatste disco van 2013.  

Let op: de verbouwing van het dorps-
huis zit er bijna op. Deze disco en aan-
komende disco’s zijn weer op vrijdag 
en niet meer op zaterdagavond. 

De toegang tot &RG-teens discoavond 
is voor tieners met een pasje gratis en 
iedere jeugdige tiener (groep 7) tot en 
met 15 jaar is tegen betaling van €1,50  
van harte welkom. De zaal is open van-
af 19.30 uur. Zorg dat je op tijd bent 
om het allemaal mee te kunnen maken 
want om 22.00 uur is deze avond weer 
voorbij. Kijk ook voor meer informatie 
op www.energyteens.nl.  

DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
Smash
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Lea H

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

MAATJE MEER
X-two
Samoon
No secret
Open end

KINDERKLEDING
Vingino
Baker bridge
Cks

OPENINGSTIJDEN

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

09.00 uur tot 18.00

09.00 uur tot 18.00

09.00 uur tot 18.00

09.00 uur tot 18.00

09.00 uur tot 20.00

09.00 uur tot 17.00
EN NOG VEEL MEER!

De gehele 
Dames collectie

De gehele
Kinderkleding collectie

20%

50%

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64

Voor het betere 
onderhoud

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

Uw eerste kerstdag op zondag 15 december
www.kerstfairlieshout.nl
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Lieshout - Zaterdagavond om 20.00 
uur wordt in het kouwenbergs kerkje 
in Aarle-Rixtel een traditionele kerst-
viering gehouden. Folkloregroep Dik-
kemik brengt samen met de aanwe-
zigen een samenzang van traditionele 
kerstliedjes waarbij de ‘Herdertjes la-
gen bij nachte’ en ‘Stille nacht heilige 
nacht’ zeker niet zullen ontbreken. 

Ber Jacobs zorgt voor de instrumentale 
begeleiding. Ook worden er Brabantse 
kerstvoordrachten gehouden. Hieraan 
voorafgaand schallen de midwinter-
hoorns over de Kouwenberg. Zij zullen 
de winterdemonen verdrijven en het 
nieuwe licht verwelkomen. Sommige 

mensen denken dat dit slechts een 
Twentse traditie is, maar hoornblazen 
is ook in Brabant eeuwenlang traditie 
geweest. Niet allen in de advent maar 
ook bij andere bijzondere gelegen-
heden. Aansluitend aan deze viering 
wordt Glüwein en Kerstbrood opge-
diend.
                                                                                                                         
Zondagmiddag 22 december brengt 
kamerkoor Cantique een bijzonder 
kerstconcert ten gehore. Deze keer 
zullen twee solisten en enkele leden 
van orkest duodecima hun medewer-
king verlenen. Momenteel zingt Can-
tique een vier- tot vijfstemmig reper-
toire van barok tot en met romantiek.

Het kamerkoor bestaat puur uit ama-
teurs, de leden zijn afkomstig uit Aar-
le-Rixtel, Helmond, Bakel, Gemert en 
Liessel.
De muzikale leiding is in de bezielde 
en bezielende handen van Jacqueline 
Wezenberg, als ze niet voor de toon 
aangeeft, speelt ze viool in diverse en-
sembles en orkesten en geeft leiding 
aan strijkorkest Duodecima.

De entree voor dit concert is gratis. 
Wel gaat er een collecte rond waarvan 
de opbrengst naar het kerkje gaat. Het 
kerstconcert begint om 14.30 uur.

Laarbeek - St. Hart & Aa’s, werkgroep 
Laarbeek, lid van de reanimatieraad 
van de Hartstichting, organiseert in 
2014 als van ouds de herhalingsles-
sen reanimatie. Mensen die hierin 
geïnteresseerd zijn, moeten niet ver-
geten hun diploma mee te nemen, zo-
dat de stichting de herhalingsles kan 
aantekenen. 

De herhalingslessen staan gepland in 
het Dorpshuis te Lieshout op dins-

dag 28 januari, donderdag 30 janu-
ari, woensdag 5 februari 2014. In de 
Dreef te Aarle-Rixtel op donderdag 23 
januari 2014. In het Ontmoetingscen-
trum in Beek en Donk op dinsdag 4 
en woensdag 12 februari 2014. De 1e 
herhalingsles begint om 18.30 uur. De 
2e herhalingsles begint om 20.15 uur.

Op donderdag 6 en 13 februari 2014 
wordt er in het Ontmoetingcentrum 
in Beek en Donk een nieuwe cursus 

(twee avonden) reanimatie met AED 
gegeven van 19.00 tot 21.00 uur. U 
ontvangt een landelijk erkend diploma 
van de Nederlandse Hartstichting.

Aanmelden kan bij Ad Loos, tel:  
0492-382034 en via de mail: adloos@
hotmail.nl  of per post: Kerkstraat 39, 
5735 BW Aarle-Rixtel.

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

U kunt bij ons terecht voor gele 
en zwarte grond, diverse soorten 
metselzand, speelbakzand en 
vloerenzand. En voor het laden en 
lossen van aanhangers zand en puin.

Pieter van den Reek
Molenstraat 17, Aarle-Rixtel

Collse Heide 22, Nuenen

06 - 128 403 11   www.obresa.nl

- Jaarrekeningen

- Belastingaangiftes

- Begeleiding startende ondernemer

- Salarisadministratie

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...
Deze beauty is Felske, een lieve gesteriliseerde 
poes. Felske vindt knuffelen heerlijk en zoekt 
graag contact, maar een paar uurtjes voor 
haarzelf zodat ze haar schoonheidsslaapje 
kan doen vindt ze ook prima. Felske is een 
jonge meid die graag speelt, een balletje is 
hierbij favoriet. Binnenshuis gedraagt ze zich 
als een echte dame, ze heeft geen interesse 
in de gordijnen of het bankstel (behalve dan 
om samen met het baasje op te zitten!).

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

Hoera! Sjors en Duvel, de ‘MooiDier’ van vorige week en die week ervoor, 
hebben allebei een baasje gevonden! onze site bekijken, 
www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Naam:        Felske
Leeftijd:     1 jaar

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

Lever deze week een lege 
hondenvoer verpakking in 
(ieder willekeurig merk!)

en ontvang nu  
2 Kilo YAMI hondenbrokjes 

GRATIS
Max. 1 verpakking per gezin!

Kerstviering en kerstconcert  in het Kouwenbergs kerkje 

Herhalingslessen reanimatie St. Hart & Aa’s

Wie kent deze schoonheden?
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!

Op de foto van vorige week kwamen verschillende leuke re-
acties binnen. 
Hieronder vind je er een paar. 
 
Haar naam is: RINA SWINKELS
Zij was een klasgenote van mij op de huishoudschool in Beek 
en Donk. Sinds 1964 komen wij met 9 ex-klasgenoten elke 3 
maanden bij elkaar. Rina was destijds een van hen. Haar plot-
selinge overlijden in november 1994  maakte een zeer diepe 
indruk op onze groep. Nog steeds, bij iedere bijeenkomst van 
ons, gaat het altijd wel weer even over Rina, de altijd 
goed gehumeurde, veel lachende  en  blije persoon die zij was.
Met vriendelijk groet
Nettie Vereijken-van der Aa

Ik herken deze vrouw heel goed!
Dit is een foto van Rina Pompen-Swinkels, mijn lievelingstan-
te. Ze is helaas te jong overleden, ze was pas 45 jaar. Ze was 
de jongste zus van mijn moeder en woonde met haar gezin
en Oma aan de Rooijseweg in Mariahout. Bij ‘Tante Rina’ 
was het altijd fijn, ik kwam graag bij haar!
Groet,
Irene Vereijken

Ik zag vanmorgen de foto in de MooiLaarbeek van wie kent 
deze vrouw. Dat is Rina Swinkels uit Mariahout of Rina 
Pompen - Swinkels. Maar helaas is Rina al meer dan 10 jaar
geleden overleden. Rina heeft bij mij op school gezeten: de 
toenmalige huishoudschool in Beek en Donk. De klas komt nog 
ieder jaar een of twee keer bij elkaar. Wij noemen dat de klasse 
bijeenkomst. Het komend jaar gaan wij ons vijftigste jaar in.
Rina maakte ook deel uit van de bijeenkomsten. Nog heel vaak 
komt ze op de bijeenkomsten in onze gesprekken voor.
Groetjes,
Jeanne Janssens

Historische beelden

prijsvraag@mooilaarbeek.nl of telefonisch via 06-51978426. Wie weet is jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen verschillende leuke re-

Zij was een klasgenote van mij op de huishoudschool in Beek 
en Donk. Sinds 1964 komen wij met 9 ex-klasgenoten elke 3 
maanden bij elkaar. Rina was destijds een van hen. Haar plot-
selinge overlijden in november 1994  maakte een zeer diepe 
indruk op onze groep. Nog steeds, bij iedere bijeenkomst van 

goed gehumeurde, veel lachende  en  blije persoon die zij was.

Dit is een foto van Rina Pompen-Swinkels, mijn lievelingstan-
te. Ze is helaas te jong overleden, ze was pas 45 jaar. Ze was 

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

Diverse soorten 
schaatsen voor zeer 
lage prijzen

Kinderschaatsen 
om te bouwen naar 
skeelers

maar € 49,-

De Peeldijk 7  Beek en Donk 0492 - 461426 
www.oerlemans-houtzagerij.nl

Gespecialiseerd 
in vloeren

Foto vorige week
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Herdertjesviering op kerstavond Kerstviering voor Vrouwenbeweging

KiKo’s kerstmusical 
‘Het meisje met de zwavelstokjes’ 

Kerstkienavond door BV Plan West

Kerstconcert Gemengd Koor De Klokkengieters 

Aarle-Rixtel - De herdertjesviering is een 
gezinsviering, op kerstavond 24 december 
om 17.00 uur,  voor kinderen vanaf onge-
veer 6 jaar. Alle kinderen worden uitge-
nodigd om gekleed als engel, ster, herder, 
schapen, Jozef of Maria naar de kerk te ko-
men, zodat ze het verhaal niet alleen maar 
kunnen horen maar ook kunnen zien. 

Verkleden
Met een mooie witte doek om of met 
vleugeltjes ben je een engel, een papie-
ren kroon met een ster, of een ster op een 
stokje maakt je tot een stralende ster, met 
een hoedje of een stok ben je een herder, 
met een knuffelschaapje ben je een schaap, 
met een bruine doek om ben je Jozef, met 
een blauwe doek of sjaal Maria. Aan het 
begin van de viering komen de kinderen 
in al hun verschillende rollen samen naar 

voren, waarna ze samen de lichtjes van de 
adventskrans en de paaskaars ontsteken. 
Vind je het leuk om mee te helpen tijdens 
de viering door voor te lezen, 
bel of mail dan even naar Annemiek Kamp, 
tel.384004, annemiek@schok.net.

Peuter- en Kleuterviering op 1e kerstdag 
Voor de kleinste kinderen tot ongeveer 6 
jaar is er een speciale viering rond de kerst-
stal op kerstochtend om 8.30 uur. Wat zou 
er deze keer in de doos zitten? Ze gaan sa-
men naar het kerstverhaal over de geboorte 
van Jezus luisteren, versieren de kerstboom 
en zingen kerstliedjes. Na een half uurtje 
gaan ze allemaal weer naar huis om het 
kerstfeest daar verder te vieren.  Alle klein-
tjes zijn van harte welkom, samen met papa 
en mama of opa en oma en natuurlijk je 
broertjes en zusjes. 

Beek en Donk – De leden van de Vrouwenbe-
weging Beek en Donk worden uitgenodigd voor 
de kerstviering op dinsdag 17 december, in zaal 
’t Huukske. De avond begint met een korte vie-
ring door Pastor Jan Engels. Daarna is er een 
koffietafel nieuwe stijl.

Op deze avond worden er 8 van de leden ge-
huldigd omdat ze 25, 40 en 50 jaar lid zijn van 
de vereniging. Ze worden dan ook deze avond 
in de bloemetjes gezet. Na de huldiging en de 
pauze, worden er enkele gedichten voorgelezen 
en volgt de trekking van de loterij. 

Ook dit jaar brengen de leden weer hun kerst-
gaves mee, daar maken zij de volgende dag 
weer mooie pakketten van en die bezorgen 
zij bij mensen die eenzaam zijn, of die het af-
gelopen jaar iets aangrijpends hebben mee-
gemaakt. 

De leden willen aan deze mensen laten zien 
dat ze hen in deze dagen niet vergeten. Vrou-
wenvereniging Beek en Donk wenst iedereen 
fijne kerstdagen en een heel gezond en lief-
devol 2014.

Aarle–Rixtel – De Koorklas voor kinderen KiKo 
uit Laarbeek verzorgen zondag 22 december in 
de Dreef in Aarle–Rixtel de kerstmusical: ‘Het 
meisje met de zwavelstokjes’. 

Iedereen is van harte welkom om te komen 
kijken en luisteren naar dit wonderbaarlijke 

verhaal gespeeld en gezongen door de kinde-
ren van KiKo. Er zijn twee voorstellingen, één 
om 12.00 uur en één om 14.00 uur. Kaartjes 
voor deze voorstellingen kunnen gekocht wor-
den voor €2,00 vanaf 14 december bij Snoeperij 
Jantje (A-R). 

Lieshout - Buurtvereniging Plan West houdt op 
woensdag 18 december een kerstkienavond. Er 
zijn mooie kerstpakketten als prijzen.

De opbrengst hiervan komt geheel ten goede 
aan de buurtvereniging. De avond wordt ge-
houden in zaal de Koekoek en begint om 20.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Iedereen is 
van harte welkom. 

Aarle-Rixtel – Gemengd Koor De Klokken-
gieters uit Aarle-Rixtel zorgt voor verschil-
lende gelegenheden om de kerst met hen te 
vieren. 

De eerste viering zal zondag 15 december in 
de kloosterkapel van de Zusters Franciscanes-
sen in Veghel plaatsvinden.

Een week later op zondag 22 december geeft 
het Gemengd Koor De Klokkengieters haar 

jaarlijks kerstconcert in de Parochiekerk van 
Onze Lieve Vrouw Presentatie, Dorpsstraat, 
Aarle-Rixtel. Medewerking zal worden ver-
leend door Margot Pagels, sopraan en Arjan 
Mooij, orgel. Het geheel staat onder leiding 
van Rob Rassaerts. Het concert begint om 
18.00 uur en zal ongeveer 1 uur duren.

