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Lieshout - Een fata morgana was 
het nog net niet. Maar oosterse sfe-
ren waren er zondag wel in Lieshout. 
Buikdanseressen brachten het publiek 
in extase. Als je nog geen vlinders in je 
buik had, dan kreeg je ze wel. Welkom 
op Kerstfair Lieshout 2014: voor sfeer, 
sfeer en nog veel meer.

Gilde
Kerstfair Lieshout begint een mooie tra-
ditie te worden. Dat geldt ook voor de 
opening van deze markt. Onder trom-
geroffel bracht het Sint Servatiusgilde 
een vendelgroet. Altijd indrukwekkend 
om dit vlagvertoon van dichtbij mee te 
maken. Hiermee was het startschot ge-
geven voor een onvergetelijke middag.

Muziek
Samen voorproeven van de kerst was 

een belevenis. Muziek? Je kon het 
zo gek niet bedenken of 

het was er. Je 
werd als 

het ware ondergedompeld van de ene 
muzikale sensatie in de andere. Waren 
het eerst de gildebroeders die de trom 
roerden, nog geen half uur later werd 
de Dorpstraat opgezweept door een 
sambaband. Warming-up voor carna-
val? Braziliaanse sferen vonden weer-
klank in Lieshout. Koperblazers bliezen 
de sterren van de hemel en zang en 
dans gingen in elkaar over. Het was 
een groot liveoptreden van allerhande 
bands, dweilorkesten en koren. 

Lekker
De weergoden werkten mee. Het was 
droog en de zon scheen ijzig. De orga-
nisatoren hadden zo ongeveer alles uit 
de kast getrokken om Dorpstraat en 
Heuvel aan te kleden. De Kerstfair op 
zijn paasbest en gezelligheid in winterse 
sferen. Dat vonden ook de bezoekers. 
Druk? Wat heet! Stapvoets schuifelen 
van kraampje naar kraampje om je ver-
volgens tegoed te doen aan lekkernijen 
uit alle windstreken: van oliebollen tot 
lekker-van-ver-weg, inclusief het bood-
schappenpakket van de eigen Jumbo.

Trein
Op zoek naar ideeën voor de 

kerst? De kerstfair bood een 

en al inspiratie. Bloemstukken, kunst, 
kaarsen, spullen om zelf kerststukjes 
te maken... Creativiteit doet het goed. 
Evenals onthaasten. Wie de trein nog 
wilde halen, had alle tijd van de we-
reld. Op een stand stond een compleet 
spooremplacement uitgestald met 
Legotreinen. Alle compleet met een 
dienstregeling voor de feestdagen.

Babes
Waar komen al die mooie meiden 
toch vandaan? Van het Winter Beauty 
Plein natuurlijk! Want daar hadden ze 
alles om jezelf mooi te (laten) maken 
voor de kerst. Als ze zo doorgaan 
kunnen ze allemaal fotomodel wor-
den. Babes uit Lieshout zogezegd. 
De visagistes 
en stylistes 
hadden 
er 

oog voor. Het resultaat mocht gezien 
worden.

Groots
Kerstfair Lieshout en ondernemersver-
eniging LIMO kunnen terugblikken 
op een meer dan geslaagde dag. Naar 
schatting zijn er zo’n tienduizend be-
zoekers geweest. “Met een kleine groep 
hebben we iets groots neergezet”, ver-
tellen Jenifer Benton en Christine van 
den Berg. “Onze dank gaat uit naar de 
vrijwilligers en alle anderen die meege-
holpen hebben om van de Kerstfair een 
succes te maken. Volgend jaar weer.”

Kijk voor alle foto’s van Kerstfair 
Lieshout op de website: 
www.mooilaarbeek.nl/fotos.

 Kerstfair Lieshout daverend succes

‘Samen voorproeven van de kerst’
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Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

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

Geheel onverwacht is in zijn slaap overleden onze broer, 
zwager, oom en oudoom

Tom Brouwers

* Beek en Donk, 9 september 1941       † Beek en Donk, 15 december 2014

  Familie Brouwers

Correspondentieadres:  Uitvaartverzorging De Groof
  T.a.v. familie Brouwers
  Oranjelaan 54 
  5741HH Beek en Donk
 
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van Tom te nemen op vrijdag 
19 december tussen 18.30 en 19.30 uur en zaterdag tussen 10.00 en 
10.45 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum.
 
Wij nodigen u uit voor de herinneringsbijeenkomst welke wordt 
gehouden op zaterdag 20 december om 11.00 uur in de aula van 
genoemd uitvaartcentrum. 

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. 

 Midden in de nacht werd het stil......
 Voor altijd stil...
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Dankbetuiging

Bij deze willen wij iedereen bedanken die, op wat voor manier 
dan ook, medeleven heeft getoond bij het overlijden van mijn 

vrouw, ons mam en oma

Nellie Bouwmans-Biemans

Dankzij velen hebben wij op een waardige manier afscheid van 
haar kunnen nemen.

     Harrie Bouwmans
     kinderen en kleinkinderen

Mijn lieve man, ons pap, opa en groot-opa uit duizenden heeft ons 
onverwacht moeten verlaten. Hij was er altijd voor iedereen. 

HENK VAN BERLO
echtgenoot

Mien van Berlo-van Lieshout

* Beek en Donk, 4 juli 1932       † Helmond, 14 december 2014

 Beek en Donk: Mien van Berlo-van Lieshout
 Ledeacker: Dianne en Beurt Vereijken-van Berlo
  Karin en Peter, Tess, Nick
  Martien en Judith, Liz, Jent
  Loes en Iwan, Joey, Thij, Bo
 Sint-Oedenrode: Anita en Gerrie Opheij-van Berlo
  Mieke en Roy, River, Nova
  Linda en Daan, Jip, ♡
 Beek en Donk: Yolanda en Henk Maarten Wernsen-van Berlo
  Esmee en Patrick
  Sico en Robin 

Correspondentieadres:  Uitvaartverzorging De Groof
  T.a.v. familie van Berlo
  Oranjelaan 54 
  5741HH Beek en Donk
 
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op donderdag 18 
december tussen 18.30 en 19.30 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum. 

De herinneringsbijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 19 december 
om 10.30 uur in de aula van bovengenoemd uitvaartcentrum. 
Aansluitend begeleiden we ons pap naar begraafplaats De Oude Toren 
aan de Dr. Timmerslaan. 

Iedereen wie zich betrokken voelt is welkom. 

 De kruiwagen blijft leeg achter…

Dankbetuiging

Wij danken u van harte voor uw belangstelling en medeleven, 
welke wij mochten ondervinden, na het heengaan van mijn 
dierbare man, ons pap en lieve opa. Een speciaal woord van 
dank aan het personeel van de Zorgboog. 

Theo Berkvens
     Tonnie Berkvens-Leenders
     Kinderen en kleinkinderen
     Heieindseweg 6-b
     5738 CC Mariahout

Laurens Spoorendonk
Laurens Antonius Cornelia

* 23 februari 2010       † 14 december 2014

  Karin en Martijn
  Trijntje *
  Floris

De Schop 5
5737 JM Lieshout
0499-840070 laurens@spoorendonk.net

Laurens is thuis in zijn eigen kamer.

De engelendienst is zaterdag om 11:00 uur in de
Sint Servatiuskerk aan de Burgemeester van den Heuvelstraat 1
te Lieshout. Aansluitend begeleiden we Laurens naar het
nabijgelegen kerkhof.

Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom

Onze kleine Vlinder…
Je vloog vanaf de start,
onze kleine Vlinder.
Je vloog hoog, je vloog laag,
onze kleine Vlinder.
Samen bleven we vliegen,
onze kleine Vlinder.
Tegenwind, je bleef vliegen,
onze grote Vlinder.
Samen vingen we de wind,

de regen en de zon,
onze grote Vlinder.
Bij de wolken vind je rust,
onze mooie Vlinder.
Het was een lange,
maar veel te korte vlucht,
onze mooie Vlinder.
Samen voor altijd in de lucht,
onze mooie Vlinder.
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Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

Wij beheren het nieuwe regionale rouwcentrum Residence
Waterhof aan ‘t Hoogh Huys 3 te Gemert.

Bij Waterhof krijgt u als familie de sleutel van de uitvaartsuite. U kunt dan 
24 uur per dag terecht, u heeft een eigen opbaarkamer, gezinskamer en        
keuken. Opbaringen kunnen geschieden op bed of in een kist.

(0492) 51 85 14           06-55 14 04 83

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

(0492) 36 76 09   06-55 14 04 83

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    
www.facebook.com/Waterhof Uitvaartzorg

www.waterhofuitvaartzorg.nl

  06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

www.123gezocht.nl

Gratis adverteren voor iedereen in heel Europa
Geen kosten aan verbonden

Ook voor auto’s en motoren

www.

Ook voor auto’s en motoren

Retourtje Amerika tijdens KerstROLLERshow

Redacteur:  Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Wie dit weekend de 
KerstROLLERshow van Rollerclub 
De Oude Molen heeft bezocht, 
hoeft even geen ticket te boeken 
naar Amerika. Voor de show ‘The 
American Dream’ is sporthal D’n 
Ekker compleet omgetoverd tot het 
land van de cowboys, yellow caps en 
American Football. Meer dan vijftig 
rolschaatsers en ruim dertig vrijwilli-
gers hebben ook dit jaar weer een bij-
zondere show neer weten te zetten. 

Decor
Dat er in sporthal D’n Ekker ook 
daadwerkelijk gesport wordt, was af-
gelopen weekend even niets van te 
merken. Het kon doorgaan voor een 
heus ‘rolschaatstheater’, helemaal in 
Amerikaanse stijl. Op de muren schit-
terden zowel de New Yorkse skyline 
als het bekende Mount Rushmore en 
ook de vlag van het land mocht na-
tuurlijk niet ontbreken. “Het kiezen 
van een thema, heeft zo zijn voor-
delen”, vertelt vrijwilliger Astrid de 
Graaf: “Voorheen was het gewoon 
een Kerstshow. Pas de laatste jaren 
kiezen we voor een themashow. Dit 
zodat je qua decor flink uit kan pak-
ken.” 

Diversiteit
“Na het Nederlands Kampioenschap 
in januari beginnen de voorberei-
dingen voor het nieuwe jaar alweer. 
Iedereen is vanaf eind januari al aan 
het brainstormen over het nieuwe 

thema en aan het oefenen voor de 
nieuwe acts”, vertelt Astrid. Met ne-
gentien verschillende acts in één show 
is dat geen verrassing. Van een solo-
stuk door ‘het vrijheidsbeeld’ naar een 
complete roulettetafel met vrijwel ie-
dere rolschaatser op de vloer; aan di-
versiteit geen gebrek. Zowel de aller-
kleinsten als de volwassen schaatsers 
lieten zien wat ze allemaal konden 
met hun rolschaatsen. Dit zorgde voor 
een goede afwisseling tussen schat-
tige pasjes en pure professionaliteit. 

Muziek
Het orkest van Oefening en 
Uitspatting, beter bekend als O&U, 
trapte de show af met het volks-
lied van Amerika: The Star Spangled 
Banner. Dit nummer werd gezongen 
door Krissy Welten. Samen vervolgden 

zij de Amerikaanse show met het bij-
passende nummer ‘New York’ van 
Alicia Keys. O&U vertolkte vlak voor 
de pauze de populaire Disneyfilm 
‘Frozen’, waardoor ieder meisjeshart 
in het publiek even sneller ging klop-
pen. Ook tijdens de diverse acts heeft 
de rolschaatsclub zorgvuldig de mu-
ziek uitgekozen. Klassiekers als ‘Viva 
Las Vegas’ en ‘Oh Happy Day’ galm-
den door de speakers. 

Publiek
Aan het einde van de show was het 
publiek weer op de hoogte van de 
Amerikaanse cultuur. Mensen heb-
ben de casino’s in Las Vegas mogen 
bezoeken, een Gospelkoor in het kerk 
mogen aanhoren en zelfs The Blues 
Brothers en Elvis mogen ontmoeten. 
Vanaf de tribune werd er stilletjes ge-
roepen en gezwaaid naar de talenten 
op de vloer. Van diverse kanten klonk 
geroezemoes als ‘Wat zien de kos-
tuums er prachtig uit’ en ‘Kijk eens, 
hoe goed ze het doet’. Het lijkt erop 
dat het publiek nu al uitkijkt naar een 
nieuwe show van Rollerclub De Oude 
Molen.

De MooiLaarbeekKrant maakte vele 
mooie foto’s van deze show. Kijk hier-
voor op www.mooilaarbeek.nl/fotos. 

APK-actie bij AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95

Na alle fijne jaren die wij samen met haar mochten beleven, zijn 
wij intens verdrietig dat we toch nog onverwacht afscheid hebben 
moeten nemen van mijn allerliefste vrouw, ons mam en trotse oma 

Riet Suykerbuyk-Cox
echtgenote van

Jan Suykerbuyk

Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

 Beek en Donk:  Jan Suykerbuyk
 Cambridge (Canada):  Koen & Karin
       Anna, Robin
       Odie   
 Beek en Donk:  Marjolein & Frits
       Didi & Djewi
       Niki & Stijn
       Gigi
       Natasja & Yannis, Ilias, Tomás
       Niels & Marjolein, Finn, Lenn, Jess
 Helmond:  Suus & Herman

16 december 2014
Correspondentieadres: coöperatie DELA, tav familie Suykerbuyk, 
Meanderlaan 1, 5704 KW Helmond 

De afscheidsdienst wordt gehouden op dinsdag 23 december om 
13.00 uur in de aula van De Groof aan de Oranjelaan 54 te Beek en 
Donk.

U kunt afscheid nemen van Riet in uitvaartcentrum De Groof op 
bovengenoemd adres op zondag 21 december van 17.00 tot 18.00 
uur.

In plaats van bloemstukken willen wij u vragen om voor Riet een 
enkele rode roos (onverpakt) mee te brengen.

 Als tranen een trap kunnen bouwen
 en herinneringen een brug 
 dan klommen wij hoog naar de hemel 
 en nemen wij je gewoon mee terug.

     Odie   

Shirley Westhof als Elvis Presley

Ook de welbekende gele taxi’s waren aanwezig in deze Amerikaanse show

Exotische vogels
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Zaterdag 20 december  

18.30  O. L. Vrouw van Lourdes Mariahout
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Hanny van Zutphen-
Mennen, Jan van den Boom (mged), Mien de 
Korte-Verbaarschot (mged), Marijn Lommerse 
(mged), Martien van den Heuvel (mged), Henk 
Gilsing (jrgt).

Zondag 21 december

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor 
Intenties in deze viering voor: Mina van den 
Bogaard–de Korte (1e sterfdag), Overleden familie 
Nooijen– Theunissen(fund), Overleden ouders 
Vlamings–Klomp (verj.), Martien van der Linden, 
Ton Verbakel (par), Ben Loomans,  Marinus van den 
Heuvel (2e sterfdag), Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jan Aalders (mged), 
Harrie van Lankvelt, Familie M. de Groot-Beckers, 
Oda van de Laar (mged), Carel van den Biggelaar 
(mged).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Nellie Bouwmans-
Biemans, Johan Bouw, Harrie en Renate, Harrie van 
Moorsel

14.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Kerstconcert door het gemengd koor.

18.00 uur Aarle-Rixtel O.L.Vrouw Presentatie 
Kerstconcert Gemengd koor het Gemengd koor de 
Klokkengieters:  “Op weg naar Kerstmis”

Maandag 22 december

Geen viering

Dinsdag 23 december

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 24 december

16.00 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Mieke van den 
Biggelaar-Braken, Mia Schepers-de Haas.

17.00 Aarle-Rixtel O.L.Vrouw Presentatie 
Herdertjesviering–Gezinsviering  met samenzang  
m.m.v. opleidingsorkest Harmonie De Goede Hoop. 
 
18.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Herdertjesviering: Familieviering waarin het 
kerstverhaal gespeeld wordt door kinderen van de 
basisschool.