Ook nodigt het koor u uit voor de Hoogmis 
op eerste kerstdag in de Parochiekerk in Aar-
le-Rixtel, deze begint om 10:00 uur. 

Mooi UIT in Laarbeek

 

Uniek bij u thuis 
Kerst tapas 2013 

Wilt u thuis met familie en/of vrien-
den gezellig bij de kerstboom genie-
ten van een heerlijk kerstdiner zon-
der daar de hele dag voor in de keu-
ken te hoeven staan? Daar bieden 
wij de oplossing! 
15 gerechtjes p/p geheel door ons 
voorbereid met een minimale berei-
ding bij u thuis. U krijgt een recep-
tenboekje waarin alle uitleg staat. 
Kortom: Uniek, maar op uw eigen 
manier!  
Minimale bereiding, maximaal       
genieten!  
Voor meer info kijk op onze website 
of op:  
www.facebook.com/EeterijUniek 
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Kerstviering voor leden KBO-Mariahout

Kienavond door de Raopers

oMase bezoekt kerstshow R.C. de Oude Molen Het oprichten van de nieuwe parochie Laarbeek

Kerst met Zanggroep de Halmen 

Kamerkoor Cantique in Kouwenbergs kerkje 
Mariahout – De jaarlijkse kerstviering  voor de 
leden van KBO-Mariahout wordt gehouden op 
woensdag 18 december 2013 om 15:30 uur. 

De hoogmis zal door Pater Wester worden opge-
dragen en het Mercantokoort zal tijdens de vie-

ring de zang verzorgen. Na de viering is er een uit-
gebreide koffietafel bij de Pelgrim en aansluitend 
een optreden door leden van de Liederentafel.

Voor meer informatie kan er gebeld worden naar 
H Bekx: 0499-421613

Lieshout – Carnavalsvereniging De Raopers houdt op vrijdag 13 december een kienavond. 

Deze avond wordt gehouden in het Dorpshuis aan de Grotenhof. Het begint om 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 

Mariahout - Op zaterdag 14 december bren-
gen de leden van vrouwenvereniging oMase 
uit Mariahout een bezoek aan de kerstshow 
van R.C. de Oude Molen.

Alle leden gaan op eigen gelegenheid naar 
Beek en Donk, degenen die zich hiervoor op-
gegeven hebben worden om 18.30 uur bij 
Sporthal Den Ekker verwacht. OMase wenst 
iedereen een fijne avond.

Er staan nog meer kerstplannen op de agen-
da van de vereniging. Op maandag 16 de-
cember maken de leden een kerstdecoratie 
en op dinsdag 17 december is de kerstvie-
ring. 

De kerstviering is in zaal de Pelgrim en begint 
om 19.30 uur. Hier zal ook het oMase koor 
aanwezig zijn. Ook is er deze avond een ac-
tie voor het goede doel, een kerstspel en een 
proeverij. Aan het einde kunnen de leden 
nog mooie prijzen winnen tijdens de loterij. 

Laarbeek - Voor elke nieuw op te richten paro-
chie (fusie van bestaande parochies) wordt in 
het bisdom een pastoraal team benoemd. In de 
nieuw op te richten parochie Laarbeek bestaat 
dat team uit: pastoor J. Verbraeken en pater A. 
Wester OFM.

Het pastorale team kan in de toekomst eventu-
eel bijgestaan worden door een pastoraatgroep. 
De leden van die pastoraatgroep worden door 
de pastoor gevraagd deel te nemen aan de pas-
toraatgroep. Of en hoe zo’n groep in de nieuwe 
parochie vorm krijgt moet nog samen bespro-
ken worden.

Ter voorbereiding op de nieuwe parochie komt 
het pastorale team regelmatig samen. In prin-
cipe iedere dinsdagmorgen een uurtje. Ook be-
spreekt het pastorale team maandelijks onder 
leiding van de heer Van Oppen (beleidsmede-
werker van het bisdom) de aandachtspunten, 
welke van belang zijn in de nieuwe parochie. 
Omdat ook de gewone zaken (vieringen, werk-
groepen, vergaderingen etc.) doorgang moeten 
vinden kan niet alles in één keer gerealiseerd 
worden. De komende tijd zal de nadruk liggen 

op de jonge gezinnen in de nieuwe parochie.

Daar door paus en bisschoppen de nadruk ge-
legd wordt op evangelisatie (mensen bekend 
maken met de evangelische boodschap van Je-
zus Christus) als de belangrijkste opdracht van 
de kerk in deze tijd, hebben zij besloten zich te 
focussen op die werkgroepen, die qua geloofs-
onderricht van groot belang zijn voor de jonge 
gezinnen zoals doopvoorbereiding, eerste com-
munie werkgroep, voorbereiding vormsel, Bij-
belgroep en gezinsvieringen.

De besturen van de parochies hebben een pa-
rochiespiegel ingevuld. In een parochiespiegel 
wordt aangegeven naast een aantal cijfers met 
betrekking tot een aantal parochianen, doop-
sels, inkomsten en degelijke. Welke werkgroe-
pen actief zijn in een parochie en waar in de 
huidige parochie de sterke en de zwakke pun-
ten liggen. 

De volgende bijeenkomst van het pastoraal 
team in januari 2014 worden met name deze 
parochiespiegels onder de loep de genomen. Te 
zijner tijd hoort u daar weer over. 

Lieshout – Zanggroep de Halmen verzorgt 
zondag 15 december om 15.30 uur en 
om 17.30 uur diverse kerstliederen op de 
kerstmarkt in Lieshout.  

Daarnaast verzorgen zij de nachtmis op 24 
december om 22.30 uur in de Sint Servaas-
kerk te Lieshout. Op zondag 29 december 
om 9.30 uur zingen zij wederom in de Sint 
Servaaskerk, waar zij hun laatste viering van 
2013  zullen verzorgen. U bent van harte 

welkom om naar één van de optredens te 
komen luisteren.

Vind je het niet alleen leuk om te luisteren, 
maar heb je ook zin om volgend jaar met 
hen mee te zingen, dan kunt u langsgaan 
bij de repetitieavond. Zij repeteren elke 
dinsdagavond van 20:30 uur tot 22:30 uur 
in het Dorpshuis te Lieshout. Voor inlichtin-
gen kan er gemaild worden naar: De_Hal-
men@tele2.nl. 

Aarle – Rixtel – Kamerkoor Cantique ver-
zorgt zondag 22 december een kerstcon-
cert in het Kouwenbergs kerkje aan het 
Kouwenbergsplein in Aarle-Rixtel. Hierbij 
zullen werken ten gehore worden gebracht 
van diverse componisten, dit jaar staan de 
werken van Henry Purcell centraal.

De sopraan Ginette Kals zal enkele aria’s 
zingen en ook het strijkersensemble Duo-
decima verleent haar medewerking aan dit 

concert. Natuurlijk zullen er ook kerstliede-
ren gezongen worden en is er glühwein na 
afloop. De aanvang is om 15.00 uur en de 
toegang is gratis. 

Kamerkoor Cantique is een gemengd koor 
uit Aarle-Rixtel en omgeving met een re-
pertoire van barok tot romantiek. Het koor 
bestaat sinds 1992 en staat onder de be-
zielende leiding van Jacqueline Wezenberg.

Mooi UIT in Laarbeek

      / bavariabrouwerijcafe

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

B a v a r i a  B r o u w e r i j c a f é  p r e s e n t e e r t . . .  n a a s t  e e n  g o e d  g l a s  b i e r :

Uitnodiging

e e n  l e u k  p r o g r a m m a  v a n 
l o k a l e  m u z i k a n t e n  e n  z a n g e r e s s e n

van 15.00 tot 19:00 uur

- BBC Jazz
- Quiet Fire
- RejoiceTot dan! Marjan & Anja

Live muziek!
    Kerstfair
         Lieshout

Live muziek!
    Kerstfair
         Lieshout

t i j d e n s  d e

l o k a l e  m u z i k a n t e n  e n  z a n g e r e s s e n

Tot dan!

december

 1 5zo
nd

ag

 Wilt u de Kerst een keer op een 
andere manier vieren? 

Boek dan samen met uw familie of 
vriendengroep een kookworkshop 

bij Kookcentrum Brabant.   

Kookcentrum Brabant heeft plaats voor 
groepen van minimaal 15 tot maximaal 80 personen

  
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact 

met ons op.

 

Prins Hendrikstraat8, Beek en Donk   T.: 06 46 59 85 95
E.: info@kookcentrumbrabant.nl   I.: www.kookcentrumbrabant.nl

Wees er snel bij, want VOL = VOL!
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Laarbeek - Aan de keukentafel van 
Werkgroep raadslid Erik van Haperen 
is deze week hard gewerkt om het 
partijprogramma van deze Laarbeek-
se politieke partij af te ronden. Op de 
jaarvergadering van 21 november jl. 
is met inspraak van de achterban dit 
programma op hoofdlijnen goedge-
keurd. 

Nu worden de 
puntjes van het pro-
gramma op de i gezet. 
Dit voor de gemeente-
raadsverkiezingen die op 19 maart 
a.s. gehouden worden. “De kiezer 
heeft recht op waar wij voor staan”, 
zo spreken Jos Gruijters en Veerle van 
Schaijk zich overtuigend uit. “Onder 
het motto ’Thuis in Laarbeek’, wil 
De Werkgroep de kracht van de vier 
Laarbeekse kernen behouden”, vult 
Joan Briels -huidig wethouder Maat-
schappelijke Ontwikkeling en lijst-
trekker van deze partij- aan.

Laarbeek, dat zijn de vier kernen. De 
mensen van De Werkgroep hebben 
allemaal een grote verbondenheid 
met deze kernen. Ze staan ook mid-
den in de maatschappij. Hierdoor voe-
len zij zich- en zijn zij ook daadwerke-
lijk - thuis in Laarbeek. De Werkgroep 
vindt het ook van groot belang dat 

de burgers zich betrokken en thuis 
voelen in hun wijk, in hun dorp, en 
in Laarbeek. Dat geeft invulling aan 
het begrip verbondenheid wat in de 
ogen van De Werkgroep een van de 
centrale thema’s is voor de toekomst 
Het rijke verenigingsleven met de vele 
vrijwilligers zijn in Laarbeek hierbij 
een belangrijk fundament.

Tegelijkertijd zien 
we dat Laarbeek 
groeit in naamsbe-
kendheid en verder 

betekenis krijgt. Niet ondanks maar 
juist dankzij de kracht van de vier 
zelfbewuste kernen. Zoals gezegd, 
het behouden en versterken van de 
kwaliteit van de leefomgeving blijft 
de komende jaren, als het aan De 
Werkgroep ligt, centraal staan. Als 
het nodig is zoeken we de samenwer-
king met de omliggende gemeenten. 
Belangrijk hierbij is in de gaten te hou-
den onze eigen identiteit als Laarbeek 
niet te verliezen. De Werkgroep wil 
ervoor zorgen dat iedereen zich thuis 
blijft voelen in Laarbeek! Vandaar de 
verkiezingsslogan: De Werkgroep 
THUIS in Laarbeek! 

Het partijprogramma is binnenkort 
te lezen op internet, Facebook en (in 
verkorte versie) in deze krant.

De Werkgroep werkt aan 
het partijprogramma

Lezerspodium

Omtrent ‘De Ruit’
Het parlement zet de Ruit in de 
wachtkamer. Fijn zo. Regionaal 
is er sprake van opluchting. 
Gedeputeerde Van Heugten krijgt 
er van langs, maar wil koppig zijn 
weg er doordrukken. De provincie 
overweegt zelfs het bedrag van 268 
miljoen euro’s onder voorwaarden 
voor te schieten. Noord-Brabant 
heeft dus te veel geld ontfutseld 
aan zijn inwoners, maar dit terzijde. 
Wat mij nu opvalt als inwoner van 
Laarbeek is de dodelijke stilte van 
onze burgemeester in deze kwestie. 
Sinds zijn aantreden heeft Ubachs 
zich niet of nauwelijks geuit over 
dit regionale geschilthema. Hij is 
zelf verklaarde voorstander van 
samenwerking met de omliggende 
gemeenten, maar betekent dit 
meteen dat je dan stilzwijgend de 
visie van de anderen accepteert 
als het enige grote goed? Wat is 
eigenlijk het standpunt van onze 
burgemeester? Is hij voor of tegen 

die weg? Een beetje karakter in 
het verzet tegen de schadelijke 
verbinding van Ekkersrijt naar 
Beek en Donk, zou men toch in 
redelijkheid mogen verwachten 
van het opperhoofd van de meest 
beschadigde gemeente. Niet dus! 
Het geeft te denken! Als Henk van 
Beek als natuurbeschermer het voor 
elkaar krijgt dat de Tweede Kamer in 
meerderheid besluit tot uitstel van de 
weg (alle respect voor de heer van 
Beek), wat zou een burgemeester 
dan wel of niet kunnen betekenen. 
Eén ding niet vergeten meneer 
Ubachs, Laarbeek betaalt uw salaris., 
dus Laarbeeks belang voorop! Dit 
is onder meerdere één van mijn 
gedachten, het is nog niet te laat, 
de strijd is nog niet gestreden. Het 
is ook nog niet mijn laatste gedachte 
in deze zaak.

Dr. Ir. J.M. Houben, 
Koekoeklaan 4A Lieshout

Herken jij dit bij jezelf?
Ik weet niet wie ik ben; Ik ben onzeker; Ik loop vast op 
school; Mijn sportprestaties vallen tegen; Ik heb problemen 
met mijn ouders; Ik heb iemand verloren van wie ik hield; 
Mijn ouders gaan scheiden; Ik weet niet wat ik wil

En belangrijker misschien nog wel voor jou: ”alleen jij en ik 
hoeven te weten wat er speelt”.. Als jij..............

Wij kunnen je helpen.

Hans Vogels         www.laagdrempeligadvies.nl         06-33207267

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek 

Voorbespreking PNL 

Algemeen Belang Laarbeek nodigt belangstellenden uit

Lampionnentocht Basisschool De Driehoek

Laarbeek – De leden van PvdA Laar-
beek zitten op maandag 16 december 
in De Dreef in Aarle–Rixtel om 19.00 
uur bij elkaar om de verschillende ver-
gaderingen te bespreken.

Tijdens de vergadering op dinsdag 
17 december staan de commissie-
vergaderingen van Maatschappelijke 
Ontwikkeling en Algemeen Bestuur 
op de planning. Bij de commissie 

Maatschappelijke Ontwikkeling staat 
de transitie jeugdzorg op de agenda en 
bij de commissie Algemeen Bestuurd 
de winkeltijdenverordening. Beide on-
derwerpen zullen tijdens het achterba-
noverleg besproken worden.

Op woensdag 18 december vinden de 
commissievergaderingen RO en BOR 
plaats. 

De volledige agenda’s van de commis-
sievergaderingen kunt u vinden op de 
website van de gemeente Laarbeek 
onder de link bestuur en vervolgens 
raadscommissies.

Iedereen kan zijn of haar mening laten 
horen en meepraten over de belang-
rijkste onderwerpen in de gemeente.

Laarbeek – PNL houdt maandag 16 
december haar openbare voorbespre-
king ter voorbereiding op de com-
missievergaderingen van 17 en 18 
december. 

Op dit achterbanoverleg komen onder 
andere de volgende punten aan de orde: 
De vaststelling van de tussenrapportage 
grondexploitatie 2013, de vaststelling 
Winkeltijdenverordening Laarbeek 
2014, Dienstverleningsovereenkom-
sten voor de intergemeentelijke teams 

Gemert-Bakel en Laarbeek, herziene 
begroting 2014 van SRE en  uitgangs-
punten nieuwe GR Metropool Regio 
Eindhoven, evaluatie herinrichting 
Bosscheweg in Beek en Donk, vaststel-
ling van de nieuwe Verordening WMO 
Peelgemeente Laarbeek 2014, besluit-
vorming Regionaal Transitie Arrange-
ment SRE ( in het kader van de tran-
sitie Jeugdzorg ), grondpositie van de 
gemeente in het LOG-gebied, stand 
van zaken legalisatie van Rooiseweg 
16 a te Mariahout en stand van zaken 

zorgboerde-
rij Grooten-
hout, Broek te 
Mariahout.

De agenda’s van de commissieverga-
deringen staan ook op www.laarbeek.
nl. Voor iedereen die geïnteresseerd is 
of mee wil praten over deze of andere 
onderwerpen, is van harte welkom op 
maandag 16 december 2013, aanvang  
20.00 uur, in het Buurthuis te Maria-
hout.

Laarbeek - Politieke groepering Al-
gemeen Belang Laarbeek nodigt alle 
leden en belangstellende uit voor het 
bijwonen van haar vooroverleg op 
maandag 16 december. 

Op de agenda staat de voorbespre-
king voor de komende Commissie-
vergaderingen. De voorbespreking 
vindt plaats om 20.00 uur in de ruimte 
van de voormalige videotheek aan 
de Kapelstraat 34 in Beek en Donk, 

tegenover de kerk. 
Voor meer informa-
tie kunt u kijken op 
de website: 
www.abllaarbeek.nl.

Aarle-Rixtel – Groep 8 van Basisschool 
De Driehoek verzorgt op 19 decem-
ber een lampionnenoptocht. Zij roepen 
daarom iedereen uit Aarle-Rixtel op om 
deze donderdagavond vanaf 18.30 uur 
bij Zonnetij te komen kijken en luisteren. 

Elk schooljaar organiseert groep 8 
de kerstviering. Dit jaar willen ze 
met alle kinderen en ouders van 
de school met de lampionnen naar 
Zonnetij lopen. Daar willen ze alle 
bewoners op het pleintje toe zingen 

en een fijne 
kersttijd toe te 
wensen.

hout, Broek te 
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Passend onderwijs, een hot item 
wat het afgelopen kalenderjaar 
met fl inke regelmaat de revue 
passeerde. Elk kind een passende 
onderwijsplek. Iedere leerling recht 
op onderwijs wat bij hem of haar 
past. Het riep kritiek op bij de azi-
jnplassers en de zonnige types 
spraken alweer direct over ‘kansen’ 
en ‘uitdagingen die we aan moes-
ten gaan grijpen’. Oftewel, men 
verviel alweer snel in de frequente 
open deuren waar we er meer dan 
voldoende van hebben. Oh ja, en 
eenieder had er, zoals dat ook ge-
bruikelijk is, wel weer een meer 
dan overtuigende mening over. 
Gelukkig hebben we dan ook altijd 
nog de ‘lijdende voorwerpjes’ waar 
het om draait. De onbeschreven 
blaadjes, de meningsontdekkende 
mensjes die met een ‘saai’ of ‘leuk’ 
in één woord weer kunnen geven 
hoe ze over iets kunnen denken. 
Zo ook Simon. Simon is een leer-
ling van 11 jaar oud. Hij zit in de 
laatste groep, is één van de jon-
gere leerlingen in een goedgevulde 
klas welke net in het lokaal past. 
Simon denkt graag na. Over hoe 
iets moet, iets werkt, iets leeft, iets 
hoest, iets gymt, iets ….. vul maar 
in. Simon is een begenadigd rek-
enaar en houdt van het uitleggen 
van woorden, het liefst zo deftig 
mogelijk en met zo min mogeli-
jk ‘euhm’. Want ‘dat doen ze al 
zoveel in Nederland’. Simon is een 
‘einzelgänger’ of een ‘loner’ om 
twee passende leenwoorden uit de 
Duitse en Engelse taal te gebruiken 
om deze bijzondere jongeman te il-
lustreren. Gelukkig wordt Simon in 
de kleine samenleving die ‘groep 
8’ wordt genoemd behoorlijk 
gepruimd. Dit in tegenstelling 
tot de grote boze wereld. Men 
respecteert de kleine jonge-
man en heeft graag met hem 
te doen. Zeker wanneer het 
gaat om de vakkunde van 
‘Saimon’, zoals men hem lief-
kozend noemt. In de sociale 
zin is de meegaandheid ietsje 

minder, maar Simon maalt er niet 
zo om. ‘Ik heb m’n vrienden en om 
een heel netwerk aan vrienden te 
hebben, daar zit ik niet zo op te 
wachten. Facebookmania,’ zo zegt 
Simon.
Ik hoor u al denken en misschien 
is dit ook wel zo. Mocht u hokjes-
denker zijn, de sticker autisme kan 
bij deze knul passen, maar me-
neer heeft vrede met zijn bestaan 
en loopt, fi etst, wandelt er lekker 
doorheen. Prima toch?!
Kortgeleden kwam Simon naar me 
toe. Diepe frons in zijn voorhoofd, 
de wijsvinger tikkend tegen de kin, 
de ogen nog ernstiger kijkend dan 
die van Mart Smeets. 
‘Mees, ik lees in de krant over pas-
send onderwijs en ook op het jour-
naal zeggen ze daar wat over. Wat 
is dat dan eigenlijk? Krijgen we dan 
allemaal een pashokje op school?’ 
Mees keek even op van zijn rood 
aangestreepte nakijkwerk en legde 
Simon uit wat het eigenlijk betek-
ende. ‘Ow ok’, waarna een korte 
pauze viel, ‘als ze er dan maar wel 
voor zorgen dat we allemaal in ons 
lokaal pas-
sen.’

Mees 
Joost

In het lokaal passen 
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Kaartverkoop ‘Wedden Dat Je Lacht’ van start

Geslaagde receptie in Raopersgat

De prinsenrecepties in Ganzendonck

Ganzendonckse Seniorenmiddag is compleet

Lieshout – De kaartverkoop van ‘Wed-
den Dat Je Lacht’ is van start gegaan. 
Deze avond, die al een aantal jaren 
wordt georganiseerd door carnavals-
vereniging ‘De Raopers’, vindt plaats 
op 25 januari 2014 vanaf 19.00 in het 
Dorpshuis in Lieshout. 

De W.D.J.L.-avond wordt de laatste ja-
ren door steeds meer mensen bezocht 
en elk jaar wint de organisatie de wed-
denschap, want gelachen wordt er.  
Dit jaar is de avond weer in de grote 
zaal van het vernieuwde Dorpshuis en 
het programma liegt er niet om. Vier 
topkletsers t.w. Harry Hens, Berry Kna-
pen, Rob Schepers (Sterksel) en Kitty 
Goverde komen in de ton te staan (of 
erlangs). 

Het muzikale entertainment komt al-
lemaal uit Laarbeek. Het  Mariahoutse 
duo “Erpels uit een zekske” en de 

Lieshoutse formatie De P’s treden op 
tussen de kletsers door en de Aarlese 
groep DèVèltOp sluit de avond af. 

De eigen dansmariekes treden 2 keer 
op zowel met de gardedans als met 
de nieuwe showdans. Blaaskapel Het 
Mag Ginne Naam Hebben zorgt voor 
de muzikale omlijsting. Traditiege-

trouw wordt er in de pauze rogge-
brood met zult gratis aangeboden. 

De toegangskaarten zijn te koop bij 
DIO-Mark drogisterij, TOP1TOYS van 
Berlo en bij de balie van de Jumbo 
Lieshout. De prijs is slechts € 12,50 per 
kaart en vol is vol dus wees er snel bij.

Lieshout – Carnavalsvereniging De 
Raopers hield zaterdag hun prinsen-
receptie. De jeugd ging in de namid-
dag van start en de avond stond ge-
heel volgepland voor prins Maurice 
d’n Urste en zijn adjudant Peter. 

Vele passeerde op het podium waar-
onder de carnavalsverenigingen van 
Laarbeek, Gerwen en natuurlijk de 
vliegenmeppers uit Boekel. Ook was 

er voldoende muziek in de zaal met 
als hoogtepunt Harmonie St Caecilia, 
Kapel M4 en de Fluttetutters helemaal 
uit Haarlem. 

De receptie liep vanwege de grote 
drukte al snel uit, maar dit was geen 
probleem. Want wachten was zeer ze-
ker niet vervelend vanwege het geva-
rieerde vermaak vanuit de volle zaal. 

De Raopers kijken terug op een prach-
tige receptie. Alle dank gaat uit naar 
de vele bezoekers namens het bestuur 
en natuurlijk namens Prins Maurice 
d’n urste.

Beek en Donk – Op zondagmiddag 5 
januari 2014 zal Prins Luuk XLII van 
Ganzendonck (Stephan van Schijn-
del) een receptie worden aangeboden 
vanwege zijn benoeming. Hoewel 
het nog enkele weken duurt voordat 
het zover is, willen de Teugelders van 
Ganzendonck iedereen hier nu alvast 

op wijzen. Ook zijn vriendin, en voor 
nu Prinses Thea (van Rixtel), zal de 
hand geschut kunnen worden. De re-
ceptie begint om 14.30 uur. 

Even daarvoor, vanaf 13.11 uur, is het 
echter eerst de beurt aan de jeugd van 
Ganzendonck. Jeugdprins Luukske 

XXVIII (Jowie Dekkers) en Jeugdprin-
ses Sofie van Dartel zullen dan graag 
iedereen de hand schudden die hen wil 
feliciteren.

Beide recepties vinden plaats bij 
café zaal Dave van de Burgt aan het 
Heuvelplein.

Beek en Donk – Het programma van 
de Ganzendonckse Seniorenmiddag 
is compleet. Van kletser Ton Brekel-
mans, amusementsgroep Dè Vèlt Op 
en het zingende feest duo De Patatjes 
was al bekend dat ze het publiek die 
middag komen vermaken. 

De jeugd heeft de toekomst en dat 
geldt ook tijdens de Ganzendonckse 
Seniorenmiddag. Tijdens het carna-
valsconcert, van harmonie O&U in 
2013, stak één optreden er met kop 
en schouders bovenuit. Een gedurfde 
en technisch zeer moeilijke act werd 
er neergezet door een aantal jonge ta-
lenten van O&U. Zij zullen die act nog 
één keer laten zien tijdens de Senio-
renmiddag. Voor iedereen, of je het nu 
wel of niet eerder al hebt gezien, iets 
om niet te missen.

Frans Bevers is de tweede bekende 
kletser die het podium betreedt. Ooit is 
hij begonnen met optreden tijdens een 
12½ jarig bruiloftsfeest. Dit smaakte 
naar meer en na een aantal jaren in en 
rond Oirschot opgetreden te hebben, 
ging Frans wat verder het land in. In 
al die jaren won hij heel wat prijzen, 
zoals: 6 maal finalist Brabantse Kam-
pioenschappen, Regionaal kampioen 
van Mierlo, Regionaal kampioen van 
Groot Deurne, Regionaal kampioen 
van Oirschot, 3e plaats Zuid Neder-
lands Kampioenschap, en Winnaar van 
de Vergulde Lampenkap Eindhoven. 

Uiteraard zullen ook de Dansmarie-
kes hun beste beentje weer voor ko-
men zetten, zowel met hun nieuwe 
Gardedans alsook met de Showdans 
van dit seizoen. De Beek en Donkse 

Octopusband zorgt voor de muzikale 
begeleiding.

Entreekaarten zijn vanaf 15 januari be-
schikbaar bij drogisterij Ceelen aan het 
Heuvelplein. De prijs is slechts € 4,00, 
inclusief koffie en een consumptie.

De prinsenreceptie in Raopersgat 

Frans Bevers, één van de kletsers die 
op de seniorenmiddag optreedt

AdvertorialVeilig de weg op met 
Autorijschool Ton van Dijk

Al jarenlang is Ton van Dijk een zelf-
stand en gerenommeerd rijinstructeur. 
In 2014 bestaat zijn Autorijschool Ton 
van Dijk een kwart eeuw en in al die 
jaren heeft Ton veel mensen mogen 
begeleiden met zowel auto- als mo-
torrijles.

Ton biedt meer..
De grote hoeveelheid ervaring van Ton 
heeft ertoe geleid dat hij niet alleen 
mensen helpt met het behalen van hun 
rijbewijs. Hij staat bijvoorbeeld ook 
klaar om mensen met een scootmo-
biel te begeleiden. Daarnaast helpt hij 
mensen met angsten weer de weg op.

Kwaliteit door ervaring
Na 25 jaar heeft Ton een slagingsper-
centage dat ruim boven het landelijk 
gemiddelde ligt. Ton: “Mijn aanpak 
is altijd stapsgewijs. De eerste lessen 
zorg ik ervoor dat de leerling de auto 

onder controle heeft. Alle onderdelen 
van het rijden zijn gefaseerd. Daarbij 
heb ik veel geduld.” Naast de regu-
liere lessen is het ook mogelijk om bij 
Autorijschool Ton van Dijk het rijbewijs 
versneld – in 8 weken – te halen.

Mooie herinneringen
Ton heeft veel mooie herinneringen 
aan zijn rijlessen. “Het mooiste wat 
ik heb meegemaakt is dat ik als eer-
ste rijschool in Nederland een drieling 
op examen heb gehad, die allen op 
dezelfde dag ook zijn geslaagd. Daar-
naast is er in al die jaren nog nooit een 
leerling uit zichzelf weggegaan.”