19.00 Lieshout St. Servatiuskerk
Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor
Intenties in deze viering voor Martien Dekkers en 
overleden familieleden, Tjeu en Miet de Leest-
Swinkels, Lia de Leest-van der Mast.

19.30 Aarle-Rixtel O.L.Vrouw Presentatie 
Samenzang van kerstliederen, afgewisseld met 
orgelmuziek en mooie kerstgedachten.

20.00 Aarle-Rixtel O.L.Vrouw Presentatie 
Plechtige Eucharistieviering  m.m.v. Dames-en 
Herenkoor Intenties in deze viering voor: Overleden 
ouders Harrie en Ida Verbakel–van Rooij, Maria van 
Dijk–van de Kerkhoff, Gerrit Hagelaar, Henk van 
den Berkmortel (par.), Hans Smulders, Riek 
en Johan Smulders–Sengers, Johanna en Peter 
Broekmans–Thijssen, Henk Despinois, Toon Geerts, 
Overleden ouders Verschure–Cornelissen en Hennie 
Derks, Tot welzijn van de Parochie.

20.30 O.L.Vrouw van Lourdes Mariahout
Eucharistieviering Kerstavond m.m.v. Omase- en 
Marcanto-koor die samen met de kerkgangers  
kerstliederen zingen. 
Intenties in deze viering voor: Ties en Anneke 
Donkers- Bouwmans en zoon Bart, Jan Leenders 
(Meulendijks mged), Toon Corsten, Ruddi 
Ubben, Frans Leenders, Families Biemans-Vos en 
Lommers-Gras.

22.30 Lieshout St. Servatiuskerk
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Overleden familie 
G. Dekkers-Daniëls, Overleden familie Daniëls-van 
den Baar, Harry en Janske van Venrooij-van de Laar, 
Frans en Riek van Veggel-Vereijken, Harry en Dina 
van Dijk-Bouw, Ronald Jansen, Jo Manders-Maas, 
Cornelis Maas en Cato Maas-van der Sanden, Hein 
en Miet Gilsing-van der Linden, Dorus en Hanneke 
Donkers-van de Laar, José Donkers-Vogels, 
Overleden ouders Verhagen-Migchels, Frans en 
Johanna Swinkels-van den Heuvel en hun zonen 
Jan Toon Tijn en Koen, Hanny Swinkels-Snijders

22.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor:
Harry den Burger, Bernhard Cornelissen, Jos van 
Gemert en Ida van Gemert-Naus, Coen van de 
Vossenberg, Jan en Bertha Crooijmans, Robèr van 
der Putten, Frans Simons en overleden familiele-
den, Richard van der Heijden, Thjeu Knaapen en 
overleden familieleden Knaapen-van der Heijden, 
Johan en Janske Smits en hun overleden kinderen, 
André Lammers, Frans van Wetten en Piet van 
Lieshout, Piet van Dommelen overleden ouders Van 
Dommelen-Manders en kinderen en overleden ou-
ders Van Vijfeijken en kinderen, Jeremy Doudart de 
la Grée peettante en oom Gerard, Liza Raaijmakers, 
uit dankbaarheid.

Donderdag 25 december

08.30 Aarle-Rixtel Mariakapel  
Peuter- en kleuterviering

09.30 Aarle-Rixtel O.L.Vrouw Presentatie 
Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor de 
Klokkengieter
Intenties in deze viering voor: Kevin van de Ven, 
Overleden ouders van Boxmeer–Vlemmings, Harrie 
van Boxmeer, Miet van Boxmeer–van Duijnhoven, 
Martien Verbeeten, Willy en Martina Aarts–van der 
Leemputten, Hans van Brug, Adriaan Loomans
Jes van Roij, Jan Romme, Irene Muskens,  Jan-
Willem Smits, Overleden ouders Romme–Lamm, 

Overleden ouders Smits–ten Holder, Maarten 
Wouters, Harrie Swinkels, Sjaak Swinkels, 
Henk van Duppen (kosters),Overleden ouders 
Raaijmakers– Bekx, Martin van den Boogaard 
(par.), Jo Daniëls-Gijsbers, Overleden ouders 
Migchels–Nooijen, Cor Claasse, Overleden
ouders Gijsbers-Keulers, Overleden ouders van den 
Broek-Baggermans, Martien Dekkers en overle-
den familie, Jan en Marc van Stiphout, Eduard 
Bekx, Frans van den Boom, Tonnie Scheepers–van 
Boxmeer, Frans Verschuuren, Overleden ouders
Nooijen–van de Aa, Overleden leden van het ge-
mengd koor de Klokkengieters.

09.30 Lieshout St Servatiuskerk
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Miet Trees en Jan 
van Dooren (fund), Sjaan Reloe-Coppens (jrgt), 
Overleden familieleden Manders-van Osch, 
Maria van de Ven-van den Heuvel en zoon Peter 
(jrgt), Oda van de Laar en overleden familieleden, 
Overleden ouders Slaats-van Uden, overleden ou-
ders Herlings-van Melis en zoon Rien, Piet van Hek 
en schoonzoon Piet Verstappen.
 
11.00 Mariahout O.L.Vrouw van Lourdes 
Eucharistieviering: m.m.v. oMase- en Marcanto-koor 
die samen met de kerkgangers  kerstliederen zingen. 
Intenties in deze viering voor: Driek en Jaan van den 
Heuvel- Vogels, Martinus en Hendrika Vogels- van 
den Heuvel, Karel van de Kerkhof, Lena en Antoon 
Koopmans en zoon Ad en schoonzoon Henk, Theo 
Berkvens (mged).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Agnes Verschuren-
Colen, Corrie Vereijken-van den Bogaard, Theo 
Rovers, Dina Vereijken-Otten, Nell de Jong-Otten, 
Lou Maas, Tiny van Vught, Jan van Boxmeer, Jan 
en Riek Kerkhof-Huijbers, Overleden familieleden 
Van de Laar-Wienforth, Piet en Betsie Beerens en 
schoonzoon Rieny, Robèr van der Putten, Grard 
Bouw (verj), Jan en Christien Lammers, Toon van 
den Heuvel en overleden ouders, Thies en Betje 
Vogels-Iven, Lorenz en Mia Theuer-Gerlach, Jan 
en Nellie Leijten-den Dekker en Wim, Ernst van 
Leuken, Stefan Malinak.

Vrijdag 26 december

14.30-15.45 Aarle-Rixtel O.L.Vrouw Presentatie 
Muziek rond de stal
De Kerk is op beide Kerstdagen open tot 16.00 uur. 
U kunt dan de kerk bezichtigen en de kerststal bezoeken

10.00 Lieshout St. Servatiuskerk
Eucharistieviering m.m.v. Seniorenorkest
Intenties in deze viering voor: Frans en Willy 
Kemps, Marietje van Kaathoven-van Bakel.

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Peuter/kleuterviering

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

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

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
olvpres1@onsmail.nl 
Open:  di, do en vrij
 09.00 tot 12.00u

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

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

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

Noodgevallen
In noodgevallen bij zieken-
zalving of uitvaart kan men 
bellen naar telefoonnr. 
0492-461216

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

Extra viering:
Op 4 januari 2015 is er een extra 
eucharistieviering om 10.00 uur in Lieshout. Dit 
is een speciale viering voor de oprichting van de 
nieuwe parochie en de installatie van pastoor 
Verbraeken. Voorganger in deze viering is Mgr. 
Mutsaers. Er is op deze zondag GEEN viering in 
Aarle-Rixtel en in Beek en Donk.

KERKBERICHTEN
Agenda 
Agenda 20 t/m 26 december 2014

Infoavond pater Eustachius-reis Brazilië
Aarle-Rixtel - Uit reacties op de infor-
matieavond van 9 december in Aarle-
Rixtel is gebleken dat de datum en tijd 
voor diverse mensen niet het juiste 
moment was . Daarom wil de organi-
satie er u op attent maken dat er nog 
een 2e informatieavond gaat plaats-
vinden.

Wat gaat men beleven in Brazilië
Wat Eustachius in dit Zuid-Amerikaanse 
land teweeg heeft gebracht is slechts 
te bevatten als je het zelf hebt gezien. 
Maar vooral ook zelf hebt beleefd en 
geproefd hebt van de sfeer als je sa-
men met deze Zuid-Amerikanen be-
trokken wordt bij een viering waarin 
de streekgenoot de hoofdrol speelt. 

Zo’n reis is voor u georganiseerd. Met 
reistechnische bijstand van de Stichting 
Vereniging Nationale Bedevaarten is 
door enkele specialisten een rondreis 
uitgestippeld waarin zowel het erfgoed 
van pater Eustachius in vele vormen 
zichtbaar wordt, maar waarin men ook 
mateloos kan genieten van de succes-
story van Brabantse emigranten, het 
magnifieke Braziliaanse landschap en 
enkele wereldberoemde bezienswaar-
digheden van Rio de Janeiro, zoals het 
enorme Christusbeeld.
 
Rondreis
Na aankomst in Sao Paulo op vrijdag 
21 augustus gaan de deelnemers met 
een luxe bus en eigen chauffeur een 

fabelachtige rondreis maken van 14 
dagen. De eerste dag brengen zij door 
in het stadje Poa, de plaats waar de 
toestroom van mensen die Eustachius 
wilden ontmoeten, opliep tot 16.000 
mensen per dag. Deze dag eindigt 
echter in Holambra, de Nederlandse 
kolonie met een gigantische bloemen-
industrie. Dagelijks geven zij kleur aan 
heel Brazilië met enorme ladingen van 
alle soorten bloemen. Hier voegen zich 
twee inwoners bij het gezelschap, die 
uitstekend van dienst kunnen zijn als 
tolk. 
 
Informatieavond
Hoe deze uitzonderlijk interessante reis 
exact gaat verlopen, welke plaatsen 
en bezienswaardigheden deelnemers 
gaan bekijken en wat de kosten ervan 

zijn, wordt met veel praktische wetens-
waardigheden en ondersteund met 
een power-point presentatie, uitvoerig 
uit de doeken gedaan op de informa-
tieavond op maandag 29 december 
om 20.00 uur in de pastorie aan de 
O.L. Vrouwestraat 57 in Handel. De 
presentatie wordt verzorgd door de 
neef van pater Eustachius, Will van 

den Boomen. De Braziliaanse pater Jan 
Campos is aanwezig om vragen over 
het land zelf te beantwoorden en van 
de Stichting VNB is een ervaren or-
ganisatiedeskundige aanwezig. Kom, 
geheel vrijblijvend, eens luisteren en 
kijken naar deze uiterst informatieve 
presentatie. Iedereen is van harte wel-
kom. 

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Frits Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Clementine  per kilo       1.99
bij aankoop van 2kg GRATIS kerstmuts!!

Prei            per kilo   0.79

Bleekselderij per stuk   0.99
Stoofperen  per kilo   0.99
Goudreinette per kilo   0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag 31 dec.

Geschrapte Worteltjes

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
       per doos

Team ‘ The Shooters’ wint Gezondheidsrace 2014

Fotograaf: Johan Maas

Laarbeek – Het Beek en Donkse 
team ‘The Shooters’  is zaterdag als 
winnaar uit de bus gekomen van 
de Gezondheidsrace 2014 en werd 
daarmee bekroond tot ‘Fitste team 
van Laarbeek 2014’. Alle vier de 
teams organiseerden het afgelopen 
jaar allerlei activiteiten. Zaterdag 
vond een finaleopdracht plaats in 
de vorm van een eigen ‘ Ik Hou van 

Holland’-spel. Uiteindelijk was het 
‘The Shooters’ die van de jury over 
het algeheel de meeste punten toe-
gekend kreeg. 

Winnaar
The Shooters stond gedurende de 
hele race al aan kop. Ook in het 
laatste blok van deze race bleken 
ze niet meer te verslaan. Het team 
organiseerde onder andere een suc-
cesvolle Rock & Roll middag, Nordic 

Walking clinics, een gezonde lunch 
bij ORO, een lachworkshop en een 
open tuinen route. De activiteiten 
trokken veel deelnemers, waren 
goed verzorgd en er was veel aan-
dacht voor publiciteit van de gezon-
de activiteiten. 

Wethouder Joan Briels feliciteerde 
de teamleden met de felbegeerde 
titel en bedankte alle teams voor 
hun grote inzet en harde werken 

het afgelopen jaar. De teamleden 
werkten aan hun eigen fitheid en 
leverden daarnaast veel inspannin-
gen voor het organiseren van ge-
zonde activiteiten in hun dorp. “En 
dat is een groot compliment waard 
aan alle deelnemers”, aldus de wet-
houder. 

Derde editie afgesloten
De Gezondheidsrace Laarbeek is 
ontstaan op initiatief van inwoners 

die actief aan hun eigen gezond-
heid wilden werken én anderen 
wilden aansporen tot een gezonde 
leefstijl. Het doel is om zoveel mo-
gelijk inwoners te stimuleren hun 
gezondheid te verbeteren. Dat kan 
zijn op het gebied van sport en 
bewegen, voeding of leefstijl. Na 
twee eerdere succesvolle edities is 
deze derde editie op 13 december 
feestelijk afgesloten in De Dreef in 
Aarle-Rixtel. 

Vol trots namen de leden van The Shooters zaterdagmiddag hun eerste prijs in ontvangst 
André Bergman werd zaterdagmiddag door de GGD 
Brabant-Zuidoost betiteld als ‘Gezondheidsambassadeur’ 

Di-eAt team bedankt inwoners van Laarbeek 

Verbindingsboom op het Heuvelplein

Beek en Donk - Het di-eAt team 
uit Beek en Donk plaatste vo-
rige week vier kerstbomen - of-
wel verbindingsbomen - op het 
Heuvelplein. Inwoners kunnen 
hier bijvoorbeeld een gedichtje 
inhangen, een persoonlijke (kerst)
wens achterlaten of een foto van 
iemand die men in het licht wil 
zetten inhangen. Tot zaterdag 3 
januari blijft de boom nog staan 
en is het mogelijk om dit te doen.

Wensbomen
De vier mooie bomen zijn via een 
grote ster en linten met elkaar ver-
bonden. De bomen symboliseren 

de vier kernen van Laarbeek. De 
onthulling van de wensbomen was 
volgens het team erg gezellig. “Het 
was een mooie, warme avond, 
mede dankzij heel veel lieve men-
sen, het gezang van Liedertafel ‘t 
Nachtpitje, warme chocomel en 
glühwein en een heerlijk bran-
dende kachel”, aldus de leden van 
het team. Tijdens deze onthulling 
bestond de mogelijkheid om te do-
neren aan het Laarbeeks initiatief 
‘Family for All’. Deze organisatie 
was erg blij met deze gift.  

Di-eAt team 
De leden van het Di-eAt team 

bedanken al hun sponsoren voor 
hun belangeloze medewerking, 
het gehele ondersteuningsteam 
en de juryleden voor al het werk 
dat zij hebben verzet om de 
Gezondheidsrace 2014 te laten sla-
gen. Daarnaast bedankt het team 
alle personen en organisaties die 
op wat voor manier dan ook hun 
steentje hebben bijgedragen bij de 
activiteiten van het Di-eAt team. 
“Tot slot wensen wij iedereen heel 
fijne kerstdagen en een gelukkig 
en bovenal gezond 2015!” 

De leden van het Di-eAt team voor de wensbomen

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

Op uw 
gourmetschaal
meer dan 10 
soorten vlees per 
persoon, compleet 
leverbaar! 

Gratis thuisbezorgd!
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A.s. zondag is Jumbo Lieshout geopend van 11.00 tot 18.00 uur
Jumbo Laarbeek wenst iedereen hele fijne feestdagen.

De auto is gewonnen door de 
familie Vissers uit Lieshout.
De auto is gewonnen door de 
familie Vissers uit Lieshout.

Op de Kerstfair in Lieshout werd zondag 14 december 
de winnaar bekend gemaakt door Notaris Rinie Hermus.

A.s. zondag is Jumbo Lieshout geopend van 11.00 tot 18.00 uurA.s. zondag is Jumbo Lieshout geopend van 11.00 tot 18.00 uur
Jumbo Laarbeek wenst iedereen hele fijne feestdagen.Jumbo Laarbeek wenst iedereen hele fijne feestdagen.