Pakketaanbieding
Het is mogelijk om een pakketaanbie-
ding te nemen bij Autorijschool Ton 
van Dijk. Voor € 1.950,- krijg je 40 uur 
rijles, een tussentijdse toets en het exa-
men aangeboden.

Autorijschool Ton van Dijk   Beek en Donk   0492 - 464363 / 06 - 22745294
www.autorijschooltonvandijk.nl

Prinsenreceptie De Heikneuters Mariahout
Mariahout - Na al weer een kleine 
vijf weken geleden dat er in het Hei-
durp de hoogheden bekend werden 
gemaakt, en na verschillende gezel-
lige activiteiten bij de kerndorpen 
Ganzegat, Ganzedonck en Raopers-
gat, is het nu voor het Heidurp om de 

felicitaties aan de hoogheden over te 
brengen. 

‘s Middags om 14.30 uur staan de 
jeugdhoogheden prins Joep, prinses 
Indy, adjudant Stef, nar Kylie en de 
gehele jeugdraad klaar om de 

felicitaties in ontvangst te nemen. Hier zal 
zeker op deze middag de prins Patrick, 
prinses Nicole, Adjudant Twan met het 
bestuur en raad van elf aanwezig zijn. 
Deze middag duurt tot 17.00 uur. 
Na een kleine pauze zal er vanaf 19.00 
uur de receptie aangeboden worden 
aan Prins Patrick, prinses Nicole  en 
adjudant Twan. Hier zullen diverse 
carnavalsverenigingen, familie, vrien-
den en overige belangstellenden 
aanwezig zijn.  De receptie duurt tot 
ongeveer 22.00 uur waarna dan nog 
een gezellige afterparty plaatsvindt. 
Kom met z’n allen naar de Pelgrim 
aan de Mariastraat te Mariahout, zo-
dat je nog lang mee kan praten over 
deze gezellige doldwaze avond. Ver-
der willen De Heikneuters iedereen 
een gezellige kerst toewensen, een 
voorspoedig Nieuwjaar en de beste 
wensen voor 2014!
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De Rabobank doet er alles aan om bankieren zo

veilig mogelijk te houden. U kunt daar ook aan

meehelpen door de vijf veiligheidsregels te

volgen:

1. Houd uw beveiligingscodes geheim.

2. Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een

    ander wordt gebruikt. 

3. Zorg voor een goede beveiliging van de 

    apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken.

4. Controleer regelmatig uw bankrekening.

5. Meld incidenten direct aan de helpdesk 

    Internetbankieren 0900-0905 (lokaal tarief).

Samen sterker

Lees meer over veilig bankieren op rabobank.nl/peelnoord

Samen houden we 
bankieren veilig

Rabobank Peel Noord
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Tijdens het open huis
kookdemonstratie

interieuradvies
van een woonstyliste

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Bezoek ons open huis

zondag 15 december

van 10.00 tot 16.00 u

Het langstlevende testament is een term 
die rotsvast verankerd is in het hoofd van 
mensen en wekt  nog steeds het vertrou-
wen dat alles goed is geregeld. Is dat nog 
wel terecht? 
Ja en nee…............................................…
Ja, het langstlevende testament doet in 
principe nog steeds wat het belooft; het 
beschermt de langstlevende. Het zorgt 
ervoor dat de langstlevende de touwtjes 
in handen heeft bij de afwikkeling van de 
nalatenschap en de zeggenschap krijgt 
over het hele vermogen. De kinderen 
hebben na een overlijden namelijk nog 
geen recht op uitkering van hun erfdeel, 
maar moeten wachten tot na het overlij-
den van de langstlevende voordat zij hun 
erfdeel ontvangen. 

Dus die langstlevende blijft financieel 
altijd goed verzorgd achter?
Nee, dat hoeft toch niet zo te zijn. Want 
die erfdelen die de kinderen nog niet 
krijgen, daarover moet wel erfbelasting 
worden betaald. En juist omdat zij nog 
niets krijgen moet de langstlevende die 
betalen. Niet fijn, als dat al je spaargeld 
kost omdat de rest van het vermogen in 
je huis zit. En helemaal niet fijn wanneer 
je geen spaargeld hebt maar alleen een 
eigen huis.  

En dan hebben we nog de AWBZ bij-
drage. Ook hiertegen biedt het langstle-
vende testament niet altijd bescherming, 
terwijl dat wel mogelijk is.  

En wat te denken aan kinderen die na 
het eerste overlijden toch wel alvast hun 
erfdeel willen ontvangen. Dat kunnen zij 
door hun legitieme portie op te eisen. Dit 
is weliswaar maar de helft van hun nor-
male erfdeel, maar ze hebben wel recht 
op uitbetaling hiervan uiterlijk 6 maanden 
na het overlijden. Ook hiertegen biedt 
het langstlevende testament niet altijd 
bescherming. 

En de erfbelasting na het overlijden van 
de langstlevende? Natuurlijk, dat moeten 
de kinderen dan betalen en die kunnen 
dat dan ook meestal wel omdat zij dan 
ook echt iets ontvangen, maar niemand 
betaalt graag te veel belasting. Op die 
erfbelasting na twee overlijdens kan in 
heel veel gevallen ook nog behoorlijk 
worden bespaard. 

Dus het langstlevende testament biedt 
niet altijd die financiele bescherming die 
u ervan verwacht. Laten we vooral niet 
vergeten dat er sinds 2003 een Nieuw 
Erfrecht geldt en dat er inmiddels heel 
veel wetswijzigingen en overheidsmaat-
regelen zijn getroffen, die het langstle-
vende testament op financieel en fiscaal 
gebied wat minder “beschermend” 
heeft gemaakt. 

Het wordt dus tijd om uw testamenten 
te toetsen aan en af te stemmen op de 
huidige wetgeving en regelingen, zodat 
u er weer het vertrouwen in kunt hebben 
dat alles goed is geregeld.   

Annet van Gils-Kuys 
www.mijntestamentadvies.nl  

Iedere zaterdagmiddag 
inloopmiddag aan de 
Havenweg 2 te 
Aarle Rixtel

u er weer het vertrouwen in kunt hebben 
dat alles goed is geregeld.   

www.mijntestamentadvies.nl  

Iedere zaterdagmiddag
inloopmiddag aan de 

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

alle gesneden groenten 
1 euro per zakje

alle salades 
1,50 euro per bakje

geschrapte kriel 
1 euro per kilo

Aanbieding loopt van 12-12 tot en met 18-12

ViERBINDEN zet Laarbeekse vrijwilligers in het zonnetje
Laarbeek – De Laarbeekse vrijwilli-
gersorganisaties stonden afgelopen 
zaterdag 7 december stil  bij de Na-
tionale dag van de Vrijwilliger. 

Zo ging Jolanda Jacobs namens de 
Zonnebloem afdeling Lieshout hun 
vrijwilligers bedanken met een kerst-
presentje. 

Zaterdagochtend werden alle 20 
vrijwilligers persoonlijk bedankt voor 
hun inzet voor de Zonnebloem-gas-
ten. Voorzitter Jan Tielemans en zijn 
vrouw Antoinet waren zichtbaar blij 
met de waardering die zij ontvingen. 
Jan zet zich sinds 2 jaar in als voorzit-
ter voor de Zonnebloem en Antoinet 
al jarenlang, voorheen als bestuurslid 
en tegenwoordig als bezoekvrijwil-
ligster. “Wij doen dit vrijwilligerswerk 
erg graag en een stukje waardering 
voor de tijd die we erin steken is fijn 
om te krijgen”, vertelt Antoinet. 

In Aarle-Rixtel werden alle vrijwilli-
gers van het Zorgboogcentrum extra 
verwend met een leuke middag bij 
het Theehuis in Aarle-Rixtel. Femke 
v/d Kimmenade organiseerde deze 
middag voor de 30 vrijwilligers die 
werkzaam zijn binnen de Zonnetij. 
Vrijwillig dragen zij zorg voor de be-
woners bij het eetpunt en de huis-
winkel. Zij bieden ondersteuning bij 
allerlei activiteiten en gaan wandelen 
met de bewoners. 

Maandagavond organiseerde Mach-
teld Hoebergen van ViERBINDEN 
een etentje voor haar vrijwilligers 
van de Laarbikker, inloopcafé Wa-
terpoort, de Zonnetij en het dorps-
servicepunt Aarle-Rixtel. Allemaal 
werden zij uitgenodigd om te komen 
genieten van de kookkunsten van 
medewerkers van ViERBINDEN die 
voor deze dag vrijwillig hun han-
den uit de mouwen staken. Voor de 

vrijwilligers van de Laarbikker was 
het wel even wennen om andere 
mensen in hun schorten te zien wer-
ken in hun keuken. Maar om te kun-

nen genieten van een etentje zonder 
zelf iets te hoeven doen, was toch 
wel heel fijn. 

Beek en Donk - Ter gelegenheid van 
de opening van de bibliotheek in het 
ontmoetingscentrum in Beek en Donk 
heeft de collectie een lokale ‘boost’ 
gekregen. Dit was een schenking van 
het college van burgemeester en wet-
houders. 

NATUURlijk Laarbeek
Eén van de boeken die is toegevoegd 

aan de collectie is het fotoboek NA-
TUURlijk Laarbeek. Dit is een uitgave 
van het IVN Laarbeek. Alle foto’s in dit 
boek zijn gemaakt in de kernen: Beek 
en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en 
Mariahout. Andere titels zijn ‘Water-
woordenboek’ van Wim Daniëls, Top-
pers van Toen van Jan Winkelmolen en 
ook boeken over de Beek en Donkse 
middenstand en de kunst in Laarbeek 

mogen niet ontbreken. Een volledig 
overzicht is te vinden op de site van 
de bibliotheek: www.bibliotheekdlb.nl.

Laarbeekse auteurs
Niet geschonken maar wel toege-
voegd aan de collectie van de biblio-
theek zijn de onlangs verschenen ro-
mans van de Laarbeekse auteurs Ria 
Dinnissen met haar boek Liever verre 

vrienden en Pierre Heesakkers met zijn 
boek Hertz. 

De boeken zijn inmiddels opgenomen 
in de collectie van de bibliotheek in 
Beek en Donk en staan klaar om te 
worden uitgeleend. U bent van harte 
welkom in de bibliotheek.

Beek en Donk - De inschrijvingspe-
riode voor Kwizut is gesloten en dat 
betekent dat de balans opgemaakt 
kan worden. Maar liefst 147 teams 
hebben zich opgegeven voor dé kwiz 
van Beek en Donk: Kwizut! Dit is een 
waanzinnig aantal waar de organisa-
tie ontzettend tevreden over is, maar 
tegelijkertijd roept het ook vraagte-
kens op.

Hoe kunnen zij er immers nog steeds 
voor zorgen dat alles zo soepel en 
veilig mogelijk verloopt voor zowel de 
kwiz- als de feestavond? Om die re-
den vinden zij het nodig om de deel-
nemers reeds wat belangrijke info te 
verstrekken vóór de kwizavond.

Daarom houdt Kwizut een informa-
tieavond. Deze vindt 19 december 
plaats bij Café/zaal Dave van de Burgt 
(De zaal is open vanaf 19.30 uur).

Deze avond is verdeeld over twee 
sessies:
Teams 1-74 starten om 20.00 uur. 
Teams 75-147 starten om 21.00 uur.

Indien je niet meer weet welk 
nummer je team heeft, kun je 
dit terugvinden op de website 
www.kwizut.nl.
 
Het is belangrijk dat er van ieder 
team minimaal één iemand aanwezig 
is op deze avond, omdat onder meer 

het startbewijs voor Kwizut wordt 
verstrekt. Per team zijn maximaal 3 
personen van harte welkom.

Tevens attendeert de organisaite alle 
teams erop dat deze avond de laatste 
mogelijkheid is om het inschrijfgeld 
te voldoen. Indien dit niet is voldaan, 

kan het startbewijs niet afgegeven 
worden. Gelukkig geldt dit maar voor 
een paar teams, de rest heeft het alle-
maal keurig betaald. Dus: controleer 
even of je reeds betaald hebt en zo 
niet regel dit dan nog vlug of betaal 
het uiterlijk de 19e december.

Laarbeek/Helmond - Tijdens het Alz-
heimer Café, op donderdag 19 decem-
ber, worden diverse filmfragmenten 
vertoond die ‘uit het leven gegrepen’ 
zijn. De stichting nodigt belangstel-
lenden uit om na te denken over de 
verschillende aspecten van dementie 
en om in het café hierover samen in 
gesprek te gaan.

Het Alzheimer Café is geen echt café, 
maar een ontmoetingsplaats voor ie-
dereen die met dementie, in welke 
vorm dan ook, te maken heeft. In een 

ongedwongen sfeer kan men lotgeno-
ten ontmoeten, informatie krijgen en 
ervaringen delen. Elke derde donder-
dagavond van de maand, in Serviceflat 
de Ameide, Ameidepark 8 in Helmond. 

Men kan een bezoek brengen aan het 
Alzheimer Café op donderdag 19 de-
cember, zonder aanmelding vooraf, 
vanaf 19.00 uur is iedereen van har-
te welkom in de recreatiezaal van de 
Ameideflat. De entree is gratis. Het 
eerste kopje koffie wordt aangeboden 
door de Alzheimer Afdeling Zuidoost 

Brabant. Het programma start om 
19.30 uur. Daarna is er tijd voor een 
drankje. Rond 21.00 uur wordt de 
avond afgesloten en is iedereen wel-
kom om nog iets te drinken en na te 
praten tot 21.30 uur. 

Alle inwoners uit Helmond en omlig-
gende gemeenten zijn van harte wel-
kom in het Alzheimer Café. Bij vragen 
vooraf kan men contact opnemen met 
Lies van Houtem, Stichting LEVgroep 
Leven & Verbinden, telefoon 0492 - 
59 89 89 (tijdens kantooruren).

Femke v/d Kimmenade met alle vrijwilligers van de Zorgboog.

Lokale titels in collectie De Lage Beemden

Informatieavond voor deelnemende teams Kwizut

Het Alzheimer Café toont fi lmfragmenten uit het leven gegrepen

info@coverhoeven.nlinfo@coverhoeven.nl

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media 

Grafisch ontwerp

Websites
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Pater Becanusstraat 5  •  Beek en Donk  •  tel (0492) 463 496    
www.mandenmanmeubelen.nl

Wilt u meer weten over het productaanbod?

Kijk ook op onze website.

ML S

IEDER Z’N 
EIGEN STOEL
Lange mensen hebben een 

relatief hogere zit nodig en 

langere voetenbank. 

Voor kleinere mensen mag het 

allemaal ietsje korter zijn. 

De meeste fauteuils zijn 

daarom verkrijgbaar in drie 

uitvoeringen: small, medium 

en large. De verschillende 

maten staan bij ons voor 

u klaar.

VOORKOM RUGKLACHTEN
Horizontaal instellen of juist helemaal rechtop, hij 

biedt altijd goede steun aan uw nek, rug, lende en 

wervelkolom. Dat helpt om rugklachten te voorkomen.

CURTIS
Als u kiest voor de fauteuil Curtis kiest u voor optimaal zitcomfort. 

Deze fauteuil is voorzien van een speciale vulling waardoor u bij de 

eerste aanraking het comfort ervaart. 

 In leer vanaf

1.849,-

relax 
C O L L E C T I E

 In leer vanaf1.595,-

relax 
C O L L E C T I E

STEVIN
Kiest u voor elektrische bediening dan kunt u dit model Stevin uitrusten 

met de opstahulp. Dit elektrische handigheidje helpt u bij het opstaan 

uit de fauteuil. Opstaan was nog nooit zo eenvoudig.

STEVIN
Kiest u voor elektrische bediening dan kunt u dit model Stevin 
uitrusten met de opstahulp.
Dit elektrische handigheidje helpt u bij het opstaan uit de fauteuil. 
Opstaan was nog nooit zo eenvoudig.

Relaxspecialist

relax
c o l l e c t i e
relaxrelax
c o l l e c t i e

Overtuig u van de kwaliteit 

en het zitcomfort 

door de meubels in de winkel

te bekijken en uit te proberen.

Change

Charles

Relaxfauteuil v.a.

e 1595,-

U bent van harte welkom

in onze showroom.



Donderdag 12 december 2013 27
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Komende zaterdag staat in de Bundesliga de klassieker 
‘Bayern Munchen- HSV’ op het programma. Robben (Bayern) 
zal helaas door een blessure afwezig zijn en wellicht speelt 
ook v/d Vaart bij HSV nog niet mee door dezelfde reden.

Toch een leuk affi che. Wat wordt de uitslag?

Stuur uw voorspelling voor zaterdag (14 december) 15.30 uur naar
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van

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

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek:  Jos Hellings
Antwoord vorige editie:  
Jong Ajax - Jong PSV is geëindigd in 2-2 

Cadeaubon kan tot 11 december worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag
Beek en Donk -  De dag voor de 
Kerst Inn, op 17 december om 19.30 
uur, speelt het 1e elftal van Sparta 
’25 in de derde ronde van het be-
kertoernooi. Tegenstander in deze 
thuiswedstrijd is Volharding uit 
Vierlingsbeek. 

Stapje dichterbij
Het team Volharding van trainer 
Henk Evers is een middenmotor in de 
tweede klasse. Met liefst 40 doelpun-
ten voor in 12 competitiewedstrijden 
is direct duidelijk wat het gevaarlijk-
ste deel van deze ploeg is. Voor de 
groenwitten zou een overwinning bij 
deze thuiswedstrijd betekenen dat 
men een stapje dichterbij het KNVB-
bekertoernooi in het nieuwe seizoen 
komt. Toeschouwers zijn van harte 
welkom. 

Ronnie Couwenberg
Trainer Ronnie Couwenberg heeft 
aangegeven na dit seizoen een an-

dere uitdaging te willen aangaan. 
Na twee seizoenen verlaat hij Sparta 
’25 waardoor de Spartanen nu al op 
zoek gaan naar een vervanger. Cou-
wenberg kon de groenwitten vorig 
jaar na een dramatische eerste helft 

van de competitie handhaven in 
de 1e klasse. Dit jaar is de doelstel-
ling eveneens handhaving en als de 
tweede seizoenshelft verloopt zoals 
vorig seizoen is er misschien nog een 
extra toetje. 

Derde ronde bekertoernooi Sparta‘25

Dames Sparta’25 pakken eerste punt 

voetbal

Geen goed vervolg voor ASV’33
Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft afgelo-
pen zondag de goede resultaten van 
de laatste weken geen vervolg kun-
nen geven, in blessuretijd gooide 
RKSVO definitief de wedstrijd op 
slot door de 2-0 aan te laten teke-
nen.

ASV’33 kwam heel goed uit de 
startblokken en was bijna de ge-
hele 1e helft de betere ploeg. Kan-
sen waren er genoeg te noteren. 
De grootste kans was toch wel voor 
Nick Hendriks die de rood/witten 
op een 0-1 voorsprong had moe-
ten brengen. Een inzet van ASV’33 
werd door de doelman van RKSVO 
op de rand van de 16 geparreerd, 
maar de bal kwam bij Thomas Frit-
sen die met een mooie lob de 0-1

op het scorebord leek te brengen. 
Helaas, kwam de bal op de lat. Dit 
bracht Nick Hendriks in de gelegen-
heid om te scoren, maar zijn vizier 
stond niet op scherp, dus ook hier 
werd niet gescoord.

Even later was het Rene de Vries die 
de kwaliteiten van de doelman  testte 
maar wederom wist de doelman zijn 
mannetje te staan en voorkwam een 
treffer van ASV’33. De laatste 10 
minuten van de 1ste speelhelft wa-
ren voor RKSVO en ook zij wisten 
hierin bijna te scoren maar de paal en 
een prima redding van Roy Verbakel 
stond succes voor RKSVO in de weg. 

De 2e helft was nog maar 5 minu-
ten begonnen, toen een speler van 

RKSVO het strafschopgebied van 
ASV’33 binnen  liep. Hij werd daar 
ten val gebracht, op de makkelijk val-
lende speler van RKSVO werd com-
mentaar geleverd aan het adres van 
de scheidsrechter. De scheidsrech-
ter wees gedecideerd naar de stip, 
hierdoor kwam ASV’33 met 10 man 
te staan. De strafschop werd  goed 
benut en met een 1-0 achterstand  
moest ASV’33 verder. 

De ASVers toonde karakter door kei-
hard te werken om zodoende een 
verdiende gelijkmaker op het score-
bord te brengen. Hierbij was duidelijk 
de kwaliteit van RKSVO te zien. Met 
enkele ervaren spelers in de gelede-
ren wisten zij ASV’33 bij het eigen 
doel vandaan te houden, en daarbij 
ook nog eens regelmatig gevaarlijk 
voor het doel van ASV’33 te verschij-
nen.

 ASV’33 kon eigenlijk niet meer dan 
RKSVO van een 2e doelpunt af pro-
beren te houden, en met een man-
netje meer was RKSVO duidelijk te 
sterk, diep in blessuretijd viel dan 
toch uiteindelijk de definitieve be-
slissing, met een afstandsschot wist 
RKSVO de 2-0 op het scorebord te 
brengen.

Aanstaande zondag kan ASV’33 
zichzelf een goede dienst bewijzen 
door de thuiswedstrijd van hekken-
sluiter Mifano te winnen. Hopelijk 
gaat dit ook lukken, wij wensen de 
mannen van Twan Wijnen alvast heel 
veel succes hierbij.

Opstelling ASV’33; Roy Verbakel, 
Robbert Mol, Ruud de Brouwer, Lars 
Swaanen, Kai Vervoort(60e Lucas 
Beeren), Erwin v Dijk (80e Dirk de 
Greef), Dennis Verbakel, Thomas 
Fritsen,  Nick Hendriks, Rene de Vries, 
Joris v Brug (85e Wouter Thijsen).

Beek en Donk - De dames van Sparta 
’25 wisten zondag hun eerste puntje 
in de competitie over de streep te 
trekken. Een prachtige prestatie, zeker 
omdat men de eerste wedstrijd tegen 
SSS’18 verloor met 13-0. 

Het 2-2 gelijke spel was volledig ver-
diend tegen de middenmotor uit 
Overloon. De krappe selectie van trai-
ner Ard van de Burgt liet de laatste we-
ken al zien snel vorderingen te maken. 
Het eerste puntje in de tweede klasse 
werd met groot enthousiasme gevierd 
en het wachten is op de eerste drie-
punter.

Kerst Inn bij Sparta ‘25

Kaarten met Kerst en nieuwjaar 
bij supportersclub ‘ELI’

Beek en Donk – Sparta ’25 houdt op 
woensdag 18 december en donder-
dag 19 december de jaarlijkse Kerst 
Inn. Al jaren wordt de Kerst Inn ge-
kenmerkt door veel gezelligheid en 
drukte in een leuke kerstsfeer. 

Sinds twee jaar zullen ook de ju-
bilarissen van de Spartanen tijdens 

de Kerst Inn op donderdag gehul-
digd worden. Ook dit jaar worden 
diverse leden in het zonnetje gezet 
voor hun 25, 40, 50, 60 en zelfs 
70-jarig jubileum. Op beide dagen 
is het clubgebouw vanaf 19.30 uur 
geopend en is iedereen welkom 
om een Kerstdrankje te nuttigen.

Lieshout – De supportersclub van 
voetbalclub ‘Eli’ houdt op 2e kerst-
dag, evenals voorgaande jaren, een 
gezellige kaartmiddag in de ELI-
kantine voor leden en niet-leden. 

Tijdens deze kaartmiddag zal er 
naast een rikconcours zowel een jo-
ker- als een toepconcours gehouden 
worden, en dit alles om de inmid-
dels bekende malse prijzen (een heel 

varken).  Het kaarten begint om 
14.00 uur en iedereen kan zich in-
schrijven vanaf 13.30 uur voor €5,- 
per persoon.

Ook nieuwjaar wordt gevierd bij 
de supportersclub. De nieuwjaars-
receptie vindt plaats op 1 januari in 
de ELI-kantine om 12.00 uur. Om 
13.00 uur wordt ‘De Blauwwitter 
2013’ bekendgemaakt. 

Spring- en luchtkussenparadijs in een verwarmde halSpring- en luchtkussenparadijs in een verwarmde hal

Crazy Winter Wonderland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fitland Gemert

donderdag 2 t/m zondag 5 januari 2014

Foto’s & impressies: 
www.facebook.com/CrazyWinterWonderland 

Meer informatie:
www.crazyair.nl/CrazyWinterWonderland
    

Entree:
Kinderen: €5,-  Ouders: Gratis

Er is horeca aanwezig en voor 
de kinderen zijn er Bras- en 
Bunkerkaarten te koop.

Adres:
Vicaris v/d Asdonckstraat 55 
5421 VB Gemert

Openingstijden: 
van 10:00 tot 18.30 uur

De dames van Sparta’25 behaalden zondag hun eerste punt uit de competitie

Stan van Dinther in actie Fotograaf: Jo van Herpen
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Programma / Uitslagen

voetbal

Sparta’25
Zaterdag 14 december
13.30 Sparta’25 A1 - Mierlo Hout A1
11.30 Sparta’25 D1 - OJC Rosmalen D1
11.30 Blauw Geel’38 D6 - Sparta’25 D3
10.15 NWC E5 - Sparta’25 E2
09.15 Sparta’25 E3G - VOW E3
10.00 Venhorst E1 - Sparta’25 E4
09.15 Spartaantjes - training

Zondag 15 december
14.30 Sparta’25 1 - SV Meerssen 1
11.30 Boekel Sport 2 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - DVG 2
12.00 Sparta’25 4 - Erp 4
10.00 Sparta’25 5 - Mifano 4
10.00 Sparta’25 6 - Avesteyn 5
10.00 Sparta’25 8 - Avesteyn 3
12.00 Stiphout Vooruit 6 - Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 10 - ELI 4
10.00 Sparta’25 VR1 - SSE VR1

Dinsdag 17 december
19.30 Sparta’25 1 - Volharding 1

ASV’33
Jeugd zaterdag 14 december 
14.30 ASV’33 A1 - WEC A1
14.30 ASV’33 B1 - DVG B1
13.00 EVVC B2 - ASV’33 B2
14.30 ASV’33 MB1 - UDI’19  MB2
12.30 ASV’33 C1 - ZSV C2
13.00 UDI’19 C5 - ASV’33 C2
13.00 UDI’19 C7 - ASV’33 C3
11.30 ASV’33 D1 - UDI’19 D3
10.30 ASV’33 D2G - UDI’19 D5
10.30 ASV’33 E1G - ASV’33 E2G
10.45 Stiphout Vooruit E3 - ASV’33 E3G
10.30 ASV’33 E4 - Sparta’25 E7G
11.30 ASV’33 F1 - Baexem F1
09.15 ASV’33 F2 - Avanti’31 F2
09.15 ASV’33 F3G - Venhorst F4G
08.30 DVG F4 - ASV’33 F4
09.15 ASV’33 F5G - Deurne F5

Veteranen zaterdag 14 december 
16.00 Bavos - ASV’33

Senioren zondag 15 december
14.30 ASV’33 1 - Mifano 1
11.30 ASV’33 2 - Deurne 5
11.00 HVV Helmond 4 - ASV’33 3
12.00 Rhode 4 - ASV’33 4
11.00 ASV’33 VR1 - Stiphout Vooruit VR

Jeugd zaterdag 7 december 
RKPVV A1 - ASV’33 A1 1-3
Schijndel/DE WIT B2 - ASV’33 B1 0-2
ASV’33 MB1 - UDI’19   MB1 1-1
IVO C1 - ASV’33 C1 1-2
ASV’33 C3 - Rhode C5 1-3
ASV’33 D1 - Boekel Sport D1 3-9

Blauw Geel’38 D4 - ASV’33 D2G 12-1
ASV’33 E1G - DVG E1G 3-4
ASV’33 E3G - Rhode E7 0-5
Rhode E9G - ASV’33 E4 7-1
ASV’33 F1 - Erp F1 10-1
ASV’33 F2 - Erp F5 12-0
Rood Wit’62 F3 - ASV’33 F3G 3-1
ASV’33 F4 - ONDO F3 0-1
MULO F8 - ASV’33 F5G 2-0

Veteranen zaterdag 7 december 
ASV’33 - Keldonk 2-3

Senioren zondag 8 december
RKSVO 1 - ASV’33 1 2-0
Bruheze 2 - ASV’33 2 4-4
ASV’33 4 - Boskant 3 3-1
S.V. Brandevoort 4 - ASV’33 5 5-1
ONDO VR1 - ASV’33 VR1 3-0
*WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD

ELI
Zaterdag 14 december
14.30 ELI B2 -Mifano 3
12.30 ELI C2 - BLauw Geel  ‘38 C8
10.30 ELI E1 - Avanti ’31 E2
10.15 NWC E9 - ELI E2
10.30 Sparta ‘25 F5 - ELI F1

Zondag 15 december 
14.30 ELI 1 - Nijnsel/TVE 1
11.30 ELI 2 - Bruheze 2  
11.30 VOW 2 - ELI 3 
11.00 Sparta ’25  10 - ELI 4  
11.15 ELI 5 - Blauw Geel ’38  16
10.00 ELI Vr 2 - SPV Vr 1

Woensdag 18 december 
19.00 ELI E1 - Unitas E1

VV Mariahout
Zaterdag 14 december 
10.30 Boekel Sport D2 - Mariahout D1

Zondag 15 december 2013
10.00 DVG 8 - Mariahout 5
10.30 Mariahout 4 - Vorstenbossche Boys 3
11.30 Mariahout 2 - Bavos 2
12.00 Blauw Geel’38/JUMBO 6 - Mariahout 3
14.30 Mariahout 1 - SDDL 1

korfbal

Flamingo’s 
Uitslagen 8 december 
W1 - Avanti  0-2 
AspB1 - Kv Rooi 3-7 
Be Quick - JunA1 4-12 
MW2 - De Korfrakkers MW1 7-8 
Sen 2 - Bladella 2  4-9 
Sen 1 - DSV 1  7-8 

Programma zaterdag 14 december 
Sporthal Mariahout
10.00 W1 - De Korfrakkers 
Sporthal Aarle-Rixtel
14.45 JunA1 - Avanti (S)
Sporthal Sint Oedenrode
10.00 Nijnsel - PupE2
Sporthal Hapert
10.00 NeCa - PupD1
Sporthal Erp
11.00 De Korfrakkers - PupE1
Sporthal Luyksgestel
12.00 Stormvogels (L) - AspB1
Sporthal Schijndel
13.00 Alico - AspC1

Zondag 15 december 
Sporthal Lieshout
13.15 Sen 2 - Corridor 2 
14.30 Sen 1 - Corridor 1 
 
Woensdag 18 december
Sporthal Bakel 
20.30 MW1 - NDZW MW1

volleybal

BEDOVO 
Uitslagen
Aspargos H1 - Café Thuis; Bedovo H1  3-1 
(25-18, 25-15, 25-15, 23-25)
Bladel D1 - VGS; Bedovo D1   3-1 
(18-25, 25-19, 25-22, 25-21)
Nuvo’68 MA1 - 
FingoReclame; Bedovo MA1   0-4 
(21-25, 14-25, 15-25, 08-25)
TFC MB 1 - Bedovo MB1   1-3 
(25-27, 28-26, 25-27, 12-25)

Zaterdag 14 december:
De Dreef, Aarle-Rixtel
17.00 VGS; Bedovo D1 - Pegasus D1 
17.00 FingoReclame; Bedovo MA 1 -
          VVC-Vught MA 1
17.00 Bedovo MB1 - Skunk MB 1 
19.00 Café Thuis; Bedovo H1 - TFC H2 

handbal

BEDO
Uitslagen
Gemengde D-jeugd - De Sprint  14-9
Lido - Meisjes B-jeugd  17-8
Lido - Dames 2  13-17
Dames 1 - Apollo  19-14
PSV - Heren 4  25-21
Olympia - Heren 3  16-26

Zaterdag 14 december
‘t Vijfeiken, Heesch
16.35 DOS ‘80 - Gemengde D-jeugd  
19.40 DOS ‘80 - Heren 1 

Zondag 15 december
De Dreef, Aarle-Rixtel
11.40 Meisjes B-jeugd - Swift 
12.40 Heren 2 - Achilles ‘95 
13.50 Heren 3 - VESPO 
De Stigt, Uden
14.20 Helios ‘72 - Jongens B-jeugd 
De Dreef, Aarle-Rixtel
15.00 Dames 2 - V.H.C. 
16.10 Heren 4 - VESPO 

KPJ
Uitslagen Senioren
Heren KPJ Beek en Donk - 
O.J.G. Gemert 2   14 - 15

Programma Aspiranten  
zaterdag 14 december 2013
11:10 Bouwcenter Centen HV B2 - 
KPJ Beek en Donk B1 - De Hoepel

Programma Aspiranten  
zondag 15 december 2013
Sporthal De Landing
09:45 Apollo E1 - KPJ Beek en Donk E1
11:30 Apollo D2 -  KPJ Beek en Donk D1
De Dreef
10:00 KPJ Beek en Donk  D2 - 
          Handbal Someren D1
10:50 KPJ Beek en Donk  D1 - Swift D2 

Programma Senioren  
zaterdag 14 december 2013
21:00 HV Niobe recr. - 
          Heren KPJ Beek en Donk Bakel 
19:00 KPJ Zeilberg - 
          Dames KPJ Beek en Donk Bakel 

biljarten

Biljartclub ́ t Centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 9 december
0-2 Henk Mastbroek - Henk Verhappen
2-0 Lambert van Bree - Harrie van Kleef
0-2 Jan Verbakel - John Labes
0-2 Leo van Griensven - Antoon Smits
2-0 Martien Swinkels - Ad Barten
2-0 Antoon Rooijakkers - Huub Biemans
2-0 Harrie Poulisse - Mies van de Biggelaar
0-2 Albert Kluijtmans - Cor van den Berg
0-2 Harrie Bouwmans - Jan van Neerven
0-2 Wim Swinkels - Cor Verschuren
2-0 Joop Kerkhof - Henk Hollanders
0-2 Pieter Rooijackers - Henk Hendriks
0-2 Bennie Beerens - Bert van de Vorst
0-2 Christ Marin - Jan van Dijk
2-0 Theo Verheijen - Piet van Zeeland
2-0 Hans Heldoorn - Piet Verhagen
0-2 Jaspert Swinkels - Bert van Wanrooij

Uitslagen van dinsdag 10 december
2-0 Tonny de Louw - Guus van de Elsen
0-2 Gerrit van Osch - Henk van de Vegt
0-2 Ad de Koning - Henk van den Bergh

2-0 Harrie Poulisse - Antoon Maas
2-0 Herman van de Boom - Huub Biemans
2-0 Wim Swinkels - Marinus Steegs
2-0 Mies van de Biggelaar - Martien van de Elsen
1-1 Mari van Gend - Joop Kerkhof
2-0 Leo Migchels - Theo Spierings
0-2 Willie Vorstenbosch - Hendrik Korsten
2-0 Bert van de Vorst - Mari Verbakel
0-2 Jan van Hout - Frits Poulisse
2-0 Hans de Jager - Evert Baring
2-0 Cor Oppers - Antoon Wagemans
0-2 Frits Tak - Tonnie Raaijmakers
0-2 Christ Marin - Henk Meerwijk
0-2 Antoon Wagemans - Theo Verheijen

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje Beek en Donk
Uitslagen 4 december  
Lijn A
1.Mien en Jeu  64,58%
2.Wil en Cor  63,99%
3.Bernadette en Antoon  63,10%
4.José en Jan  57,14%

Lijn B
1.Annie en Riet  62,50%
2.Liesbeth en Tiny  62,08%
3.Ellie en Zus  56,67%
4.Riet en Jo  55,50%

De volgende zitting is op woensdag 18 
december 2013, aanvang 19,30 uur. 
Plaats: Cafe-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 10 december  2013
1.Cor en Nelly Verschuren  70,00% 
2.Riet van Vijfeijken en Jo van Hout  62,50%
3.Lien Meulensyeen en Jos de Vries  61,00%
4.Corry ter Woerds en Lien Gruijters 59,50%
5.Tony Werners en Nelly Graat  51,00%

De volgende zitting is op dinsdag 17 
december 2013, aanvang 12,00 uur. 

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 10 december 
1-0 Chris v. Laarhoven - André Bergman  
½-½ Hans Claas - Aloys Wijffelaars   
0-1 Herman Konter - Zjon v.d. Laar  
½-½ Hein v. Bree - Thijs Knaapen 

Programma 17 december
Willy Constant - Aloys Wijffelaars 
Frans v. Hoof - Herman Konter 
Jef Verhagen - André Bergman 
Zjon v.d. Laar - Johnny v.d. Laarschot
Hein v. Bree - Albert v. Empel
Chris v. Laarhoven - Hans Claas

badminton Vaandelteam Badminton Club Lieshout neemt afstand
Lieshout - Het vaandelteam van Bad-
minton Club Lieshout heeft dankzij 
twee dikke overwinningen flink afstand 
genomen van de rest van het veld. In 
de derde afdeling van de derde klasse 
heeft BCL-1/BouwCenter Swinkels in-
middels een straatlengte voorsprong op 
nummer 2: dat is BC Oss-2. De wed-
strijden tegen zowel de Bossche laag-
vlieger BCH-6 als tegen het vooraf sterk 
ingeschatte BC ’t Veertje werden met 
7-1 gewonnen.

BCH-6 - BCL-1/BouwCenter
Swinkels:                                 1-7
De uitwedstrijd tegen het laaggeklas-
seerde BCH-6 was uiteindelijk een een-
voudige partij. Luc Musters en Walter 
van Leuken wonnen de mannendubbel-
partij met speels gemak. Nienke Houët 
en Boukje van der Werf hadden met hun 
dubbelpartij meer moeite. Met 15-21 en 
20-22 trokken zij uiteindelijk wel aan 
het langste eind. In de singlepartijen had 
eerste heer Luc Musters het knap lastig 
met zijn Bossche opponent. Na twee erg 
“close sets” wist hij echter wel te win-
nen. Eerste dame Nienke Houët kon 
hem dat niet nadoen. Zij verloor in twee 
sets van Judith van der Wiel. Tweede 

heer Walter van Leuken was vooral in 
de tweede set op dreef. Die pakte hij 
met 7-21, nadat hij eerder de eerste 
set ook al had gewonnen. Boukje van 
der Werf tenslotte wist haar singlepar-
tij ook te winnen. Met twee keer 10-21 
was er geen onduidelijkheid over wie de 
sterkste was. De afsluitende mixpartijen 
werden ook in twee sets afgerond. Beide 
met groot verschil en beide in Lieshouts 
voordeel, waardoor de 7 gewonnen 
punten konden worden bijgeschreven.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – 
BC ’t Veertje-3:               7-1
De thuiswedstrijd tegen het hooggeklas-
seerde ’t Veertje-3 uit Boekel/Venhorst 
werd vooraf gezien als een zware partij 
voor de Lieshoutse koploper. Niets bleek 
echter minder waar. Al in de dubbelpar-
tijen werd duidelijk dat BCL-1/Bouw-
Center Swinkels verder kon bouwen aan 
het toch al huizenhoge vertrouwen. Zo-
wel Luc Musters met Pieter Sanders als 
Nienke Houët met Boukje van der Werf 
wonnen met duidelijke cijfers de dubbel-
partij. Luc Musters verkeek zich daarna 
in de eerste heren-singlepartij op Arno 
van Dommelen. Na een gelijkopgaande, 
maar nipt verloren eerste set verloor Luc 

de controle op de wedstrijd en moest de 
tweede set met grote cijfers laten lopen. 
Gelukkig bleef het bij deze ene verlies-
partij. Nienke Houët, Pieter Sanders en 
Boukje van der Werf wonnen in twee 
sets en met zeer duidelijke cijfers hun 
singlepartij. Ook de afsluitende mixpar-
tijen werden in Lieshouts voordeel be-
slecht. Zij het dat Pieter Sander en Nien-
ke Houët het nog knap lastig hadden. 
Luc Musters en Boukje van der Werf 
hadden duidelijk minder tegenstand. Zij 
wonnen met gemak.

Programma
11 december wo 20:00  
BCL-H1/Sportpoint Gemert -
BCL-H2/Bavaria
13 december vr 20:30
BC Schijndel-R3 -  
BCL-R1/’t Verswarenhuys
15 december zo 10:30
TFS ‘57 10 - 
BCL-1/BouwCenter Swinkels
15 december zo 09:30 
ALOUETTE U13-1 - 
BCL-U13/Rabobank
15 december zo 09:30
ALOUETTE JMU11-1  -
BCL-U11/VKS Autoservice

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

Van Schijndel Anteak
De Woonwinkel

Zondag 15 dec van 12.00 tot 17.00uur. 

WINTERFEEST, Let it show, let it show……

• Shop-in-shop
• Expositie natuurfotograaf 

Jowan Iven
• Live uitzending Radio Kontakt
• Heerlijke stamppotjes, choco 

en gluhwein.
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dansen

boksen

paardensport

tafeltennis

handbal Zwarte pieten op bezoek bij Bedo Bedo organiseert 
scholenhandbaltoernooi

Dames1 Bedo zet Apollo aan de kant 

Beek en Donk – Twee zwarte pieten 
kwamen 4 december langs bij handbal-
vereniging Bedo in sporthal D’n Ekker. 
Zij kwamen speciaal kijken hoe goed 
de jongste spelers van handbalvereni-
ging BEDO aan het trainen waren. 

Tijdens de training werden echte ‘pie-
tenoefeningen’ gedaan zoals balance-
ren, klimmen en slingeren. De meiden 
van de F-jeugd lieten aan de pieten 
zien wat ze allemaal nog meer in huis 
hebben. De pieten waren erg onder de 
indruk na afloop van de training en ie-
dereen kreeg daarom ook een heus pie-
tendiploma uitgereikt en wat lekkers. 
Sinterklaas heeft inmiddels laten weten 
ook erg trots te zijn op de jongste hand-
ballertjes van BEDO.

Zwarte Pieten op bezoek bij HV Bedo

Beek en Donk - Dit jaar organiseert 
handbalvereniging Bedo wederom 
een handbaltoernooi voor de Laar-
beekse basisscholen. Dit toernooi 
vindt plaats op vrijdag 27 december 
in Sporthal D’n Ekker aan de Muzen-
laan 2a in Beek en Donk. 

Klassen van alle Laarbeekse basis-
scholen kunnen zich als team opgeven 

en strijden om de sportieve eer. De 
winnaars van groep 8 stromen door 
naar de regionale voorrondes voor 
het Nederlands kampioenschap scho-
lenhandbal. In de aanloop naar het 
toernooi verzorgen leden van Bedo 
handballessen op de basisscholen. Op 
de website van Bedo verschijnt bin-
nenkort meer informatie.

Beek en Donk - Dames 1 van hand-
balvereniging Bedo stoomt vrolijk 
door en zette afgelopen weekend 
Apollo met 19-14 aan de kant. De 
dames staan op een derde plek met 
twee punten achterstand op de beide 
koplopers. Bedo heeft echter wel een 
wedstrijd meer gespeeld.