De auto is gewonnen door de De auto is gewonnen door de 
familie Vissers uit Lieshout.familie Vissers uit Lieshout.
De auto is gewonnen door de De auto is gewonnen door de De auto is gewonnen door de De auto is gewonnen door de De auto is gewonnen door de De auto is gewonnen door de De auto is gewonnen door de 
familie Vissers uit Lieshout.familie Vissers uit Lieshout.familie Vissers uit Lieshout.familie Vissers uit Lieshout.familie Vissers uit Lieshout.familie Vissers uit Lieshout.familie Vissers uit Lieshout.

Op de Kerstfair in Lieshout werd zondag 14 december Op de Kerstfair in Lieshout werd zondag 14 december 
de winnaar bekend gemaakt door Notaris Rinie Hermus.de winnaar bekend gemaakt door Notaris Rinie Hermus.

Laarbeek
Jumbo Lieshout Dorpsstraat 54a, tel. 0499 - 421 617    Jumbo Lieshout Mariastraat 58, tel. 0499 - 421 228

Gefeliciteerd!

Links de ondernemers van Jumbo Laarbeek, rechts de winnaars van de boodschappenwagen
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Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Paul Smulders
Pensioen in beeld?
Per 2015 zijn de meeste wijzigingen 
van het Pensioen Akkoord doorge-
voerd. En wederom is het er in pensi-
oenland niet beter op geworden. De 
tijd dat én de overheid én de werk-
gever samen voor een goed pensi-
oen zorgden, richting 70% van het 
laatst verdiende loon, is allang voor-
bij. De AOW komt op steeds latere 
leeftijd en ook de hoogte ervan staat 
aan veranderingen bloot. Denk aan 
de afschaffing van de partnertoeslag 
op de AOW die iemand kon krijgen 
als de partner geen of weinig inko-
men had. 

Maar ook de pensioenregelingen 
van werkgevers zijn door de jaren 
heen, mede door de veran-derde 
wetgeving, minder geworden. De 
opbouwpercentages gaan omlaag 
en ook deze pensioe-nen gaan pas 
in op 67 jaar. En of de opgebouwde 
pensioenrechten de komende jaren 
gecorri-geerd worden voor inflatie, 
is nog maar de vraag. 

Het is dus zaak om tijdig in beeld te 
brengen hoeveel pensioen u te zijner 
tijd ontvangt en wan-neer. Zeker zo 
belangrijk is het echter om ook in 
kaart te brengen wat u naast pen-
sioen aan an-dere oudedagsvoor-
zieningen heeft opgebouwd.  Zijn 
er lijfrentepolissen? Komt er een 
kapitaal-verzekering tot uitkering 
en wanneer? Wat is uw hypotheek-
vorm en hoe lang lopen uw hypo-
theeklasten door? Wat gebeurt er bij 
overlijden? Allemaal vragen die van 
belang zijn om te kijken wat u op uw 
oudedag ontvangt en wat u nog no-
dig heeft. Om vervolgens te bepalen 
of u zelf nog extra voorzieningen 
dient te treffen. 

Indien u hulp nodig heeft bij deze 
moeilijke materie, aarzel dan niet om 
ons te bellen!

Tilly de Groot 10.000ste bezoeker van Howeko in 2014

Vrijwilligerspenning voor Wim Vrijaldenhoven 

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - Stichting Howeko 
ontving donderdag 11 december 
haar 10.000ste bezoeker, in de 
persoon van Tilly de Groot. Tevens 
werd op deze dag een vrijwilligers-
penning van de gemeente Laarbeek 
uitgereikt. Wim Vrijaldenhoven 
mocht deze penning in ontvangst 
nemen. 

10.000ste 
Om 9.00 uur zitten bijna alle vrij-
willigers van Howeko (Hobby, werk 

en kontakt) al klaar om te wachten 
op het moment dat de 10.000ste 
bezoeker van 2014 binnenkomt. 
Volgens de heer Tonny van de Graft 
waren er in 2013 ook erg veel be-
zoekers, maar het aantal werd toen 
net niet gehaald. “Op een stuk of 
14, 15 na geloof ik”, vertelt hij. Dit 
jaar is er erg veel gebruik gemaakt 
van de faciliteiten van Howeko, een 
stichting, die al bestaat sinds de jaren 
80. Iedereen kan er binnenlopen en 
zich in iets bekwamen. Mensen van 
het eerste uur waren Henk Kerkhof 
en Leo van Bommel. Begonnen werd 
in de oude gebouwen van Tapigram 

naast het kanaal in Beek en ongeveer 
gelijktijdig in Aarle-Rixtel, waar ma-
chines verschenen in de leegstaande 
kantine van het oude internaat in die 
gemeente.

Verrassing 
Tilly de Groot komt al jaren bij 
Howeko om er te schilderen en 
loopt niets vermoedend binnen om 
aan haar wekelijkse bezigheid te be-
ginnen. Het pakt echter verrassend 
anders uit, want zij is de gelukkige 
10.000ste bezoeker. Uit handen van 
Tonny van de Graft ontvangt ze 
een mooie bos bloemen. “Dat is in 

ieder geval nooit weg!”, reageert 
Tilly enthousiast. Ook ontvangt ze 
een mooie pen. Dezelfde pen met 
inscriptie ontvangen alle aanwezi-
gen. Er is taart en koffie voor ieder-
een. Zelfs de pers mag meedelen in 
de feestvreugde. Aan de vrijwilligers 
wordt gevraagd nog even te blijven 
zitten, omdat ook wethouder Briels 
nog even wat wil komen zeggen. Als 
deze mevrouw Van Hoof feliciteert 
met haar zojuist verworven status, 
blijkt dat hij niet alleen voor haar is 
gekomen. 

Vrijwilligerspenning
Joan Briels reikt de Vrijwilligerspenning 
van de gemeente Laarbeek uit aan 
de heer Wim Vrijaldenhoven, die al 
30 jaar verbonden is aan Howeko en 
er hand- en spandiensten verricht. 
Naast huismeester en klusjesman 
is hij het aanspreekpunt voor be-
geleiders en bezoekers. Wim heeft 
een achtergrond in de psychiatrie 
en kan goed luisteren en als het 
nodig is de gemoederen bedaren. 
Naast overlegwerkzaamheden met 
externe partners, zoals ORO en de 
Autistenbegeleiding, die gebruik 
maken van hetzelfde gebouw, stuurt 
hij het tuinteam aan en beheert hij 
materialen en gereedschappen. De 
laatste tijd is hij erg actief als lid van 
de videogroep, die mooie filmpro-
ducties levert. Volgens opgevangen 
geruchten bloeit er binnenkort iets 
moois op tussen deze filmgroep 
en Omroep Kontakt. Na 30 jaar lid 
te zijn geweest van Howeko, legt 
Wim nu zijn vicevoorzitterschap 
neer. “Maar ik blijf gewoon komen, 
hoor”, vult een nog altijd enthousi-
aste Wim aan.

Tot haar grote verrassing werd Tilly de Groot donderdag in het 
zonnetje gezet als 10.000ste bezoeker van Howeko in 2014

Wim Vrijaldenhoven ontving uit handen van wethouder Joan Briels de Vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek 
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Irene Vereijken
 (B&B De Tomaat)

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Gerda van de Laar

2. Stien van Duijnhoven-

van Asseldonk

3. Elke Beekmans

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Zoek de 10 verschillen
KLAAR VOOR IJSPRET

Lekkere hapjes voor de kerst (10 per hapje)

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

Bruschetta met tapenade en 
mozzarella

• 1 tn knoflook

• 100 gr zwarte olijven

• 6 gedroogde tomaten in olie

• 1 el olijfolie

• cayennepeper

• ciabatta

• 1,5 bol mozzarella

• 3 takje basilicum

Bruschetta met tapenade en mozzarella
Knoflook fijnhakken. Olijven en tomaten toevoegen en in een keukenma-
chine mengen. Olijfolie erbij en op smaak brengen met peper. Ciabatta 
in plakjes snijden en roosteren. Mozzarella in plakjes snijden. Ciabatta 
beleggen met mozzarella. Tapenade erop scheppen. Basilicum erboven 
knippen. Smakelijk eten!

Ingrediënten: Uitleg van recept:

De categorieën:

11. 
Literatuur

de razende reporter

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

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

Gezondheidsrace

Sudoku

Puzzelpagina

Hard

2 7 8

8 6 3 9

9 2 3

4 7

1 7 5 6

5 2

8 3 4

5 2 9 3

4 2 1

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Lekkere hapjes voor de kerst (10 per hapje)

Woordzoeker

CADEAU

DECEMBER 

DINER 

DUUR

FAMILIE

GEZELLIGHEID

JEZUS

KERK 

KERST 

KERSTBAL

KERSTBOOM

KERSTMAN

KERSTMUTS 

KERSTSTAL

LICHTJES

LIEFDE

LUNCH

ONTBIJT

OPENHAARD

SNEEUW 

SNEEUWPOP 

UITETEN

VERSIEREN 

ZINGEN

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

GEZELLIGHEID KERSTBOOM KERSTMUTS
KERSTSTAL OPENHAARD SNEEUWPOP
VERSIEREN DECEMBER KERSTBAL
KERSTMAN LICHTJES FAMILIE
ONTBIJT UITETEN CADEAU
LIEFDE SNEEUW ZINGEN
DINER JEZUS KERST
LUNCH DUUR KERK

Spaanse Trevélez ham, dat is Mooi Gezond. De smaak van de Trevélez 
ham wordt omschreven als ‘zoetig’, dit is te danken aan het feit dat 
er weinig zout wordt toegevoegd, hierdoor komt de smaak beter 
tot zijn recht. De Trevélez ham is goed voor de gezondheid. De ham 
bevat namelijk onverzadigd vet dat bijdraagt aan de vermindering 
van het slechte cholesterol in het bloed. Naast de goede werking 
van het vet bevat de Trevélez ham minder dan 10% zout en 50% 
meer eiwitten dan het verse vlees van de varkens. Zaterdag is Miguel 
Callejón in de winkel, om u te laten 
proeven hoe lekker deze ham is! 
’t Verswarenhuys, eten van 
vandaag! 

MOOI GEZOND  Proef Andalusië
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Volgens P. Skauwe

Afgelopen weekend heb ik een 
bezoek gebracht aan zaal D’n Ekker, 
het gebouw dat eruit ziet als een 
hoogdrachtige zwangere vrouw 
met een bolle buik. Ik heb me laten 
meesleuren in een show van glitter 
en glamour. Allemaal jonge meiden 
die op hun quads, schoenen met aan 
de onderkant 2 wieltjes voor en 2 
wieltjes achter, de meeste fantastische 
bewegingen laten zien. Aangevuld 
met live muziek van het jeugdorkest 
van de plaatselijke harmonie heb ik 
genoten van de ontelbare kostuums, 
allemaal tot in detail afgewerkt. 
‘Lachen’  was het toverwoord voor 
de dames, een goede expressie en 
gevoel voor theater. 
“Hé Skauwe, iets voor jou?” werd 
me gevraagd. Dus thuis aangekomen 
heb ik alle meubelstukken aan de kant 
gezet, de wieltjes ondergebonden 
en de show lichtjes overgedaan. Na 
enkele Salchows, Axels, Cherryflips, 
en een dubbele Lutz belandde ik met 
een dubbele Rittberger achterwaarts 
tegen de zojuist opgetuigde 
kerstboom. Dat was pas lachen 
voor de huisgenoten die dit tafereel 
mochten gadeslaan. Nu lig ik met 
gekneusde ribben, een neus als een 
wortel en een verzwikte enkel op de 
bank te pierogen.
Lachen is bovenal gezond en een 
plaats in Zwitserland, iets kleiner dan 
Beek en Donk. Maar wist u, trouwe 
lezer, dat lachen ook een positief 
effect kan hebben op uw sportieve lijf. 
Honderd keer lachen komt namelijk 
overeen met tien minuten roeien. Hier 

moet ik wel aan toevoegen dat het 
wel flink lachen moet zijn, niet zo maar 
een grinnikje. Daarom blijft een dom 
blondje ook zo slank. Wanneer zij een 
mop hoort lacht ze 3 keer. De eerste 
keer als je de grap vertelt, de tweede 
keer als je het uitlegt en de derde keer 
als ze het begrijpt. Nu hoorde ik laatst 
iets dat ik u niet mag onthouden. 
We weten allemaal dat chimpansees 
kunnen lachen, tenminste daar lijken 
de hijggeluiden een beetje op. 
Maar ook ratten kunnen lachen. 
Zij doen dat door ultrahoge 
piepgeluidjes uit te stoten tijdens 
het spelen. Ook als je ze kietelt 
reageren ze met lachgeluidjes. 
Nu is me dat nog nooit gelukt 
maar ik ga toch eens naar 
de Zuid-Willemsvaart om 
te kijken of ik zo’n kleine 
belhamel eens aan het 
lachen kan krijgen.
Lach en vergeet maar 
vergeet niet te lachen, 
want een dag niet gelachen 
is een dag niet geleefd, is een 
bekende uitdrukking. Laatst 
stond ik in de Muziektuin te 
kijken naar een fotoreportage 
van een pasgetrouwd stelletje. 
Hij onwennig strak in het pak, 
haar sleep deed dienst als een grote 
zwabber. Ik natuurlijk lachen. Op 
de mooiste dag van hun leven, 
of dat wat het op z’n minst 
zou moeten zijn, hoor ik de 
fotograaf zeggen: “Even lachen 
alstublieft.” Daar snap ik nou 
helemaal niets van.

Lachen
Zorgcentrum Aarle-Rixtel bereikt hoogste punt

Recordaantal bezoekers kerstviering ‘De Zonnebloem’

Aarle-Rixtel - Vorige week dins-
dag bereikte men in Aarle-Rixtel het 
hoogste punt bij de ombouw van de 
kapel van het voormalige klooster 
Mariengaarde naar het nieuwe zorg-
centrum voor de Aarlese gemeen-
schap.

Door het terugplaatsen van het vol-
ledig gerestaureerde kruis met daar-
op de met nieuw bladgoud vergulde 
haan, werd deze mijlpaal bescheiden 
gevierd onder de aanwezige werkers 
en genodigden.

Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd door Wim Verhoeven 
stilgestaan bij deze gebeurtenis. Hij be-
dankte iedereen die zich heeft ingezet 

om deze ombouw te realiseren tot wat 
het gaat worden en benadrukte nog 
maar eens hoe belangrijk het is dat het 
bouwkundig erfgoed voor de dorps-
kern Aarle-Rixtel behouden blijft. “Een 
prominent gebouw waar mensen sa-
menkomen,  zo was het vroeger en zo 
zal het in de toekomst blijven.”

Tevens maakte Wim van de gelegen-
heid gebruik om Ruud Wijnen en Cees 
van Beek van RW projecten in het bij-
zonder te bedanken voor het geheel 
belangeloos herstellen en vergulden 
van de haan, welke nu in volle glorie 
prijkt op het hoogste punt van het 
nieuwe zorgcentrum, dat begin fe-
bruari officieel in gebruik zal worden 
genomen.    

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Beek en Donk - De jaarlijkse kerstvie-
ring, georganiseerd door de Beek en 
Donkse afdeling van ‘De Zonnebloem’, 
werd dinsdag 16 december bezocht 
door 115 belangstellenden, een nieuw 
record.

Pastoor Verbraeken zat aan het 
hoofd van een volle zaal in Herberg 
’t Huukske, toen hij begon met de 
kerstviering, die mede verzorgd werd 
door een stemmig koor. Een kerstver-
haal, dat werd voorgelezen door de 
pastoor, werd gelardeerd met enkele 
bekende meezing-kerstliedjes. Hierna 
was er een optreden van Nico van de 
Wetering, onder begeleiding van Rob 
van Goethem op accordeon. Zijn ge-
zellige Brabantse verhaaltjes vonden 
duidelijk gehoor in de zaal, waarvan de 
gemiddelde leeftijd ‘op een hoog peil 
lag’. Een verhaal over de drie Belgen, 
die een drietal handgranaten hadden 
gevonden werd goed begrepen. De 
politie werd in kennis gesteld van de 
vondst maar één van de twee Belgen 
was toch nog wat ongerust. “En als er 
nou één ontploft, voordat de politie 
hier is?”, vroeg hij aan zijn kameraad. 
“Dan zeggen we gewoon, dat we er 
maar twee hebben gevonden”, ant-
woordde deze.

De afdeling Beek en Donk van ‘De 
Zonnebloem’ had een kleine bijdrage 
gevraagd voor deze middag. Er werd 
koffie geserveerd met kerstsnoepjes 
en een lekkere snee kerststol, die was 
geschonken door bakker van de Ven 
uit Beek en Donk. De meeste mensen 
zaten te genieten, maar af en toe hoor-
de je een opmerking die past bij deze 
leeftijdsgroep. “Vindt u het mooi?” 
Antwoord: “Het ziet er leuk uit, maar 

ik hoor er toch niets van wat ze alle-
maal zingen en zeggen”. Duidelijk dus 
iemand, die het accent legt op sfeerbe-
leving, zullen we maar zeggen. En de 
sfeer zat er goed in, vooral ook door 
de inbreng van enkele mensen, die een 
gedicht voordroegen. Gerrit Wilms was 
erbij, ondanks het feit, dat de vrouw 

voor wie hij 15 jaar had gezorgd, on-
langs was overleden. Hij vond er wat 
steun voor zijn verdriet en beschouwde 
deze gelegenheid als een welkome af-
wisseling in een moeilijke tijd.

Nico van de Wetering besloot zijn op-
treden met het zingen van een aantal 

liedjes. Daarvoor deelde hij een dikke 
map uit, waaruit hij bekende meezin-
gers voorzong. De bedoeling was dat 
de zaal meedeed. Hij doet dit al 15 jaar 
na de dood van zijn oom Tjeu Sijbers, 
de bekende Brabantse troubadour uit 
Steensel. Al tijdens het leven van Tjeu 
heeft hij beloofd diens levenswerk 

voort te zetten. Eén van zijn liedjes 
gaat over Mijntje, die met haar 80 jaar 
een vrijer van 100 aan de haak slaat. 
Als die wat meer wil dan de bejaarde 
Mijntje, besluit laatstgenoemde hem af 
te wijzen met de woorden: “Die komt 
er bij mij niet meer in…..”.

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

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

auto 
onderdelen
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Wereldse Wijndagen bij ’t Verswarenhuys!
Bij een feestelijk diner horen bijpassende wijnen. Daarom nu bij ’t Verswarenhuys: Wereldse Wijndagen! Speciaal geselecteerde wijnen, vanuit de mooiste 
wijngaarden over de hele wereld voor een Nederlandse prijs! Kom snel naar ’t Verswarenhuys want op = op! 

Voor meer kerst ideeën en de lekkerste versproducten verwijzen wij u graag  naar onze kerstfolder. 
Deze vindt u als bijlage bij De MooiLaarbeekKrant, op onze website of op onze Facebook-pagina.

Piet van Thielplein 5  |  5741 CP Beek en Donk  |  T: 0492-461687  |  W: www.beekendonk.verswarenhuys.nleten van vandaag
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CASA SILVA FAMILY WIT 
Fris en exotische witte wijn met tonen van 
citrusvruchten. Blend van Chardonnay, koning 
onder de witte druiven, en de Semilion. 
Lekker bij vis, wit vlees of als aperitief. 

VAVAV N 7,65 VOOR 5,99

CASA SILVA FAMILY ROOD
De wijngaarden van de Colchagua Valley 
behoren in Chili tot de top wijngaarden. Rijk, 
harmonieus en fruitig van smaak. Lekker bij 
rood vlees, pasta in rode saus en kaasplankje. 

VAVAV N 7,65 VOOR 5,99

MOLTO PUREZZA NEGROAMARO 
Fruitig en zachte rode , Italiaanse, wijn 
met een rijke geur van rijp fruit en kruiden. 
Heerlijk bij pasta- en vleesgerechten, kaas en 
vleeswaren. 

VAVAV N 5,95 VOOR 4,49
CASTEL FIRMIAN PINOT GRIGIO
Van het beroemde wijnhuis MezzaCorona, 
Italië. Aangenaam fris en fruitig met tonen 
van limoen en appel. Lekker bij vis, wit vlees 
of als aperitief.

VAVAV N 8,75 VOOR  6,99

HÉCULA MONASTRELL
Een volle, rijke en goed uitgebalanceerde 
Spaanse wijn met een brede afdronk. 
Lekker bij lamsvlees, gegrild vlees, wild of 
stoofpotten. 

VAVAV N 8,05 VOOR 5,99

JAUME SERRA CAVA
Droge Spaanse bubbel, echte aanrader! 
Lekker fris en fruit. Heerlijk als aperitief, 
zeker in december. 

VAVAV N 8,95 VOOR 6,99

DOMAINE PEIRIÈRE VIOGNIER 
De Viognier is een zeldzame Franse druiven-
soort. Zeer fruitige wijn. Lekker bij salades, 
vis, schaal-en schelpdieren, gevogelte en de 
Aziatische keuken. 

VAVAV N 7,25 VOOR 5,49

FINCA DON JUAN TINTO
Van wijnmaker Bodegas Santo Cristo uit 
Spanje. Intense fruitige aroma’s van braambes 
en frambozen. Lekker bij rood vlees, kazen of 
pasta. 

VAVAV N 5,75 VOOR 4,49

CASTEL FIRMIAN MOSCATO
Dessertwijn uit het noorden van Italië. 
Aroma’s van kruiden, nootmuskaat, citrus 
en peer. De smaak is elegant en niet te zoet. 
Lekker bij een fruitdessert of panna cotta. 

VAVAV N 8,75 VOOR 6,99

’t Verswarenhuys wenst u 
smakelijke feestdagen! 

De Ooievaarsweg is een zijstraat van de Donkersvoortsestraat. Dit straatje is 
ook bekend als Ooievaarsnest of Uivernest, genoemd naar de gelijknamige 
daar gelegen hoeve. Het zou kunnen zijn dat er ooit een ooievaarsnest is ge-
weest. Het is de kortste straat van Beek en Donk. Er liggen maar twee huizen 
aan. In deze straat woonde in de 19e eeuw als enige een familie, die zou 
uitgroeien tot de bekendste familie van Beek en Donk.
In 1815 – de Fransen waren zojuist vertrokken – traden Willem Peter van 
Thiel en Gijsberdina van Duijnhoven in het huwelijksbootje. Hij was 25 jaar 
en hoewel van boerenafkomst was hij van beroep timmerman. Gijsberdina, zij 
werd Dina genoemd, was 20 jaar oud  en eveneens van boerenkomaf. Willem 
woonde in de boerderij aan de Ooievaarsweg en Dina woonde op de boer-
derij aan de Donkersvoortseweg, gelegen aan de beek met dezelfde naam 
Willem van Thiel en zijn vrouw Dina kregen tien kinderen. Willem overleed  
relatief jong vlak voor zijn 51e verjaardag. Dina kreeg de zorg over de kin-
deren, die nog allemaal thuis woonden. De oudste was Piet, 24 jaar oud en 
de jongste Martinus was net vijf jaar. Samen met broer Hannes zet de oudste 
zoon het bedrijf van hun vader voort.  Later begon hij een spijkerfabriek be-
ginnen, het begin van het industriecomplex van Van Thiel. De geschiedenis 
daarvan is iedereen welbekend. Weduwe Dina, zij hertrouwde niet meer, wist 
haar schare goed in de hand te houden en zou later de titel mater familias 
krijgen, omdat ze overal de hand in bleef houden, zelfs nadat zoon Piet zijn 
spijkerfabriek begonnen was en verder uitbouwde.
De boerderij aan de Ooievaarsweg bleef in familiebezit. Dina liet Graard 
Rooijakkers de landerijen bewerken. Deze Graard huwde later Dina’s doch-
ter Marjan, zodat dit bedrijf binnen de familie bleef. Men suggereert wel 
eens dat Dina dit huwelijk zelf gearrangeerd heeft, want ze kon immers goed 
‘buurten’, hetgeen in dit geval verstaan dient worden dat ze goed dingen kon 
regelen.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder 

OOIEVAARSWEG

LEZERSPODIUM
Lieve mensen,

Ons mam woont sinds enige tijd, 
met veel plezier, in Mariëngaarde 
in Aarle-Rixtel. Ze woont daar op 
een afdeling kleinschalig wonen. 
Kleinschalig wonen is een bijzon-
dere vorm van verpleeghuiszorg 
en is bij uitstek geschikt voor de-
menterende cliënten. De behoefte 
aan structuur en veiligheid vinden 
zij terug in de huiselijke sfeer van 
kleinschalig wonen. Samen met 
medebewoners wordt dagelijks, 
onder begeleiding, een zo gewoon 
mogelijk huishouden gevoerd. Dat 
betekent ook dat er op alle afdelin-
gen door de verzorging zelf wordt 
gekookt, al dan niet met de hulp 
van bewoners.

Mijn doel is om een ‘kookgroep’ te 
starten. Het verplegend team van 
kleinschalig wonen ondersteunt dit 

initiatief. De kookgroep streeft er-
naar om een vrijwilligersgroep op 
te richten die per dag en om beur-
ten zorgt voor een warme maaltijd. 
Op dit moment gebruiken de be-
woners rond 17.30 uur hun warme 
maaltijd. Mocht het echter moei-
lijk zijn om een groep vrijwilligers 
te vinden voor dat tijdstip, is het 
verplegend team van kleinschalig 
wonen bereid de warme maaltijden 
te verschuiven naar de middag, bij-
voorbeeld rond 12.30 uur.

De groep bewoners bestaat uit 
zeven personen. Alle benodigdhe-
den voor het koken worden be-
steld door Mariëngaarde. De vrij-
willigers hoeven dus niet eerst de 
boodschappen te doen. We willen 
gaan koken volgens een menus-
chema wat ongeveer vier keer per 
jaar wisselt. Dit vanwege het koken 
met seizoensgroenten.

Denkt u nou, “ik vind koken leuk 
en wil graag vrijwilligerswerk 
doen”, dan zou ik u willen vragen 
om deel te nemen aan deze kook-
groep. Vele handen maken licht 
werk en ons streven is om iedereen 
1 keer in de veertien dagen te laten 
koken. Ik hoop op vele positieve 
reacties.

Voor informatie of om u op te ge-
ven, kunt u contact opnemen met: 
Sonja Koopman-van Brug (dochter 
van een bewoner), mail sonja@
bliks.nl of tel. 072-5120074 of 
06-54955093 of met Nancy Cor-
tenbach, De Zorgboog; Centrale 
Coördinator Vrijwilligers. Mail 
nancy.cortenbach@zorgboog.nl of 
tel. 06-20820603.

Sonja Koopman-van Brug

Kerstsamenzang met liederentafel in Zonnetij
Aarle-Rixtel - Stichting ViER- 
BINDEN houdt zondagmiddag 21 de-
cember om 14.00 uur een meezing-
middag onder het motto ‘Wij komen 
te samen’, voor een kerstsamenzang 
met liederentafel ‘t Zonnetje.

De meezingmiddag wordt gehou-
den in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij aan de Heindertweg 87 
te Aarle-Rixtel. Er wordt gezongen 
onder begeleiding van het eigen 
orkest ‘Sunshine’, uit kerstbundels 

die voor u aanwezig zijn. De zaal 
is open vanaf 13.30 uur. Iedereen 
is van harte welkom, de toegang is 
gratis.

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Winteronderhoud 
+ Opslag actie 
In december scherpe prijzen voor 
onderhoudsbeurten met gratis 
winteropslag (Superieurbeurt). 
Actievoorwaarden in de winkel.

Torenakkerweg, Aarle-Rixtel      Tel. 0492 382743      Mob. 06 50281483   
www.johnpenningsnatuursteen.nl      www.granietenkeukenbladen.nl

Tegelbak in graniet

Ook voor uw onderhouds 
producten

Voor uw composiet, 
graniet en hardsteen

Binnen en buitenshuis
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Expositie fotoclub Objectief 2014

750 G

8.59

2.99 3.39 1.19

6.99 1.49

UIT DE KOELING

3.99
  nú voor

0.79
  nú voor

1.49
  nú voor

0.49
  nú voor

0.45
  nú voor

0.39
v   van 0.45

1.09
v   van 1.19

0.49
v   van 0.59

20 G

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten 
zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEEL
WEEKEND

*  Aanbiedingen geldig van 
19 t/m 21 december.

Gourmet-
schotel*

Met noten, 475 g

Luxe
ontbijtkoek*

Verse kruiden*

Tawny 
port

Hertenbiefstuk Rozemarijn 
krieltjes

Visgourmet 
mini’s

Crème fraîche Vlaamse friet Soepgroenten

Luxe maaltijd-
salade

Crème brûlée

PRIJSVERLAGINGEN

Varkens-
rollade*

Per 100 g

Mini-krieltjes
1 kg

KIJK VOOR BIJZONDERE OPENINGSTIJDEN 
OP ONZE WEBSITE WWW.ALDI.NL 

Vrijwilligerspenning voor Jo Gijsbers-Driessen 

Pater Wester en broeder Joseph hoeven niet weg

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Aarle-Rixtel – Uit handen van het college 
van Burgemeester en Wethouders ontving Jo 
Gijsbers-Driessen uit Aarle-Rixtel zaterdag-
avond de vrijwilligerspenning van de gemeen-
te Laarbeek. Deze kreeg zij ter gelegenheid 
van haar 35-jarige jubileum als vrijwilligster 
bij Scouting Aarle-Rixtel en het neerleggen 
van haar functie als leidster van de Welpen. 

Jo startte in 1979 als ‘poetsmoeder’ met haar 
vrijwilligerswerk bij de scouting in de blokhut 
aan de Jan van Rixtelstraat. Samen met een 
aantal andere dames houdt zij nog steeds de 
blokhut schoon, die nu aan De Duivenakker 
ligt. In de jaren ’90 was Jo gedurende zes jaar 
leidster bij de Sherpa’s. Met veel enthousiasme 
zette zij zich in voor de meiden in de leeftijd 
van 13 tot 17 jaar. 

Daarna stopte Jo als leidster, maar maakte ze 
een aantal jaren deel uit van de Kookstaf, die 
meeging op de Welpenkampen. In 2007 begon 
Jo toch weer als leidster, nu van de Welpen. 
Samen met een team van jonge leiding draait 
ze al weer jaren deze groep. 

Verder is Jo altijd aanwezig en kartrekker bij 
diverse andere activiteiten, die jaarlijks georga-
niseerd worden. Te denken valt aan de winter-
activiteit, de kerstdiners, de potgrondactie en 
het verzorgen van de catering bij de Jota/Joti. 

Het bestuur van Scouting Aarle-Rixtel heeft 
veel waardering voor de energie en tijd die Jo 
hierin heeft gestoken. Ook de wijze waarop ze 
een meer als prima team vormde met de an-
dere leidsters verdient alle lof. 

Jo heeft te kennen gegeven dat zij stopt als 
leidster, maar voorlopig wel actief blijft bin-
nen de groep ‘poetsmoeders’. Hiermee is de 
Scouting Aarle-Rixtel erg blij. 

Redacteur: Nikki Barten

Lieshout – Er is onrust ontstaan door een media-
uiting van Omroep Kontakt eerder deze week 
over Pater Wester en broeder Josep. Er werd 
gesuggereerd dat de pater toch zijn ontslag had 
gekregen en per 1 januari 2015 weg moeten. 
Dit laatste klopt niet, aldus de betrokken pater. 