Aankomend weekend vinden de laat-
ste wedstrijden van dit jaar plaats. Op 
zondag spelen vijf teams thuiswedstrij-
den in De Dreef in Aarle-Rixtel. Enkele 
teams spelen uitwedstrijden. Heren 1 
wacht een zware wedstrijd bij DOS 
‘80.

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.

Mariahout – Ponyclub de Pioniertjes 
heeft de afgelopen twee weken weer 
flink hun best gedaan. Hieronder staat 
het overzicht van de leden met hun 
pony op de wedstrijden in de Mortel 
en in Sint-Oedenrode. 

De Mortel
In De Mortel vond zowel 24 november 
als 8 december een wedstrijd plaats 
voor dressuurrijders. Ingrid van Veg-
gel heeft hieraan meegedaan in het 

Z1 met haar pony Donny. Ingrid werd 
tweede met 62.21%. Op 8 december 
behaalde ze, ook met Donny de zesde 
plek met 60,44%. 

Sint-Oedenrode
In Sint-Oedenrode was op 9 decem-
ber een springwedstrijd. Lid Mike werd 
hier met zijn pony Tiësto in het BL 2de. 
Storm werd in het CM 2de van de C 
pony,s, en met Arezzo in het DL  be-
haalde hij een mooie 3de plaats.

Kimberly sprong ook mee met haar 
jonge pony Kentucky. Ze had 1 bakje 
en werd 18de in het DL. Vervolgens 
reed Kimberly met July in het DM en 
reed een super korte barrage en werd 
3de. Als laatste werd er met Jazz ge-
reden in het Z en werd Kimberly 4de. 
Robin Bardoel reed met Happy in het 
DB en werd 4de. Demi Bardoel deed 
ook mee in het DB met Kyra en werd 
23ste. 

Laarbeek – Tijdens een bokswedstrijd 
in Eindhoven op vrijdag 6 december 
wist de Mariahoutse Melonie Bacak-
siz een mooie overwinning te halen. 

In een keihard gevecht met slagen-
wisseling van beide kanten was er na 
een lange puntentelling winst. De uit 

Breda afkomstige Steffanie Peeters 
had aanvankelijk de beste papieren. 
Met 7 wedstrijden waarvan 3 over-
winningen en eenmaal onbeslist  was 
het een zware opgave voor Melonie. 

De pugilist uit de Laarbeekse boksstal 
was onverschrokken  en ging meteen 
in de aanval. Dat leverde een duide-
lijke puntenzegen op, aldus een trotse 
trainer met 2 wedstrijden en tweemaal 
winst voor Riny Boksschool Laarbeek.

Aarle-Rixtel - Tafeltennisvereniging 
A.T.T.C.’77 houdt op maandag 23 de-
cember een tafeltennisbattle voor alle 
kinderen uit de groepen 5 tot en met 
8 van de basisscholen in Aarle-Rixtel. 

De tafeltennisbattle vindt plaats in de 
gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat 
30 in Aarle-Rixtel en duurt van 10.00 
tot 13.00 uur. Zorg dat je om kwart 
voor tien aanwezig bent en neem 

gymschoenen mee. Voor tafeltennis-
batjes zorgt de vereniging, maar als je 
er zelf eentje hebt, kun je dat natuurlijk 
meenemen.

Wil je ook mee doen? Geef je dan zo 
snel mogelijk op. Stuur een e-mail naar 
attc77@chello.nl met daarin je naam, 
de naam van de basisschool en in wel-
ke groep je zit.

Uitslagen Ponyclub de pioniertjes

Mooie overwinning Mariahoutse 
bokser Melonie Bacaksiz

A.T.T.C.’77 houdt 
Tafeltennisbattle

Dansvereniging voor Jong en Oud

Beek en Donk – Elke vrijdag is er een 
dansavond voor en door Jong en Oud bij 
Dave v/d Burgt. Allerlei dansen komen 
aan bod, zoals stijldansen, losse polka 
en country. 

Wil men dit wekelijks doen dan is de con-
tributie €20,00, kom je maar een enkele 
keer dan zijn de kosten €1,50 per avond. 
Met Sinterklaas, Kerst, carnaval en het 
einde van het seizoen vinden gezellige 
activiteiten. 

De dansavonden op vrijdag zijn van 
20.00 tot 23.00 uur. Loop eens binnen 
om te kijken hoe gezellig het is bij dans-
vereniging Jong en Oud. Voor meer in-
formatie kan men ook contact opnemen 
met Tina van de Laar, tel. 0492 – 462620.

Dansvereniging Jong en Oud tijdens een dansavond bij Dave v/d Burgt

Openingstijden wintermaanden: 
Ma t/m Za 

 
08:00 - 17:00 uur Zondag  Gesloten

Tevens het juiste adres voor 
Tuinaanleg & onderhoud 

van uw tuin 

www.tuincentrumdenheikant.nl
Bakelseweg 1  |  5735 SC Aarle-Rixtel  |  Tel: 0492 - 383167

 

    

Zeer mooie grote skimmia`s met bes   € 9,95 

Grote viburnum tinus met bloemknoppen  € 9,95

picea glauca conica (mini kerstboom) 60-80 cm  € 8,95

Kerstbomen
Vanaf € 12,50

* 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
Broek 21 Mariahout

06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden
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korfbal volleybal

OPENING
Hierbij nodigen wij u uit voor de publieke opening 

van het

“Paardensportcentrum 
De Kienehoef”

op 14 december 2013 van 13.00 – 17.00 uur

U bent van harte welkom!

Locatie: Zwembadweg 35 te Sint-Oedenrode
Camping De Kienehoef

030 220 15 82 www.agterberg.com

Ontwerp, aanleg
en onderhoud van 
paardensportbodems

DAK EN
ZINKWERKEN

Sint-Oedenrode
0413 - 47 91 74
06 - 53 24 97 83

T: 06 - 12 44 99 46 T: 06 - 38 89 59 44

by Leen Soldaat 
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ots Horse Products 
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Mobiel: 06-20920913
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DEN HOLLANDER
ADVOCATEN

Eveline van der Ven
Mobiel: 06-20920913

DAK EN
ZINKWERKEN

Sint-Oedenrode
0413 - 47 91 74
06 - 53 24 97 83

T: 06 - 12 44 99 46 T: 06 - 38 89 59 44 Postbus 9  5490 AA  Sint-Oedenrode

BerkAssurantie envelop.indd   1 06-03-2006   15:04:45

by Leen Soldaat 

iD
ots Horse Products 

Idots www . v l o n d e r . c o m

DE VLONDER 220    BOEKEL

M. van Rooij
Elektrotechniek

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495

mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005

by Leen Soldaat 
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DEN HOLLANDER
ADVOCATEN

Gerrie van Rijbroek
M 06-22466174

Hoeves 7a, 5482 NL Schijndel  
T 0413-341826  F 0413-365957  E gebr.rijbroek@planet.nl

Gerrie van Rijbroek

Loonwerk | Grondwerk | Sloopwerk | Containers 
Hoeves 7a, 5482 NL Schijndel  T 0413-341826  F 0413-365957  

Tel: 0413 - 490882
www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Paardensportcentrum De Kienehoef is mede gerealiseerd door:

Flamingo’s verliest onnodig van DSV
Lieshout - In de landelijke hoofdklas-
se B van het vrouwenkorfbal verloor 
Flamingo’s uit Mariahout in sporthal 
de Klumper in Lieshout onnodig met 
7-8 van DSV uit Diessen. 

Flamingo’s begon voortvarend aan de 
belangrijke wedstrijd tegen het tot dan 
toe lager geklasseerde DSV uit Dies-
sen. Verdedigend werden de opdrach-
ten van trainer/coach Tieneke Roffel 
goed uitgevoerd. DSV, dat een hoog 
baltempo speelde, kreeg veel druk en 
de aanvallen van de bezoeksters wa-
ren daardoor kort. Diessen verdedigde 
stevig en was bovendien gretig naar 
de bal. Desondanks kon Flamingo’s 
goede schotkansen creëren.
 
Marleen de Groot opende de score 
voor de thuisploeg met een mooie 
omdraaibal. Kansen op 2-0 bleven on-
benut, waarna DVS in de 7e minuut de 
gelijkmaker opeiste. Na de vakwissel 
combineerde de aanval van Flamingo’s 
aardig goed. Een minuut nadat Manon 
de Beer een vrije worp benutte, kwam 
DSV langszij: 2-2. In de daaropvol-
gende fase deden de ploegen weinig 
voor elkaar onder. Flamingo’s liep tien 
minuten later via treffers van Linda 
Corsten en Manon van Eijndhoven uit 
naar 4-2. Direct nadat DSV 4-3 scoorde, 

trof Manon de Beer dichtbij vanuit de 
rebound  doel. In de slotfase van de 
eerste helft werd een treffer van Fla-
mingo’s afgekeurd en bovendien werd 
een optimaal verdedigd doelpunt van 
DSV geteld. Twee ongelukkige beslis-
singen die de nodige impact hadden. 
In plaats van 6-3 gingen de ploegen op 
een 5-4 stand de rust in. 

Flamingo’s kon de eerste aanvallen van 
DSV na rust niet pareren. In vijf minuten 
tijd boog de ploeg van trainer/coach 

Ad Kuijpers de achterstand om in een 
5-7 voorsprong. Flamingo’s combi-
neerde daarna vlot, varieerde goed en 
kreeg voldoende kansen, maar was 
niet effectief. DSV kon in deze fase ook 
geen potten breken. In de 51e minuut 
kreeg Flamingo’s een welverdiende 
strafworp, die Marleen de Groot prima 
verzilverde. Flamingo’s pikte aan en 
miste vervolgens kansen op de gelijk-
maker. DSV scoorde drie minuten later 
wel 6-8 uit een doorloopbal. Ander-
halve minuut voor tijd benutte Manon 
de Beer een vrije worp: 7-8.  DSV liet 
zich in de spannende slotfase verlei-
den tot een schot dat in Mariahoutse 
handen viel. In de laatste 15 seconden 
ging Flamingo’s op jacht naar de ul-
tieme kans op de gelijkmaker. De kans 
kwam van afstand, maar de verdiende 
gelijkmaker viel niet. 

Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en Ver-
huur, benutte de kansen niet en ver-
loor daarom met 4-9 van Bladella 2 uit 
Bladel. 

Marleen de Groot van de Flamingo’s in actie tegen Sanne de Laat van DSV

Jeugd geeft het 
goede voorbeeld 
bij Bedovo

Beek en Donk - In verband met Sin-
terklaas speelden de recreanten van 
Bedovo vorige week niet. De Nevobo-
teams speelden allen uitwedstrijden 
met gemengde resultaten. Vooral de 
jeugd liet zich van haar beste kant 
zien.

Tweede meisjesteam
Het tweede meisjesteam van Bedovo 
begon wat onwennig aan het seizoen, 
maar sinds een aantal weken weten zij 
steeds meer punten te pakken. Afge-
lopen zaterdag speelden zij tegen een 
gewaagde tegenstander dus was daar 
de hoop om punten te pakken. Scorend 
ging het over en weer en op karakter 
wist Bedovo de eerste set te pakken. 

De tweede set viel het kwartje de ande-
re kant op, maar van deze tegenvaller 
wisten de meiden knap te herstellen. In 
een spannende derde set trok Bedovo 
opnieuw aan het langste eind. Over 
deze klap kwam tegenstander TFC niet 
heen en de vierde set werd dan ook re-
delijk gemakkelijk gewonnen. 

Meisjes A1
Een ander team dat na een matige 
seizoensstart herboren lijkt te zijn, is 
FingoReclame; Meisjes A1. Aanvanke-
lijk wisten zij niet te winnen, maar nu 
lijken zij het verliezen te zijn verleerd. 
Ook met een krappe bezetting van 6 
speelsters lieten zij geen punten liggen 
tegen hekkensluiter Nuvo’68 MA1. 
Door onderschatting was het spel hier 
en daar wat slordig, maar Bedovo was 
duidelijk de sterkere. Pas in de vierde 
set lieten de meiden echt overtuigend 
spel zien en als kers op de taart hiel-
den zij de tegenstander onder de 10 
punten.

Heren 1
Bij de heren van Bedovo zijn de rollen 
omgedraaid. Waar zij in het begin van 

het seizoen voortdurend wisten te win-
nen, moeten zij de winst in de laatste 
wedstrijden steeds vaker uit handen 
geven. Met de vechtlust om weer eens 
te winnen, begon Café Thuis; Bedovo 
H1 sterk tegen Asparagos H1, maar 
halverwege de eerste set gaf Bedovo 
de setwinst toch uit handen. In de 
tweede en derde set zorgde een hoge 
foutenlast ervoor dat de wedstrijd 
beslist was bij een 0-3 achterstand. 
Aanvallend wisten de heren pas in de 
resterende set het sterke blok van de 
tegenstander te omzeilen, waardoor 
de heren in ieder geval 1 punt wisten 
te pakken. 

Dames 1
Een zelfde uitslag was er voor de dames 
van Bedovo. Tegen de hoger geplaats-
te dames uit Bladel had VGS; Bedovo 
D1 bij aanvang van de wedstrijd geen 
pretenties. Toen de eerste set hen ech-
ter ontzettend gemakkelijk af ging, 
werden de dames wat laconiek. Aan-
vankelijk werd er vrijuit aangevallen, 
ballen werden slim geplaatst en prik-
ballen werden knap van de grond ge-
houden. Na  de eerste setwinst, zakte 
dit alles echter een niveautje terug. De 
tegenstander groeide in de wedstrijd 
en de scheidsrechter was opvallend 
blind voor fouten van deze thuisploeg. 
Slordige fouten in combinatie met een 
te kort aan scoringsmogelijkheden de-
den de dames in de volgende sets de 
das om.

Winterstop
Volgende week spelen de Nevobo-
teams hun laatste wedstrijden voor 
de winterstop. In sporthal De Dreef 
in Aarle-Rixtel ben je vanaf 17.00 uur 
van harte welkom om de teams te ko-
men aanmoedigen.

€ 17,

Onderhoud en APK
Pechhulp vanaf

50
per maand
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rolschaatsen Slagwerkgroep O&U brengt extra 

power in RollerShow
Beek en Donk - Dit weekend presen-
teert RC De Oude Molen een wer-
velende RollerShow in de nieuwe 
sporthal D’n Ekker. Met extra input 
van andere verenigingen, zoals de 
slagwerkgroep van O&U, maken ze 
er een grandioos openingsfeest van.