Voorval
“Wij hebben tijdens de KBO-bijeenkomst dins-
dagmiddag gezegd dat wij inderdaad ontslagen 
zijn door het bisdom per 31 december 2014 als 
lid van het pastorale team. Dit is geen nieuws. 
Dit is iets wat al een tijdje bekend is en wat ook 
eerder in deze krant heeft gestaan”, legt Wester 
uit. “Dit ontslag betekent dat wij op bestuurlijk, 
beleidsmatig en financieel niveau geen inbreng 
meer hebben, maar dat wij nog wel in de week-
endvieringen en bij uitvaarten mogen voorgaan. 
De pastorale taken van pater Wester en broeder 
Josep binnen de nieuwe parochie houden per 
1 januari 2015 op, behoudens het bezoek aan 
zieken. Dit is niet goed begrepen door de ver-
slaggever van  Omroep Kontakt, waardoor er nu 
onrust is ontstaan, omdat mensen denken dat 
wij nu toch weer wel weg moeten uit Lieshout.”

Woning
Volgens de pater is er maar één ding veranderd 
en dat is het feit dat er met het kerkbestuur c.q. 
het bisdom goede afspraken moeten worden 
gemaakt over de bewoning van de pastorie, 
en de daaruit voortvloeiende kosten. Met de 
‘Aanwijzing van een dienstwoning’, zoals dat nu 
door het kerkbestuur is voorgelegd, kunnen de 
pater en broeder niet instemmen. Financieel is 
dat op den duur niet haalbaar voor hen. Daarom 
vindt er nog overleg plaats tussen de bewoners 
van de pastorie en het bisdom. Mocht dat over-
leg mislukken, dan zullen zij moeten uitzien naar 
een andere woning. 

Dank
De pater benadrukt dat hij het vervelend vindt 
dat er nu opnieuw onrust is ontstaan. “We zijn 
de inwoners van Lieshout en Mariahout ontzet-
tend dankbaar voor de steun die zij ons gegeven 
hebben. We willen dan ook benadrukken dat er 
niets gaat veranderen voor hen. Mede door de 
overweldigende handtekeningenactie kunnen 
wij hier wellicht blijven wonen en voorgaan in 
de weekendvieringen. Dat is fantastisch.”  De 
pastorale taken zullen vanaf 1 januari 2015 van-
uit Beek en Donk worden verzorgd.

Vol trots showt Jo Gijsbers-Driessen haar vrijwilligerspenning 

Beek en Donk - Het is steeds weer verras-
send wat fotoclub Objectief presteert en ze-
ker de moeite waard om een bezoek te bren-
gen aan deze expositie. De expositie is te 
bezoeken van 23 tot en met 28 december in 
’t Oude Raadhuis, dat geopend is van 11.00 
tot 17.00 uur.

De fotoclub heeft al een lange geschiedenis, 
en ze zijn via de klassieke donkere kamer in 
het huidige digitale tijdperk beland. De club 
bestaat uit ongeveer 25 mannen en vrou-
wen, die elkaar gedurende het seizoen, van 
september tot en met juni, elke dinsdag van 
de maand treffen in het ontmoetingscentrum 

in Beek en Donk. Doel 
van de club is om in een 
ontspannen sfeer ieders fotografische ken-
nis en kunde op een hoger plan te brengen 
en daarbij vooral plezier te beleven aan het 
fotograferen. Wilt u meer weten over de fo-
toclub? Op de website vindt u alle gegevens; 
www.fcobjectief.nl of via 
www.oudraadhuis.nl.

Leden van Objectief verlenen inmiddels 
al jaren hand en spandiensten aan ’t Oude 
Raadhuis bij de zomerschoonmaak/verbou-
wingen. ’t Oude Raadhuis en bestuur zijn de 
leden daarvoor zeer dankbaar.
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SALE Binnenlak Acryl

(Zolang de voorraad strekt)

Normaal € 68,95 

Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 0492-465373 www.Driessen-Interieur.nl Mail: Info@driessen-interieur.nl

Beek en Donk
Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

Tijdens de Nederlandse Bouwkampi-
oenschappen voor MBO-leerlingen, 
op woensdag 10 en donderdag 11 
december, zijn in Zwolle geweldige 
prestaties geleverd door leerlingen 
van de Bouw en Infra Opleidingen 
SBRH uit Mierlo en het ROC Ter AA. 
Deze tweedaagse wedstrijd werd ge-
organiseerd door Skills Netherlands. 

SBRH leerling Bert van Heugten (20) 
werd voor het tweede jaar op rij eer-
ste op het onderdeel metselen en 
mag zich opnieuw Nederlands Kam-
pioen Metselen noemen. Robin van 

Hoof (18) haalde een mooie tweede 
plaats op het onderdeel Metselen,  
Remi van Bussel (18) werd derde op 
het onderdeel Tegelzetten. Wesley 
van Tuijl werd derde op het onderdeel 
bouw timmeren. Hij heeft een buiten-
gewone prestatie geleverd door ach-
ter de twee Europese  kampioenen 
van afgelopen jaar te eindigen.

”Een geweldige prestatie van onze 
leerlingen, ze hebben prachtig werk 
geleverd! Voor de docenten van het 
ROC Ter AA, voor onze instructeurs 
en voor onze lidbedrijven  is dit ui-

teraard een enorm compliment. Met 
z’n allen halen we het talent van de 
leerling naar boven. Iets om trots op 
te zijn!” aldus Pieter van Kessel, di-
recteur Bouw en Infra Opleidingen 
SBRH Mierlo. 

Bert maakt nu kans op deelname aan 
de WorldSkills 2015, die in São Paulo 
Brazilië worden gehouden. Vanaf 1 
januari 2015 voert  Bouw en Infra 
opleidingen SBRH Mierlo een nieuwe 
naam: Bouw Infra mensen Mierlo.

SBRH Mierlo levert Nederlands kampioen metselen

Kerstconcert met De Coöperatieve Stoomafblaaskapel 

Advertorial

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

Op de foto van vorige week kwamen vele reac-
ties binnen. Een aantal hiervan:

De foto van vorige week  is genomen in de 
Dorpstraat in Lieshout voor het pand van 
Staadegaard waar ze tractors maakten en 
verkochten.
Gr Liesbeth Manders uit Aarle-Rixtel

De getoonde foto is gemaakt in de Dorpsstraat in Lieshout. Het is bij de firma Staa-
degaard, voorheenaaa Gebr.Kusters Landbouwwerktuigen fabriek.
Met vriendelijke groet, Henk en Tilly Kusters

Dit is bij Staadegaard in de Dorpstraat 16-20 in de 
jaren 50. Toen waren ze dealer van Fordson.
Gr. Rene Staadegaard

De foto van vorige week is volgens mij gemaakt 
in de Dorpsstraat in Lieshout, vóór het pand van 
de voormalige handelaar in landbouwmachines de 
firma Staadegaard.
Gr. Hans van Dijk

Dit is Staadegaard in Lieshout toen aan de Kuiperstraat. Hier heb ik in het jaar 1982 
gewerkt tijdens de verhuizing nog meegeholpen.
Gr. Henk Verhoeven.

Deze foto is gemaakt in de Dorpstraat in Lieshout bij Staadegaard voor de deur. 
Vroeger zat de ingang van de werkplaats ook aan de Dorpstraat. In de werkplaats 
was ook een spreuk op een ijzeren balk geschilderd door 
Jan van Berlo: Geen tracktor zo raar of hier komt hij klaar. Op de foto een Willys jeep 
uit de oorlog waarschijnlijk omgebouwd voor landbouw. Dan zit er er dorspoelie aan 
de achterkant en op de aanhanger een Ford Dearborn.
Banden van aanhanger hebben ook nog oorlogsprofiel.
Groeten René Daniëls

Historische beelden

Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de 
redactie van MooiLaarbeek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw 

Op de foto van vorige week kwamen vele reac-

De foto van vorige week  is genomen in de 
Dorpstraat in Lieshout voor het pand van 
Staadegaard waar ze tractors maakten en 

De getoonde foto is gemaakt in de Dorpsstraat in Lieshout. Het is bij de firma Staa-Beek en Donk - De Coöperatieve 
Stoomafblaaskapel verzorgde dins-
dagavond 16 december in de ruime, 
gezellig in kerstsfeer gebrachte hal 
van woongebouw De Burcht aan de 
Beverstraat 13-161 in Beek en Donk, 
een prachtig Kerstconcert voor alle be-
woners van De Burcht, De Regt en De 
Oever. Dit in samenwerking met het 
bestuur van de Belangenvereniging 
(BVBRO) voor zelfstandige huurders 
van genoemde woongebouwen.

Na het openingswoord van de voorzit-
ter van BVBRO, Ben Rooijakkers, werd 
door de muzikanten, onder leiding van 
Hannie Hendriks, voor de 26e keer dit 
jaar weer een mooi kerstprogramma ten 
gehore gebracht. De ruim 100 aanwezi-
gen genoten zichtbaar van de bekende 
Kerstmelodieën en werden door de leden 
van De Coöperatieve Stoomafblaaskapel 
herhaaldelijk uitgenodigd mee te zingen 
met de gespeelde muziek. Ook was er die 
avond, zoals vanouds, ruimte ingepland 
voor een pakkend Kerstverhaal dat op 
ingetogen, professionele en verstaanba-
re wijze werd voorgelezen door een van 
de kapelleden. Veel aanwezigen lieten 

zich daarbij gedwee meevoeren naar het 
Bethlehem van ruim 2000 jaar geleden 
en waanden zich hier en daar in enge-
lensferen. Bij binnenkomst en tijdens de 
pauze lieten de aanwezige bewoners 
zich, door BVBRO-bestuursleden en vrij-
willigers, graag voorzien van koffie en/of 
thee, met daarbij iets lekkers. Deze trak-
taties werden mede mogelijk gemaakt 
met ondersteuning van Woningstichting 
Laarbeek en De Zorgboog.

Nadat de laatste muzieknoot geklonken 
had en het sluitingswoord van de avond 

was uitgesproken, gingen alle toehoor-
ders en muzikanten met een tevreden 
gezicht en vol positieve gedachten 
richting ieders bestemming de donkere 
avond in. Verlicht door kerstgevoelens, 
was dat voor de meeste bewoners naar 
hun woning en voor de leden van De 
Coöperatieve Stoomafblaaskapel naar 
hun eindejaarfeest. Voor volgend jaar 
zijn er alweer afspraken gemaakt voor 
het 27e kerstconcert. Iedereen kan te-
rugzien op een, zowel in aantal aanwe-
zigen als gebrachte muzikale kwaliteit, 
zeer geslaagd Kerstconcert 2014.
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi cia

t 

Jarige Van De Week:

Th ieu van Asten

Begin december, de zon schijnt. De 
thermometer tikt de 30 graden aan. Ik 
kijk wat rond in de tuin en het lijkt alsof 
de lente is begonnen. Nadat het vorige 
week 2 nachten heeft geregend schiet 
het onkruid en de daarbij behorende 
mooie bloemen de grond uit. De vogels 
fluiten volop, wat in de zomer aanzien-
lijk minder was. Onder de mega grote 
palmboom bij onze Casa zoek ik wat 
woorden op die ik wil gebruiken in deze 
Nieuwsbrief. Het gaat over Dromen en 
Heimwee en Familie en Vraag. 

Dromen: fantaseren, mijmeren,  het zich 
iets voorstellen van iets dat men graag 
wil zien gebeuren. Iets wat je graag wilt. 
Heimwee: is het gevoel van verlangen 
naar huis, of algemener gezegd, naar de 
geborgenheid en de zekerheden van het 

bekende. Het gevoel van heimwee heeft 
sterke overeenkomsten met melancho-
lie, maar bij melancholie gaat het om 
een verlangen naar situaties uit het ver-
leden. Familie (verwanten): een groep 
mensen die aan elkaar genetisch en/of 
door partnerschap verwant zijn/gezin, 
In maffiakringen is een familie synoniem 
voor een bende. Vraag: is een zin die 
bedoeld is om informatie in te winnen.

Onze eerste Nieuwsbrief begon zo:
“Hij, een oud mannetje, op zijn balkon. 
Zwaaiend naar haar, een oud vrouwtje, 
die een stokbroodje gehaald had en nu 
eerst nog wat ging zwemmen in de zee. 
Straks samen ontbijt op het balkon. Wij, 
John en Ellen, al fantaserend liepen we 
over de boulevard. We zagen dit en wis-
ten toen al, zo willen wij ook oud wor-

den!!!” Hierover konden en 
kunnen wij nog steeds einde-
loos dromen. Alleen de weg er-
naar toe is wat veranderd. Ook 
schreven wij: Maar afscheid 
nemen is het niet, het is losla-
ten van  je zekerheden en het 
avontuur tegemoet gaan. De 
afgelopen 9 maanden was het 
een groot avontuur. Vele gas-
ten hebben onze Casa inmid-
dels bezocht. Meer dan we ooit 
hadden durven dromen. We 
hebben een supermooie zo-
mer gehad. We hebben ervoor 
kunnen zorgen dat iedereen 
een fantastische tijd hier heeft 
gehad. We hebben samen veel 
dingen ondernomen. Veel ge-
lachen, gepraat en gehuild. Al-

leen met het gevoel van heimwee, daar 
hadden we geen rekening mee gehou-
den. We kenden het niet, hebben het 
nooit gehad. En ineens was het daar. 
Het wordt elke dag erger. Waar kwam 
het door? Familie!...(de bende)

Ons besluit staat vast, we komen terug 
naar Nederland. Ongetwijfeld komt de 
laatste term nu aan bod. Vraag. Heel be-
grijpelijk dat er vele vragen zijn maar er 
is niet 1 antwoord. Stel de vragen zeker 
niet aan onze kinderen, ook zij weten 
niet altijd wat er tussen ons besproken 
wordt. Neem maar van ons aan dat we 
ook hier goed over nagedacht hebben 
en dat ons besluit weloverwogen ge-
nomen is. De Spaanse Droom is zeker 
nog niet voorbij. Het appartement aan 
zee is er inmiddels en onze tijd zal de 
komende jaren verdeeld worden tussen 
Beek en Donk en Spanje. De eerste zin 
van de eerste Nieuwsbrief klopte ook  
niet…(hij, een oud mannetje en zij, een 
oud vrouwtje) …

Hasta luego / houdoe en voor iedereen 
alvast Fijne Feestdagen.
Juan y Elena/ John en Ellen. 

Luchtpost

spanje

Luchtpost

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

Zondag 21 dec. geopend 
van 12.00 – 17.00 uur

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Gefeliciteerd 
halve Sarah’s 

Melissa en Simone!
Namens al jullie 

vriendinnen

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

AANGEBODEN
Wij verzorgen graag grafi sch werk voor 
u. Hiervoor worden geen arbeidskosten in 
rekening gebracht. Denk aan vouw-, tel-, 
nietwerk en dergelijke. Informeer naar de 
mogelijkheden. ‘Nieuwe Werf’- Dagbest-
eding voor mensen met een beperking. 
Wethouder Heinsbergenplein 4, Beek en 
Donk. Tel. 0492-732006

Nette jongeman van 13 jaar is op zoek 
naar een oppasadres. Tel. 06-15637666

Ik heb nog enkele uurtjes per week over 
om u te helpen in de huishouding. Ruim 
20 jaar ervaring. Bij interesse bel 06-
28658260

Een ervaren menner helpt u graag bij het 
tuigen van uw paard. Inlichtingen: 06-
53971754 of 0492-464174

GEVONDEN
Witte envelop gevonden op hoek IJsweg-
Lage Heesweg (6 dec.). Marit mag contact 
opnemen met ons via tel. 0492-462823

Lederen dameshandschoen met een 
drukknoop aan de bovenkant gevon-
den, zo goed als nieuw, in de Dorpsstraat 
in Lieshout. Tel. 0499-422514

Zondagmorgen (14-dec.) een Smartphone 
mpie mp108 (zwart) gevonden bij de 
Bavariabrug in Lieshout. Tel. 06-49608784

Armbandje gevonden in de Kapelstraat, 
vermoedelijk van een kind. Het is zilver-
kleurig met strass steentjes. Af te halen bij 
kantoor De MooiLaarbeekKrant.