Een nieuwe sporthal passend openen, 
kan niet anders dan met een grandi-
oos sporttoernooi. Op rolschaatsen 
maken ze er bij RC De Oude Molen 
de Rollympics van. De club heeft altijd 
verrassende kanten en invalshoeken. 
Zo nodigen zij deze keer De Slagwerk-
groep O&U uit om extra bombarie op 
de baan te krijgen.

Het leuke is dat er flink samengewerkt 
wordt. Zo schijnt er een act te zijn 
waar de slagwerkgroep zorgt voor het 
ritme, The Voice Manon van Over-
dijk zorgt voor de zang, en Kunstrol-
schaatsers zorgen voor de dans. 

De Show wordt driemaal gepre-
senteerd. Eén show op zaterdag 14 

december en twee shows op zondag 
15 december, in sporthal D’n Ekker in 
Beek en Donk.

De kaarten voor de voorstelling van 
zaterdag zijn al uitverkocht, maar er 
zijn waarschijnlijk nog enkele kaarten 
te koop voor de eerste voorstelling 

van de zondag. Om 11.00 uur begint 
de Show van RC De Oude Molen en 
al haar gasten.

Bekijk de website of er nog kaarten 
beschikbaar zijn: 
www.rcdeoudemolen.nl

Een archieffoto van één van de KerstROLLERshows van RC De Oude Molen

Kom in Kerstsfeer bij Rolschaatsvereniging Olympia
Mierlo – Het hoogtepunt van het 
jaar nadert voor de leden van Rol-
schaatsvereniging Olympia uit Mier-
lo. Maandenlang zijn de ruim 50 
rijdsters aan het trainen voor de 10e 
Kerstshow, welke op 21 december 
(19.30 uur) en 22 december (13.30 
en 18.00 uur) a.s., wordt gehouden 
in de Mierlose Sporthal de Weijer. 

Programma
De sporthal wordt speciaal voor deze 
jubileumshow omgetoverd tot een 
sprookjesachtig theater. In een 2,5 uur 
durende show passeren vele show-
nummers in hoog tempo de revue; 
van drama tot een vrolijk Kerstver-
haal, van swingende piano’s tot vrolij-
ke bijen. Maar ook het uitbeelden van 
een pot snoep wordt vertolkt door de 
rijdsters van Olympia. De show wordt 
afgesloten met een ‘knipoog naar 
Hollywood’. Kosten noch moeite zijn 
gespaard om van deze show weder-
om een unieke voorstelling te maken.  
Een uitstapje voor het hele gezin en u 
kunt daarbij zijn!

10 jaar vrijwilliger
Een vereniging kan niet zonder vrij-
willigers! Olympia kan zich rijk reke-
nen met een trouwe groep vrijwilli-
gers die wekelijks naar Mierlo komen 

om te werken aan de kostuums en/
of decorstukken. Vanaf het eerste uur 
zijn de Beek en Donkse Lies Driessens 
en Door Bijnen betrokken bij de Mier-
lose vereniging, zij hebben inmiddels 
honderden kostuums voorzien van 
duizenden glitters voor het ‘glitter 
and glamour-effect’. Gijs Delissen en 
Peter en Janny Wiering zijn inmiddels 
al weer 10 jaar actief bij Olympia; Gijs 
als ondersteuning in de Werkgroep. 
Peter en Janny houden zich bezig 
met het maken van de decordoe-
ken. Dochter Stephie neemt, net als 

de Gemertse Veronique Driessens en 
de Lieshoutse Colet Claessens voor 
de 10e keer deel aan deze Kerstshow 
van Olympia. Naast de vele vrijwilli-
gers uit Beek en Donk, kan Olympia 
ook rekenen op de hulp van vele ou-
ders uit Mierlo en omgeving. 

Toegangskaarten voor deze show be-
dragen in de voorverkoop €6,00 (t/m 
12 jaar) en € 10,00 vanaf 13 jaar. Aan 
de kassa (in de sporthal) zijn de kaar-
ten resp. € 7,50 en € 12,50. Kaarten 
kunt u telefonisch bestellen via 06-
1608498206-of via email: 
kerstshow@rvolympia.nl. Meer infor-
matie over de Kerstshow: 
www.rvolympia.nl

Eén van de shownummers uit de Kerstshow van 2012 

handboogschieten

HBV De Eendracht schoot de 
Frans v/d Meijden Trofee 2013

Handboogvereniging Strijd in 
Vrede deelnemers Zwaantoernooi

Nederlaag voor indoorteam Krijgsman Soranus

Aarle-Rixtel – Op de doel in Aarle-
Rixtel werd op zaterdag 7 december 
de wedstrijd verschoten om de Frans 
v/d Meijden Trofee 2013. Bij deze 
wedstrijd is het de bedoeling om zo-
ver als mogelijk door je jaargemiddel-
de te schieten en heeft elke schutter 
de kans om deze trofee te winnen. 

M.n. de wat mindere schutters kun-
nen bij een uitschieter meedoen voor 
de ereplaatsen. Na 5 proefpijlen wor-
den nog 25 tellende pijlen verscho-
ten. In verband met enkele blessures 
en afmelding waren slechts 9 schut-
ters aanwezig voor deze wedstrijd. 
De aanwezige toeschouwers zagen 
een vlot verlopen en ook leuke wed-
strijd waarbij 7 van de 9 schutters door 
hun gemiddelde schoten. Dit wil zeg-
gen dat de schietresultaten zeer goed 
te noemen waren. Na telling van de 
punten werd duidelijk dat houtschut-
ter Gerrie van Hoof met een nieuw PR 
van 161 punten (was 147) winnaar 
van de Frans v/d Meijden Trofee was 
geworden.

Resultaten van alle schutters:            
Jaargem      Geschoten  Resultaat
1. Gerrie van Hoof (hs)         
123      161 Nw PR + 38
2. Martien v/d Graef  
156      186  + 30

3. Geert v. Ganzenwinkel 
193      218  + 25
4. Michiel Verbakel  
169      183  + 14
5. Harrie Moors (hs)   
91      100  +  9
6. Toon v. Hoof  
225      229         +  4
7. Arno Donkers  
178      179   +  1
8. Jo Maas           
174      172  -  2
9. Walter Jansen
214      205  -  9

Beek en Donk – HBV Strijd in Vrede 
schoot in het Zwaantoernooi tegen 
Haagse Rozenknop. De laatste weken 
komen ze de schutters van Haagse 
Rozenknop overal tegen. Op het Zult-
toernooi afgelopen week in Erp, daar-
voor nog tijdens de eerste regiowed-
strijd 25meter1pijl en nu 7 december 
tijdens het Zwaantoernooi en komen-
de week gaan ze bij ze op bezoek voor 
de tweede wedstrijd 25meter1pijl.

Als je elkaar dan toch zo regelmatig 
treft, kun je misschien wel iets van el-
kaar leren of in ieder geval een andere 
schietstijl bekijken. Immers verschil-
lende schutters aan de meet geeft ook 
verschillende schietstijlen. Op zaterdag 
7 december aan schietstijlen dan ook 
geen gebrek en zeker niet als Bas van 
den Berg en Tom van Lieshout aan de 
meet staan. En de schietstijl van jong 
talent Damian Vaes is ook het bekij-
ken waard. Bas schoot met recurve 

evenveel punten als hoogste com-
pounder Theo de Jong. Beiden eindig-
den op 233. Tom moest wennen aan 
een andere boog maar 227 is dan een 
goede score. Manou de Jong en Roy 
Vaes schoten met compound ook 227.
Jongeling Damian Vaes schiet niet zo 
vaak over een afstand van 25meter 
maar dan is 214 voor hem een prima 
score.

De uitslag compound:
Theo de Jong 233, Manou de Jong 
227, Roy Vaes 227, Louis van de Zan-
den 219 en  Arthur Verschuren 198.

De uitslag recurve:
Bas van den Berg 233, Tom van Lies-
hout 227, Henk Caris 226, André Goe-
demans 219, Damian Vaes 214, Wim 
van den Kerkhof 194, Toine Poulisse 
194, Paul Linders 190,  Henk Leenders 
186, Antoon Leenders 186, Auke Se-
gers 157 en Wim van den Eijnden 142.

Lieshout – De vijfde ronde van de 
indoorcompetitie werd zondag-
morgen 1 december verschoten. 
Het team van Krijgsman Soranus 
had als tegenstander Neerlandia 
uit Bakel.

Omdat de Lieshoutenaren onder 
hun niveau bleven en Neerlandia 
uitzonderlijk goed schoot was de 
eerste nederlaag voor Krijgsman 
Soranus een feit. De uitslag was: 
Krijgsman Soranus; 793- Neerlan-
dia 823.

De uitslagen:
Ad Endevoets 274, Jolanda v/d 
Kruijs 268, Willem Bekx 251, Rik 
v/d Westerlo 248, Theo v/d Laar 
246, Stephan Wijffelaars 197,  Jim 
Daniëls 180, Dion Thielen 154, Zig-
gy Daniëls 132. 
Compound: Twan v.d.Kruijs 285.

Maandelijkse verschieting jeugd
Dinsdagavond was er voor de jeugd 
weer hun maandelijkse wedstrijd.
Alle jeugdschutters waren aanwe-

zig. Een nieuw persoonlijk record 
was er voor Alex v.d.Ven met 176 
punten.

De uitslagen:
Willem Bekx 211, Arjan v/d Heuvel 
205, Alex v/d Ven 176, Dion Thie-
len 153, Igor v/d Loosdrecht 152, 
Jim Daniëls 150, Ziggy Daniëls 133.

De Eendracht winnaar Gerrie van Hoof 
en voorzitter Martien vd Graef

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl      Leliestraat 84, Beek en Donk 

  

Storing op tv, telefoon of internet 

Moeite met aansluiten van audio/video 

Aansluitingen/kabels niet op de juiste plaats

Direct contact?           Bel 06 27 05 21 20

Sportief de winter door?

Actie
10% 

korting*

op arbeid bij het  
uitvoeren van een 
onderhoudsbeurt!

*actie loopt t/m 31 maart 2014

Jos Martens & Zn B.V.
tuin & Parkmachines • Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout • 0499 - 423131 • www.josmartens.nl

Verkoop • Onderhoud • Reparatie

Zeer voordeLige

onderhouds
tarieven!

tuin & Park
machines
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MooiLaarbeekkrant

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

E V E N E M E N T E N

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

Vrijdag 13 december 
De Boemerang Disco ‘Après ski’
19.30 uur, Tienerruimte achter 
ontmoetingscentrum, Beek en Donk

Zaterdag 14 december 
Inloopmiddag Mijn 
Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel

Tentoonstelling ruimtelijk werk en 
schilderijen t/m 22 dec.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Jeugdreceptie CV de Heikneuters 
Mariahout
14.30 uur, Café/Zaal de Pelgrim, 
Mariahout

Receptie CV de Heikneuters 
Mariahout
19.00 uur, Café/Zaal de Pelgrim, 
Mariahout

KerstRollershow
19.00 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

Het Ultieme Kerstgevoel
20.15 uur, Zaal De Koekoek, 
Lieshout

&RG PLUS disco on tour
20.30 uur, Cendra, Aarle-Rixtel

Avond in winterse sfeer met 
‘Un Bietje Brabants’
20.30 uur, Buurthuis Mariahout

Sold Out!
21.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Zondag 15 december 
KerstRollershow
11.00 uur, d’n Ekker, Beek en Donk

Winterfeest met Shop-in-Shop event
Expositie Natuurfotograaf Jowan Iven
12.00 uur, Wilhelminaweg 5a, 
Van Schijndel Anteak, Beek en Donk

Cursisten Gallery Berkendijkje ex-
poseren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Kerstfair Lieshout
13.00 uur, Lieshout

Kerstconcert Korale en 
Kunstkwartier Helmond
15.00 uur, Kerk van O.L.V. 
Presentatie, Aarle-Rixtel

Wintermarkt
15.00 uur, Kouwenberg, 
Aarle-Rixtel

KerstRollershow
16.00 uur, den Ekker, Beek en Donk

Woensdag 18 december 
Frans Biemans Kerstballentoernooi
18.30 uur, Sporthal De Klumper, 
Lieshout

Vrijdag 20 december 
&RG teens kerstgaladisco
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 21 december 
Gratis erwtensoep en glühwein
11.00 uur, Heuvelplein, 
Beek en Donk

Brabantse Kerstavond
20.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Zondag 22 december 
Vlooienmarkt
9.00 uur, MFC. de Dreef, 
Aarle-Rixtel

KiKo zingt en speelt “Het meisje 
met de zwavelstokjes”
12.00 en 14.00uur, MC De Dreef, 
Aarle-Rixtel

Cursisten Gallery Berkendijkje 
exposeren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Kerstconcert kamerkoor Cantique
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Donderdag 26 december 
Fototentoonstelling van fotoclub 
Objectief t/m 30 dec.
11.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Foto-wandel-puzzeltocht 
Aan de Wielen
13.00 uur, Café de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 27 december 
Scholenhandbaltoernooi Laarbeek
10.00 uur, Sporthal D’n Ekker, 
Beek en Donk

Lege flessenactie jeugdcarnaval 
de Raopers
10.00 uur, Lieshout

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

Zondag 29 december 
Koppelcross Runnersclub 
Lieshout-Aan de Wielen
10.30 uur, Parkoers nabij 
de Duvelsberg, Lieshout

Cursisten Gallery Berkendijkje 
exposeren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Kwizut
18.30 uur, Beek en Donk

Dinsdag 31 december 
10.30 uur, Spectaculaire Carbid 
Schietshow
Laag Strijp, Aarle-Rixtel

Woensdag 1 januari 
Nieuwjaarsconcert O&U
13.30 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk

Zondag 5 januari 
Veldtoertocht Aan de Wielen
8.30 uur, Kantine A.S.V.’33, 
Aarle-Rixtel

Jeugdreceptie Teugelders
13.11 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Prinsreceptie Teugelders
14.30 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Nieuwjaarsconcert Harmonie 
De Goede Hoop
14.30 uur, MFC De Dreef, 
Aarle-Rixtel

Maandag 6 januari 
Maandelijkse oefenavond EHBO 
Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Woensdag 8 januari 
Nieuwjaarsborrel Badminton 
Club Lieshout
19.30 uur, Kantine Sporthal 
“De Klumper”, Lieshout

Vrijdag 10 januari 
Kienen c.v.de Raopers
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout