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

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

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

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

Gevraagd: 2 Betonmultiplex platen, 18 
mm, mogen gebruikt zijn. Tel. 0499-
422121

Weiland te huur gevraagd in directe om-
geving Laarbeek. Tel. 06-22849257

Te koop gevraagd; landbouwmachines. 
O.a. Schudder, hark, maaier, ploeg, mest-
tank, weisleep, maiszaaimachine, trac-
tor en vee/paardentrailer, etc. Tel. 06-
19076959

Voor een project zoeken wij Sprookjes-
boomfi guren van de Emté. Wij komen ze 
graag bij u ophalen. kvham@icloud.com 
Tel. 06-21151096

Te koop gevraagd: bouwgrond in Laar-
beek. Perceelgrootte 500+ m2. Reacties, 
tel. 06-54226035

Gezocht: naaimachines die niet meer 
worden gebruikt, maar wel bruikbaar 
zijn. Ze zijn bedoeld voor een groepje 
allochtone vrouwen, die willen leren 
naaien. Wilt u een naaimachine afstaan? 
Neem dan aub contact op met Hanneke 
Manders, tel. 0492-328802 of mail 
hmanders@vierbinden.nl.

TE HUUR
Te huur per 1 januari 2015: 1-persoons 
bovenwoning (55m2). Woonkamer, slaap-
kamer, douche/toilet, keuken aanwezig. 
Incl. G/W/L, Televisie- en internetaanslui-
ting. Geen huisdieren. Inlichtingen, tel. 
0492-785005

Leuk appartement te huur in de Dorpsstraat 
van Aarle-Rixtel. Tel. 06-10546469

Te huur: opslagruimte (ca. 65 m2) 
Dorpsstraat, Aarle-Rixtel. Voor meer infor-
matie, tel. 06-42418673

Te huur, zelfstandige (tijdelijke) woon-
ruimte, gelegen in het buitengebied van 
Bakel. Tel. 06-19076959

TE KOOP
Kachelglas te koop, vuurvast op maat 
gesneden. Merk ROBAX, 4mm dik, 
5 cent per vierkante cm. Jos, tel. 06-
46548080

Meubel-Stunter, Nu 30% korting op 
alle teakhouten meubelen!!! maatwerk 
zonder meerprijs!!! Ook zondags open. 
www.meubel-stunter.nl Eerschotsestraat 
72E Sint-Oedenrode 0413-472510

Aanhanger voor de fi ets. Ideaal om te gaan 
vissen. 80x50 cm. 16 cm diep. Step. Cruiser. 
Kleur: zilver, 26 inch wielmaat. 06-22347979

4 z.g.a.n. originele Volvo S60/V70  lichtmeta-
len velgen met Vredestein Snowtrac winter-
banden Bandenmaat 205/55/R16 91H M&S. 
Tel. 0492-330651

Kerkstoelen, originele antieke ca. 180 jaar 
oud. €25,00 per stuk. Tel. 0499-422121

Te koop jonge poesjes tegen een kleine 
vergoeding. Tel. 06-22849257

Boek voor het leren van de verkeersregels 
(autorijbewijs B). ISBN nr:978-90-6799-
203-9. Prijs: €17,50. Tel. 06-49596344 

Volop te koop KERSTBOMEN in pot 
150-175cm € 8,50. Tevens allerlei maten 
en soorten kerststukjes te koop. Groen-
centrum van Heesch, Kerkdijk zuid 7-b, 
Sint-Oedenrode.

Set 4 winterbanden Vredestein 185/60 TR 
14 op velg 4 gaats voor o.a. VW & SEAT 
€125,00. Sneeuwkettingen 13 inch €10,00 
& 14 inch €20,00. Tel. 0492-462091

Tafelmodel koelkast met vriesvak HxBxD = 
87 x 60 x 63 cm inhoud ca. 130 ltr. €50,00. 
Tel. 0492-462091

VERLOREN
OOZOO horloge (met bruine band) 
verloren, woensdagmiddag 3 december 
tussen het Heuvelplein en Zaagmolen-
weg (Beek en Donk). Gevonden? Bel 
naar redactie MooiLaarbeek: 0492-
832182

 
Zwarte Samsung Core (telefoon) verloren, 
omgeving Nachtegaallaan (Beek en Donk). 
Wil de vinder contact opnemen met tel. 
06-15637666

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

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

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

Mooi Dier
Op zoek...

Dit is Willem, en samen met broertje Wibbe en 
zusje Wendy zijn ze als vondeling in onze opvang 
terechtgekomen. Ze waren nog piepjong en 
gelukkig heeft stiefmoederpoes Tjarly zich over 
deze 3 schatjes ontfermd. Inmiddels kunnen 
de kittens op eigen pootjes staan, voor zusje 
Wendy is al een baasje gevonden. Willem vindt 
het contact met mensen in het begin nog wat 
spannend en krijgt graag even de tijd om te 
wennen. Maar als de nieuwe baasjes Willem 
veel liefde, lekkere hapjes en knuffels geven 
komt het met Willem helemaal goed. Bij welke 

kattenvriend mag Willem zijn eerste Kerst komen vieren?

Wanneer u interesse heeft in Willem, bent u welkom tijdens openingsuren bij 
de dierenopvang of kunt u onze site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 0492-
381490.

Naam:        Willem
Leeftijd:     11 weken

Verkoop van 
biologische 

voedingsproducten 
tegen voordelige 

prijzen.
T/m 31-12-14 

5% extra korting met 
de code kerst2014 

Linda van Venrooij
06-18927190

goodfoodandmore.nl
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rood: #a90036
groen: #c5c833

rood: #a90036
groen: #c5c833

Nij Geertgen is een moderne kliniek 

voor kinderwensbehandelingen. 

Door het persoonlijk contact met 

ons ervaren team, het kleinschalige 

karakter van onze kliniek, de snelle 

reacties en de korte lijnen proberen 

we een vertrouwd gevoel te creëren.

Vanzelfsprekend zijn we niet alleen 

geopend tijdens kantooruren. Voor 

onze cliënten zijn we zeven dagen per 

week, 24 uur per dag bereikbaar.

WAT DOEN WIJ
Nij Geertgen verleent zorg op het gebied van 
kinderwensbehandelingen, zoals;
•  Preconceptioneel advies - u wilt zwanger raken en 

heeft nog twijfels en vragen;
•  Counseling / advies / second opinion - op basis 

van anamnese (vragenlijsten) en gegevens 
van eerder, eventueel elders, uitgevoerd 
vruchtbaarheidsonderzoek of behandeling;

•  Diagnostiek - onderzoek naar de oorzaken van het 
uitblijven van een zwangerschap;

•  Behandeling - ovulatie-inductie, cyclusbewaking, 
kunstmatige inseminatie, IVF, ICSI met of zonder 
het gebruik van donoren.

VRAGEN? STEL ZE GERUST
Een kinderwens is iets heel persoonlijks. Dat 
begrijpen de medewerkers van Nij Geertgen. 
Daarom draait alles om u. Onze kundige 
medewerkers hebben het geduld en de ervaring en 
nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. Ook 
als u (nog) geen patiënt bij ons bent. 

INTERESSE IN DE PERSOONLIJKE ZORG 
VAN NIJ GEERTGEN?
• Vraag de huisarts om een verwijsbrief;
•  Vul de vragenlijst op onze website in en stuur deze, 

eventueel met kopieën van de uitslagen van eerder 
elders uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, 
naar ons;

•  Vervolgens plannen we een intake-gesprek en 
bepalen we samen de route naar de oplossing van 
uw ongewenste kinderloosheid;

•  Raadpleeg ook uw zorgverzekeraar zodat u weet 
waar u aan toe bent en wat er wordt vergoed. Een 
aantal tarieven van behandelingen staan op onze 
website.

Heeft u een kinderwens?

www.nijgeertgen.nl

“Betrokken en persoonlijke begeleiding 
voor mensen met een kinderwens”
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Deze week is de beurt aan de 83-jarige 
Karel Schmidt uit Beek en Donk. Een 
indrukwekkende lijst van voorzitter- en 
secretarisfuncties staat op zijn naam. 
Schrijven behoorde ook tot zijn werk-
zaamheden. Onder het pseudoniem 
‘Lech Krimstad’ was hij columnist bij 
het Beek en Donkse blad ‘Rond’.                                                   

“Toen ik een keer bij de kapper zat, 
vroeg hij zich af hoe het toch kwam dat 
een Pool wist wat er allemaal gaande 
was in het dorp. De verbazing was groot 
toen bleek dat ik het was” , vertelt Ka-
rel. “Nooit hoefde iemand te zeggen dat 
het tijd werd om een bepaalde vrijwil-
ligersfunctie neer te leggen. Na een jaar 
of zeven stopte ik namelijk zelf, zodat ik 
fris bleef”, vervolgt hij zijn verhaal. 

Jeugd
Karel groeide op in Beek en Donk. Tij-
dens de oorlog werd zijn ouderlijk huis 
aan de Mgr Verhagenstaat, samen met 
de brug, opgeblazen. Noodgedwon-
gen verhuisde hij met zijn familie naar 
de Kapelstraat, waar hij de rest van zijn 

jeugd doorbracht. Als kind las Karel veel 
en was hij met schrijven bezig. “Hou er 
maar eens mee op, je verleest je ver-
stand!”, zei zijn moeder wel eens tegen 
hem, aldus de Beek en Donkenaar.

Carrière
Bij van Thiel Draadindustrie zorgde Ka-
rel ervoor dat de lonen van vierhonderd 
medewerkers wekelijks betaald werden. 
Vroeger gebeurde dit contant. Karel: 
“Na twaalf jaar zocht ik een uitdagen-
dere baan. Ik werd secretaris medische 
staf in Huize Padua. Tot mijn pensioen 
werkte ik daar. Ik maakte mee dat broe-
ders twee keer per dag gingen bidden, 
dat de eerste vrouw in dienst kwam en 
dat de laatste broeder vertrok.”

Functies
Karel vervulde veel secretarisfuncties 
van besturen. “Het is een kunst om 
op papier een vergadering goed te 
verwoorden. Soms geven mensen zich 
bloot, en je wilt dat alle partijen zich 
goed voelen bij wat er opgeschreven 
is.” Zijn talent zorgde ervoor dat het 
hoofd van de MULO hem vroeg om 
lid te worden van het schoolbestuur. 
Binnen Huize Padua was Karel voorzit-
ter van de personeelsvereniging en het 
projectbestuur. Karel deed veel voor 
oudere mensen. Hij werd voorzitter 
in de raad voor het open bejaarden-
werk, later bekend als stichting welzijn 
ouderen. Maar ook  als voorzitter van 
de heemkundekring en als nar van de 
carnavalsvereniging was Karel actief. 
“Mijn zondag ging op aan voetbal, als 
secretaris bij Sparta ’25. Er waren vaak 
leuke feestjes, vooral als we gewonnen 
hadden!”, aldus Karel. 

Boeken
Maar dat was nog niet alles. “Als secre-
taris van de stichting tot behoud en be-
vordering van cultuur in Beek en Donk 
heb ik meegewerkt aan een boek over 
alle muziekgezelschappen van Laar-

beek. Met Cor Verschuren schreef ik het 
Beek en Donks dialectenboek en het 
boek over de Broekkant. Ook werkte 
ik mee aan het jubileumboek 100 jaar 
Leonarduskerk”, vertelt hij. 

Gemeenteraadslid
Naast de vele vrijwilligersfuncties bij 
diverse organisaties ging Karel ook de 
Beek en Donkse politiek in. Dit deed hij 
in de jaren 70-80 voor de partij ‘Beek en 
Donk actief’. “Ik droeg mijn steentje bij 
aan het nieuwe raadhuis, de sporthal, 
de rollerhal, het ontmoetingscentrum, 
de nieuwe bibliotheek en het bejaar-
denhuis. De Otterweg werd ook wel 
de subsidiestraat genoemd”, vertelt hij 
lachend.

Hoe is het nu?
Inmiddels woont Karel alweer 50 jaar 
in de Kievitlaan. Met zijn vrouw Maria, 
die 4 jaar geleden is overleden, kreeg 
hij 3 dochters. Inmiddels telt het gezin 
er 6 kleinkinderen bij. “Een van mijn 
kleindochters is zwanger “, vertelt de 
overgroot opa in spé trots. “Samen met 
Maria ben ik drie keer heel Nederland 
doorgefietst. Nu durf ik dat niet meer. 
Maar ik rijd nog wel auto en ik zit bij 
een biljartclub. Mijn verstand heb ik 
niet verlezen: ik lees en puzzel graag. 
Een voorzitter en secretaris in ruste. Het 
is mooi geweest”, besluit Karel.
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In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto 
staat. Uit de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een 

prijswinnaar. Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis!

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl of 
geef het antwoord af op het MooiLaarbeek-kantoor (Heuvelplein 3 in 
Beek en Donk). De winnaar krijgt per mail bericht over de gewonnen prijs.

Antwoord week 49: Het woonwagenkamp in Beek en Donk 

Weet jij waar deze foto van is? 

Antwoord week 49: Het woonwagenkamp in Beek Antwoord week 49: Het woonwagenkamp in Beek Antwoord week 49: Het woonwagenkamp in Beek Antwoord week 49: Het woonwagenkamp in Beek Antwoord week 49: Het woonwagenkamp in Beek Antwoord week 49: Het woonwagenkamp in Beek Antwoord week 49: Het woonwagenkamp in Beek 

Winnaar week 49:  Jeffrey de Hoon  

Raagtenstraat 21, Beek en Donk        0492- 593 440        beekendonk@cijferadvies.nl

Een momentje voor uzelf?

door ons te laten verzorgen!
www.cijferadvies.nl

U bent nog op zoek naar hulp voor uw 

Toneelvereniging De Vriendenkring kijkt vol trots 
terug op 2014
Het was weer een heel mooi jaar 
voor onze vereniging waar wij 
met trots op terug kijken. Als eer-
ste de uitvoeringen van ‘Het ge-
spuis van de kluis’ waar we een 
recordaantal bezoekers mochten 
ontvangen. Het  publiek vond 
het geweldig en we speelden dan 
ook negen keer uitverkocht. Een 
maand daarna tijdens het bekij-
ken van de film van ‘Het gespuis 
van de kluis’ werden we blij ver-
rast met de cultuurprijs, waar wij 
heel trots op zijn. De prijs werd 
ons onder andere toegekend om-
dat wij al jaren een stijgende lijn 
lieten zien in ons bezoekersaantal 
wat we dit jaar wederom hebben 
kunnen waarmaken. We zijn u al-
len als ons publiek dan ook erg 
dankbaar dat u elk jaar weer in 
zulke grote getale aanwezig bent. 

Na de vakantie zijn we gestart met 
een gloednieuwe groep jeugdspe-
lers op de maandagavond. Voor 
ons een sprong in het diepe om-
dat wij geen ervaring met jeugd-
toneel hadden. Er is geprobeerd, 
door de drie dames die dit op zich 
hebben genomen, om hetgeen zij 
hadden meegekregen bij het vol-
wassen toneel over te brengen op 
de jeugd wat heel goed gelukt is. 
De twee uitvoeringen van ‘De Da 
Vinci kolder’ waren super goed 
gegaan en het publiek had het 
ook als zeer leuk ervaren. Dus is 
2014 een jaar waar wij met veel 
voldoening op terug kijken.

Inmiddels zijn we weer druk 
doende voor 2015 want zowel 
de volwassenen als de jeugd 
staan in het nieuwe jaar op de 
planken. De volwassenen zijn 
al sinds september aan het re-
peteren om in maart  weer een 
komisch stuk neer te zetten. Ze 
spelen dit jaar: ‘De verloofde van 
mijn vrouw’. Een klucht die met 
vaart wordt gespeeld. De da-
tums van de uitvoeringen zijn: 
14,15,18,20,21,22,25,27 en 28 
maart in het Dorpshuis in Lies-
hout. Voor meer informatie ver-
wijzen we u naar onze Facebook 

pagina van toneelvereniging De 
Vriendenkring en/of onze web-
site:  www.devriendenkringlies-
hout.nl. 

Tot slot wenst De Vriendenkring 
iedereen fijne feestdagen toe en 
alvast een heel goed en gezond 
2015. We zien u heel graag in 
het nieuwe jaar bij een van onze 
voorstellingen! 

Met vriendelijke groet,
Bestuur toneelvereniging 
De vriendenkring.

LEZERSPODIUM

Toneelvereniging De Vriendenkring

‘Sounds of Christmas’ Harmonie
 St. Caecilia groot succes

Lieshout - Harmonie St. Caecilia kijkt 
terug op zeer geslaagde ‘Sounds of 
Christmas’. Het publiek genoot zicht-
baar, het concert verliep goed en de 
Sint Servaaskerk zat overvol.

Vuurkorven, kerstbomen, glühwein en 
warme chocolademelk, op het kerk-
plein werd zaterdagavond nog volop 
nagepraat over het kerstconcert van 
harmonie St. Caecilia. Vooral veel ge-
zinnen met kinderen bezochten het 
verwarmende concert. De kerststem-
ming zat er bij de ruim zevenhonderd 
bezoekers dan ook snel in.

Het programma van Harmonie St. 
Caecilia bestond uit een uur kerst-
klassiekers, waaronder de film ‘the 
Snowman’. Een kerstverhaal waar 
het harmonieorkest live de muziek 
bij speelde. Vooral jongste bezoe-
kers keken met open mond naar het 
grote scherm, volledig gevangen door 
het kerstverhaal. Eva Leenders uit 
Mariahout schitterde als zangeres in 
het stuk. 

Een korte glansrol was weggelegd 
voor oud-huisarts Herman van Loen, 
hij figureerde in een komisch filmpje 
als rendier.

 ‘Sound of Christmas’ bij Harmonie St. Caecilia
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WELZIJNSWERK

“Nieuwe werkgroep van ViERBINDEN ontfermt zich over kinderen en jongeren met autisme”
 “Zij weten de antwoorden en oplossingen”

ViERBINDEN.NL

Alle mensen die gezamenlijk het ondersteuningsaanbod voor kinderen/ jongeren 
met een aan autisme verwant beperking en hun ouders willen verbeteren Laarbeek

Beek en Donk – Aansluiting zoeken 
en goede begeleiding van kinderen 
en jongeren met autisme, dat is het 
doel van de nieuwe werkgroep van 
ViERBINDEN. Deze werkgroep be-
staat uit mensen die nauw betrok-
ken zijn bij een persoon die autisme 
heeft. De werkgroep is al druk bezig 
en in januari zullen zij evalueren wat 
de vorderingen zijn. 

Bijeenkomst 
In mei organiseerde ViERBINDEN een 
informatiebijeenkomst over autisme. 
Dit deden ze samen met het Centrum 
Jeugd & Gezin, Platform Gehandicap-
tenbeleid Laarbeek en het Autisme 
Informatie Centrum. De avond werd 
goed bezocht, er waren ook veel vra-
gen vanuit de bezoekers. ‘Mijn autis-
tische kind is 21 en zoekt een baan, 
hoe kan hij een goede werkplek vin-
den?’ en ‘Waarom zijn er zo weinig 
activiteiten voor autistische kinderen 
in de regio?’ waren vragen die bezoe-
kers hadden. Na de bijeenkomst ga-
ven een aantal ouders en betrokkenen 
aan dat ze mee wilden blijven denken 
over het probleem en de oplossingen. 
En zo werd samen met ViERBINDEN 
een werkgroep opgericht. 

Werkgroepjes
De werkgroep werd verdeeld in drie 
kleinere werkgroepjes en al deze 

groepjes kregen hun eigen thema. 
Er is een zelfhulpgroep, een wonen 
en werken groep en een groep die 
zich richt op de aansluiting van kin-
deren met autisme bij evenementen 
en clubs.  “We vinden het bijzonder 
dat deze ouders, die het toch al erg 
druk hebben, ook hieraan mee willen 
werken”, vertelt Linda Nouwen coör-
dinator van het project. “Zij weten de 
antwoorden en oplossingen voor de 
problemen en vraagstukken. We den-
ken nu nog heel simpel, dus we zoe-
ken naar heel simpele oplossingen zo-
dat je snel effect ziet van ons werk.”

Vorderingen 
 In januari komen alle werkgroepjes 
weer bij elkaar en samen met ViER-
BINDEN, Centrum Jeugd & Gezin, 
PGL en AIC wordt er dan gekeken 
naar de vorderingen. “Het is belang-
rijk om te zien waar we staan”, vertelt 
Herrie Bouwmans, professional van-
uit ViERBINDEN. “In januari kunnen 
we zien wat verder ontwikkeld moet 
worden, en waar we goede vorderin-
gen in boeken.” 

Wilt u zich nou ook aansluiten bij de 
werkgroep of wilt u meer informatie 
over het project? Dan kunt u contact 
opnemen met Henrie Bouwmans
 (Tel: 0492-328803. 
Mail: hbouwmans@vierbinden.nl).

Een boompje opze� en...
Naam: Wim Weijers Locatie: Biggetjesbos 

Knotwilg
Natuurliefhebber Wim Weijers probeert mensen te triggeren om 
naar buiten te gaan. Onlangs stond hij al in de krant met de dik-
ste boom van Laarbeek, een populier met een omtrek van 560 
centimeter. Deze week heeft hij voor de inwoners een knotwilg in 
petto. Deze staat ergens in het Biggetjesbos in Aarle-Rixtel. 

Fruitbomen snoeien in Laarbeek Vakantiesluiting spreekuren 
dorpsondersteuningsteam Mariahout 

Laarbeek - Er staan een niet te schat-
ten aantal (fruit)bomen binnen de ge-
meente Laarbeek die onderhoud be-
hoeven. Bomen waar jaren niets aan 
gedaan is.

Om diverse redenen wordt snoeien 
uitgesteld. Het ‘laten snoeien door 
een vakman’ is dikwijls een te grote 
stap. Mogelijk ook, omdat met de 

opbrengst toch niet teveel gedaan 
wordt. Een mooie gezonde boom op 
’t erf of in de tuin willen hebben, kan 
een reden zijn om de snoeiers van het 
Laarbeeks Landschap aan te spreken. 
Hebt u meerdere bomen? Ook dan 
kunnen zij u ook van dienst zijn.

Voor de prijs hoeft u het niet te laten. 
Zij hanteren een (laag) vrijwilligers 

uurtarief. De opbrengst komt ten goe-
de aan materialen, gereedschappen 
en ter bestrijding van de gemaakte 
kosten. Uw contactpersoon voor het 
snoeien is dhr. Frans van den Berk. 
Mail voor meer informatie naar info@
laarbeekslandschap.nl. Kijk ook op 
www.laarbeekslandschap.nl.

Vrijwilligers van het Laarbeeks Landschap snoeien fruitbomen

Mariahout - De spreekuren van 
het dorpsondersteuningsteam van 
Mariahout zijn vanaf maandag 22 
december gesloten.

In de week van 5 januari is het dorps-
ondersteuningsteam er weer. De 
vrijwilligers zijn dan weer aanwezig 
op woensdag van 10.00 tot 11.30 

uur en op donderdag van 14.00 tot 
15.30 uur. Met al uw vragen op het 
gebied van zorg, wonen, welzijn en 
leefbaarheid kunt u bij hen terecht. 
Heeft u tijdens de vakantiesluiting 
dringende vragen, neem dan con-
tact op met ViERBINDEN, telefoon-
nummer 0492-328800.

83-jarige vrouw zoekt maatje
Laarbeek - Een 83-jarige vrouw uit 
Lieshout is op zoek naar een maatje. 
Deze mevrouw houdt van buurten, 
rikken en kienen. Ze is op zoek naar 
een vrouw tussen de 60 en 70 jaar 
die wekelijks bij haar op bezoek wil 
komen, wil wandelen met de rolstoel 

en/of wil helpen met bloemstukjes 
maken. 

Het maatjesproject is een initiatief van 
ViERBINDEN. Een maatje wordt ge-
koppeld aan iemand die een maatje 
zoekt. Het is belangrijk dat er sprake 

is van een goede klik. Vervolgens gaan 
de maatjes wekelijks of tweewekelijks 
samen iets ondernemen. Wil jij ma-
tje worden, of heb je vragen over het 
maatjesproject? Neem dan contact op 
met ViERBINDEN via 0492-782901 of 
maatjesproject@vierbinden.nl.



Donderdag 18 december 2014 17
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Contactpersoon: Suzan de Koning  ViERBINDEN    -    0492-328 807    -    info@laarbeekvoorelkaar.nl    -    www.laarbeekvoorelkaar.nl

Iets doen voor elkaar!.nl

Gevraagd

Iemand die 2 keer per dag een Mech-
else herder uit wil laten. Twee wat 
oudere mensen zijn plotseling wat 
zorgbehoeftig geworden en kunnen dat 
niet meer. De vraag is tijdelijk, totdat 
ze iemand gevonden hebben voor hun 
hond. Het adres is in Beek en Donk, 
nabij het Ontmoetingscentrum.

ORO is een stichting die mensen met een 
beperking ondersteunt op het gebied van 
wonen, leren, werken en vrijetijdsbeste-
ding in de regio Zuidoost-Brabant. Efka 
Vilé  is wijkmanager van Laarbeek. Zij 
zorgt ervoor dat eerdergenoemde zaken 
soepel en prettig verlopen. Daarbij zijn 
enthousiaste vrijwilligers altijd welkom, 
maar vergeet niet dat cliënten even goed 
voor u klaar kunnen staan.

De zorg heeft te kampen met bezui- 
nigingen. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn 
belangrijker dan ooit. Cliëntenparticipatie 
wordt ook gestimuleerd, zodat cliënten 
elkaar op weg kunnen helpen. Als ze elkaar 
kunnen helpen, waarom dan niet de andere 
bewoners van Laarbeek?

Cliënten voor u
Op dit moment worden de parken tijdens 
hun wandelingen al schoongeprikt. De 
mensen met een beperking gaan zo niet 
alleen naar buiten; ze doen ook iets nuttigs.  
Dat zorgt voor een goede wisselwerking.
Maar ze kunnen nog veel meer. “Als groep 

ORO streeft naar Laarbeekse win-win situatie

Gevraagd

Dagbestedingscentrum de Lage Hees 
verzorgt was voor o.a. de Bleek in Beek 
en Donk en de Laarweg in Aarle-Rixtel. 
Iedere maandag, woensdag, en vrijda-
gochtend wordt de schone was wegge-
bracht en de vieze was opgehaald. Voor 
het vervoer hiervan, zijn zij op zoek 
naar een vrijwilliger die dit wil doen.

Gevraagd

Wij zijn op zoek naar een actieve tuin-
man of vrouw die het fijn vindt om de 
tuin van Mariengaarde (Aarle-Rixtel) 
netjes en op orde te houden. Het grote 
grove werk wordt verricht door je col-
lega’s. Heb je 1 x per week tijd en zin? 
Werktijden zijn in overleg.

In deze krant besteden we elke 2 weken aan-
dacht aan ‘Laarbeek voor elkaar’. Met goede 
praktijkverhalen, oproepen voor vrijwilligers 
en actuele vragen leggen we een verbinding 
met de website www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten

met begeleiding zouden cliënten veel 
kunnen betekenen voor anderen”, vertelt 
Efka: “Ze kunnen bijvoorbeeld verschillende 
kantoortaken overnemen, zoals het versnip-
peren van documenten. Ook zijn de cliënten 
goed in het rondbrengen van post en het 
schenken van koffie en thee.” 

Vrijwilligers
“Het lijkt iets kleins, maar voor de cliënten 
is het groots”, vertelt wijkmanager Efka. 
“Een kopje koffie of het meespelen van 
een computerspelletje, het is een kleine 
moeite. Mensen met een beperking gaan 
echter stralen bij ieder beetje aandacht 
dat ze krijgen.” Op dit moment zijn op de 
zorg- en dagbestedingscentra in Laarbeek 
al verschillende vrijwilligers werkzaam. 
Zij bekleden zowel de praktische als de 
begeleidende functies. “Iedere vrijwilliger 
is waardevol en we hebben ze heel hard 
nodig”, vervolgt de wijkmanager. 

U voor cliënten
Vanaf januari gaan cliënten aan de slag met 
het uit elkaar halen van apparaten. ORO 

zoekt hiervoor een persoon die verstand 
heeft van deze materialen en weet hoe hier 
veilig mee gewerkt moet worden. Daarnaast 
worden er mensen gezocht die samen een 
organiserende taak op zich kunnen nemen. 
Ook zoeken zij vrijwilligers die graag mee 
met de cliënten naar buiten gaan voor het 
verzorgen van een eventuele moestuin of 
het bezoeken van het dierenpark.

Heeft u nieuwe ideëen of vragen? Dan kunt 
u altijd langskomen bij één van de zorg- of 
dagbestedingscentra in Laarbeek of bellen 
naar het nummer 0492-530070.

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Marie-Christine van 
                  Lieshout

Deze week: Coby vd Broek uit 
                   Mariahout
Vrijwilligerswerk: Kantine van 
VV Mariahout, naaiwerkzaamheden 
CV de Heikneuters en Toneelvereni-
ging Mariahout., vrijwilliger in Open-
luchttheater Mariahout en alles wat 
incidenteel op haar pad komt.

Handen uit de mouwen
In Rotterdam gebruikt men de uit-
drukking ‘ Niet lullen maar poetsen’ . 
Deze uitdrukking is Coby op het lijf ge-
schreven. Met opgestroopte mouwen 
grijpt ze alle werkzaamheden aan die 

op haar pad komen. Nadat ze trouwde met Gerrie en het vertrouwde ‘Rooi’ verliet 
was dit de perfecte manier om in Ma-riahout te integreren. Via de kinderen werd 
ze hulpouder op school en stond ze zelfs nog in de bibliobus om kinderen te be-
geleiden met hun boekkeuze.

Zoete inval
Twee dagen in de week is Coby in de voetbalkantine van VVMariahout te vinden.  
Samen met Gerrie zet ze zich met hart en ziel in voor de club. Het huis aan de Ber-
nadettestraat staat altijd open voor verenigingen. Over de keukenstoel hangt het 
jasje van de adjudant. Coby gaat deze voor de carnavalsvereniging verstellen. De 
Heikneuters kunnen op Coby’s inzet rekenen. Ze werd al eens in het zonnetje gezet 
als ‘ Heikneuter van het jaar’. Met ‘ de vrouwen achter de Raad van Elf’  verzorgen ze 
jaarlijks een ludieke tegenhanger van de Raad van Elf. De heren staan op de laatste 
praalwagen, terwijl de dames eerder de optocht onveilig maken. “Het is veel naai-
werk, maar als je het dan door de straat ziet lopen, is het een schitterend gezicht.” 
Toneelvereniging Mariahout maakt ook dankbaar gebruik van Coby’s naaitalent.

Vrijwilliger zijn zit in je bloed
“Als vrijwilliger word je geboren”, zegt Coby. “Het zijn vaak types die werk zien 
en ervan genieten om samen mee aan te pakken. Dat is niet te leren, het gebeurt 
gewoon. Laat mij maar lekker iets doen. Vind ik veel fi jner.” Coby rolt van het ene 
vrijwilligerswerk in het andere. Dat vindt ze helemaal niet erg. Er staan alweer nieu-
we activiteiten op de agenda: “Kerststukjes maken, kletsavonden en Carnaval ko-
men eraan.” In het nieuwe seizoen poetst Coby in het Openluchttheater en staat ze 
achter de bar. “Het is fi jn om mensen te helpen met dingen die je zelf graag doet. Ik 
moet gewoon iets om handen hebben, dat zit in mijn genen.”

Mooi Vrijwillig Laarbeek

www.vierbinden.nl

“Er blijft goede zorg, hulp en ondersteuning voor iedereen die dat echt nodig heeft”

Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel start half januari 2015
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Aarle-Rixtel – Tijdens een informatie-
avond over ‘Zorg en ondersteuning in 
2015’ afgelopen maandag, werd het 
‘Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel’ voor-
gesteld aan het publiek. Dorpsplatform 
Aarle-Rixtel organiseerde samen met de 
gemeente Laarbeek deze bijeenkomst. 
Zorgtaken gaan van het Rijk naar de ge-
meenten vanaf 2015, waarbij uitgangs-
punten zijn: dichtbij inwoners, ‘maat-
werk leverend’ en kosten verminderend. 
“Dat betekent dat waarden – zoals zor-
gen voor elkaar – in ere hersteld moeten 
worden”, aldus wethouder Joan Briels in 
zijn slotbetoog. 

Overlijden secretaris
Voorzitter Pieter Verschuuren van 
Dorpsplatform Aarle-Rixtel staat aan het 
begin van deze avond stil bij het overlij-
den van secretaris Ad van Dooren. “Hij 
was een trouw en betrokken dorpsraad-
lid, die erbij was toen de stichting in 2004 
werd opgericht. Vijf jaar lang was Ad se-
cretaris en zorgde hij dat alle informatie 
naar onze leden ging en beheerde hij de 
website.” 

Gemeente
Joan Briels vertelt dat de gemeente 

Laarbeek met de Peelgemeenten Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en 
Someren, onder de naam Peel 6.1, sa-
menwerkt met zorg- en welzijnsaanbie-
ders aan goede en betaalbare hulp. “We 
hebben met aanbieders om tafel gezeten 
om te kijken hoe we, voor minder geld, 
meer hulp kunnen bieden. Op een aan-
tal onderdelen, waaronder hulp in de 
huishouding, worden we gekort.  Maar 
vanaf 1 januari staat  Nederland en Aarle-
Rixtel echt niet op zijn kop. Die zorg wil ik 
graag wegnemen: wij blijven hulp geven. 
In Aarle-Rixtel wordt een start gemaakt 
met ‘Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel’, 
waarin ik veel vertrouwen heb. In een 
later stadium volgen de andere kernen.” 

In de presentatie van Rianne Schwillens, 
beleidsmedewerkster, wordt onder meer 
verteld dat er straks veel meer gekeken 
wordt naar wat mensen zelf nog kunnen 
en of zij hulp kunnen krijgen van hun 
omgeving. 2015 is een overgangsjaar, 
waarbij mensen met een indicatie recht 
op zorg hebben tot de einddatum van de 
indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016. 
Wim van Hest, van de WMO-raad, be-
nadrukt: “Het resultaat moet zijn dat de 
burger  geholpen is, dus maak je niet druk 
om die afkortingen die je vanavond alle-
maal hoort.”

‘Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel’
Vanaf 15 januari mogen ze ‘aan de bak’: 
Lia Smolders, wijkverpleegkundige, 
Berrie van de Waardenburg, dorpson-
dersteuner, Maria Hendriks, maatschap-
pelijk werkster en Karen Reijnen, WMO-
consulente. Inwoners van Aarle-Rixtel 
kunnen bij hen terecht met vragen op 
het gebied van zorg, welzijn, werk& in-
komen, wonen en gezinsrelaties. Of als 
u zich zorgen maakt over iemand, of als 
u tips heeft die het wonen in Aarle-Rixtel 
plezieriger maken. Er wordt gewerkt van-
uit de gedachte dat uw hulpvraag cen-
traal staat. Er wordt aangesloten bij wat 
iemand wil. En professionele zorg wordt 
ingezet als de situatie daarom vraagt. 
Het Team is maandagmorgen tot en met 
donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 
uur telefonisch bereikbaar op (0492) 469 
700. Op dinsdagmorgen en donderdag-
morgen kunt u ook gewoon binnenlopen 
bij ‘Zonnetij’ aan de Heindertweg 21. 

Meer weten?
Kijk op www.Peel6-1.nl, of vanaf fe-
bruari 2015: op  www.guidolaarbeek.nl. 
Guidolaarbeek wordt de nieuwe sociale 
kaart voor Laarbeek. Zie ook:
www.laarbeekvoorelkaar.nl

Autoschadeherstel van alle merken 
auto’s, bedrijfswagens en trucks

Wij repareren voor alle 
verzekeringsmaatschappijen

Geen eigen risico bij reparatie en 
vervangend vervoer beschikbaar

Tevens het adres voor al uw 
voorkomende spuitwerkzaamheden

Vonderweg 23 | Beek en Donk | 0492 461228
www.automotiveschadeherstelleenders.nl

Terug van weggeweest

T: 0492-842084
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

  *)  Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar   ---     Kijk ook eens op www.mcd-supermarkt.nl of op www.facebook.com/mcdsupermarkten

W52 - Aanbiedingen gelden van maandag 22 t/m zaterdag 27 december 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Bij Primera kunt u onder andere terecht 
voor wenskaarten, postzegels, tijdschrif-
ten, boeken, dagbladen, tabak en tickets. 
U wordt atijd persoonlijk, gezellig en goed 
geholpen!

 Ook voor uw borrel 
kunt u bij MCD terecht. 

Proost!

CLEMENTINES
net ca. 1 kilo

ROOMBOTER
CROISSANTS
vers uit eigen oven

5 stuks

2.95

SLAGERS ACHTERHAM
van onze versafdeling

100 gram

2.09

NOORD WAARLAND 
FEESTKAAS

van onze versafdeling
100 gram

JUPILER OF HERTOG JAN BIER*
krat 24 fl esjes à 25/30 cl.

11.59/12.19
(max. 3 kratten per klant)

APPELSIENTJE
alle soorten

DE RUIJTER 
CHOCOLADEHAGEL 

OF KLEINTJES
alle soorten

1.60-2.32

WIJKO SATÉSAUS 
KANT & KLAAR

alle soorten

1.49

5 STUKS5 STUKS 1.99 1.591.791+1
GRATIS

2+1
GRATIS

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK
W52 - Aanbiedingen gelden van maandag 22 t/m zaterdag 27 december 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

5 stuks

2.95

CROISSANTS
vers uit eigen ovenvers uit eigen oven

5 stuks

ROOMBOTER
CROISSANTS
ROOMBOTER

GEKRUIDE HAMROLLADE
kilo

STERAANBIEDING
STERAANBIEDING
STERAANBIEDING

50%
KORTINGKORTING

25%
KORTING

STERAANBIEDING
STERAANBIEDING
STERAANBIEDING

9.49

(verpakt per ca. 400 gram)

van 9.99 voor 4.99
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Aarle-Rixtel - Folkloregroep Dikkemik 
houdt zaterdag 27 december de traditi-
onele herdertjestocht naar de schaaps-
stal op Croy. 

Deze wandeltocht loopt over het na-
tuurpad van Strijp,  waarbij de kinderen 
met hun ouders sfeervol licht meedra-
gen zoals lantaarns en kerststerren. 
Ondertussen wordt er op  midwinter-
hoorns geblazen. Aan het einde van de 
tocht wacht de warme stal met schapen 
en misschien wel lammeren, waarbij 
kerstliedjes worden gezongen en kerst-
verhalen worden verteld. Onderwijl ge-
nieten de kinderen van warme choco-
mel en de ouders van Glühwein.

Vertrek vindt om 18.30 uur plaats van-
af de bibliotheek/heemkamer aan de 
Bosscheweg in Aarle-Rixtel. De tocht 
gaat altijd door!

Het 15e jaar van dit millennium is 
op een haar van dik twee weken na 
gevild. Het dozijn maanden is door-
lopen. Pak en beet tien daarvan heeft 
de jeugd doorgebracht aan een tafel 
voorzien van overvolle laatjes. Vul-
pennen zijn gesneuveld, potloden zijn 
verorberd, gummen zijn vergaan tot 
kleine stukjes die hun heil elders in de 
klas hebben gevonden, nadat ze met 
een sierlijke boog werden geworpen 
door een baldadige leerling. Dit onder 
een scherp toeziend oog van ‘de stille’ 
die uitdrukkingsloos toekijkt om ver-
volgens wel ’s avonds thuis tijdens 
de avonddis geestdriftig verslag uit 
te brengen van alles wat er in de klas 
heeft plaatsgevonden. Tot in detail is 
‘de stille’ in staat een reportage te pre-
senteren over de dagelijkse perikelen 
in het klaslokaal. En juist die dagelijkse 
perikelen zet ik nu, zoals een goede 
traditie betaamd, eens in een staatje, 
zoals men er meerdere onder ogen 
krijgt op het eind van een willekeurig 
kalenderjaar. Deze maal eens de ba-
sisschooljaarcijfers: (Maar dan wel an-
ders!) 
-  je hebt pak en beet 3283 sommen   
   opgelost (ruwe schatting, maar re-    
   kenen is toch schatten?);
-  je hebt 117 stammen + t op
   geschreven (‘ Vul het werkwoord  
  ‘smurfen’ in, dan hoor je het’ );
- je hebt 115 nieuwe en vreemde   
  topografi sche namen ontdekt (‘Lu-
  lea en Calcutta, haha’ );
- je hebt 2 ½ potten lijm opgemaakt 
  (1/3 daarvan is gedraaid tot lijm
  bolletjes);
- je hebt 2 enkelblessures en 1 mys-
  terieuze ‘het doet zeer aan mijn   
  voet-pijntje’ overwonnen;
- je woordenschat is uitgebreid met  
  minimaal 1200 woorden (exclusief 
  de vulgaire aanwinsten);
- je weet dat je jezelf achteraan in 
  een  volgorde plaatst i.p.v. vooraan.  
  Voorbeeld: ‘Frits en IK zijn naar het 
  voetballen geweest’ (kinderen zijn 
  echte egoïsten als het aankomt op 
  dit soort zinsconstructies);
- je hebt 12 klassiekers uit de Ne-
  derlandse literatuur verslonden, 
  waaronder 5 afl everingen uit de  
  serie ‘Het leven van een loser’ (wat 
  overigens vertalingen zijn, maar  

  dat terzijde);
- de puntenslijpkampioen van de 
   klas 
  heeft dit jaar dagelijks gemiddeld 
  1,8 maal bij de prullenbak zijn tijd 
  staan te verdoen, wat erop 
  neerkomt dat hij ongeveer 353,4 
  keer zijn punt aan heeft geslepen 
  (Waar haalt  hij toch die potloden   
  vandaan?);
- de plaskoning heeft zo’n 600 deci
  liter in de urinoirs gestraald wat 
  neerkomt op zo’n 60 liter blaas
  vocht. Tijdtechnisch sta je op het 
  geurende schooltoilet 300 minuten 
  naar je eigen gezeik te luisteren. 
  Toch 5 uurtjes op schooljaarbasis. 
  (De buiten-de-potdruppels zijn niet 
  meegerekend)
- zitvlees hebben ofwel kweken is 
  geen overbodige luxe. Zo’n 800 
  uurtjes kleven jouw billen aan het 
  surrogaathout. Veelal in de meest 
  frappante fi guren, waardoor ook je 
  rug, nek en alle andere spieren be
  hoorlijk wat oefening krijgen. (Ver-
  bazingwekkend welke houding je 
  op 10+leeftijd aan kan nemen).

Mocht u zich afvragen of ik me het 
afgelopen kalenderjaar verveeld heb 
getuige deze cijfers? Nou, nee hoor, 
helemaal niet. Sterker nog, ik heb weer 
genoten van mijn groepen 8, 200 da-
gen lang observatie en inspiratie. Dank 
jullie wel, jon-
gens en 
m e i d e n . 
Op naar 
2015! 

Fijne 
dagen!
Mees 
Joost

Dank jullie wel, 8e groepers!

jullie wel, jon-jullie wel, jon-
gens en 
m e i d e n . 
Op naar 
2015! 

Fijne 
dagen!
Mees 
Joost

COLUMNCOLUMNKindcentrum de Sprankel steunt voedselbank

Schaatsavond voor leden van &RG-teens 

Aanmelden kindersauwelmiddag  

Kerstviering De Sprankel en Mariabasisschool

Lieshout - De kerstviering op de 
Sprankel staat dit jaar in het teken 
van een ‘licht’ zijn voor andere men-
sen. Tijdens een gesprek in de bo-
venbouw over mensen die het niet 
breed hebben, kwam het idee naar 
voren om de voedselbank te steunen.

Omroep Brabant heeft een actie 
waarbij tien specifieke producten 
kunnen worden ingezameld.
De groepen 6, 7 en 8 van de Sprankel 
doen daar aan mee. Iedereen mag 1 
product van het lijstje meebrengen 
(meer mag ook). Vrijdag worden 
deze producten naar Son gebracht. 
Op deze manier willen de kinderen 
uit de bovenbouw ook hun steentje 
bijdragen.

Lieshout - De vrijwilligers van 
&RGteens, tienerwerken Lieshout 
hebben een zeer gezonde en sportieve 
activiteit op vrijdag 9 januari gepland. 
Eindelijk weer een avond achter de 
computer of TV vandaan en een lek-
kere frisse neus halen. Veel bewe-
ging, spanning en lol.

Gezellig met je Lieshoutse vriendjes/
vriendinnetjes gezamenlijk naar de 

ijsbaan in Eindhoven. Het ijs is van uit-
stekende kwaliteit en er doorheen zak-
ken is niet mogelijk. Vanwege de kos-
ten vraagt de organisatie aan ouders 
om meerdere kinderen weg te brengen 
en weer op te halen. De deelnamekos-
ten voor deze activiteit zijn €3,50 per 
persoon. Het bedrag graag overma-
ken op rekeningnummer 105065153. 
Tijdens deze sportieve avond krijgen 
de jongeren een consumptie. 

Heb je geen schaatsen, dan kun je 
tegen betaling van €4,00 schaatsen 
huren bij de schaatsbaan. &RG-teens 
vertrekt voor het Dorpshuis om 18.30 
uur en keren rond 22.30 uur weer te-
rug. Er worden geen inschrijfformulie-
ren uitgedeeld. Inschrijven kan tot 6 
januari via de website 
www.energyteens.nl.

Beek en Donk - Onder het mot-
to ‘Ganzendonck, al 55 jaor wér-
relds!’ vindt op 1 februari 2015 de 
Ganzendonckse Kindersauwelmiddag 
plaats. Ook in het 55-jarig jubi-
leumjaar van de Teugelders van 
Ganzendonck mogen alle Beek en 
Donkse basisschoolleerlingen weer 
een leuk optreden bedenken en mee-
doen. 

Zingen, dansen, toneelspelen, of ton-
praoten, alles is mogelijk.  Iedereen 
die meedoet krijgt een mooie me-
daille van Jeugdprins Luukske XXIX 
en Jeugdprinses Michelle. Aanmelden 
voor deze leuke middag kan tot uiterlijk 
7 januari 2015. Het inschrijfformulier, 
waarop ook alle benodigde informa-
tie staat vermeld, is te downloaden op 
www.teugelders.nl (kijk bij downloads).

Lieshout – De Eenbesscholen uit 
Lieshout (Kindcentrum de Sprankel en 
Mariabasisschool) houden vrijdag 19 
december een kerstviering in de St. 
Servatiuskerk. Deze viering is van 10.30 
tot 11.30 uur.

Aansluitend eten zije gezamenlijk be-
schuit met muisjes op het kerkplein 
om de geboorte van Jezus te vieren.  
Er zullen liederen ten gehore gebracht 

worden en muzikale partijen gespeeld 
worden met verschillende instrumenten. 
Ook zullen de kinderen de kerk aankle-
den met knutselwerken en wensen met 
het thema ‘Licht’. Alle ouders, broertjes, 
zusjes, familie, vrienden en omwonen-
den zijn van harte welkom deze viering 
bij te wonen.

Voorafgaand aan de kerstviering in de 
kerk is er op De Sprankel een ‘light tea’ 

met hapjes gemaakt door verschillende 
ouders. Op de Mariabasisschool zal 
deze dag gestart worden met een licht 
kerstontbijtje, waarbij ook ouders de hap-
jes verzorgen. Om 12.00 uur krijgen alle 
kinderen en leerkrachten kerstvakantie.

Het team van Kindcentrum De Sprankel 
en Mariabasisschool wenst u allen fijne 
feestdagen en een spetterend goed be-
gin van 2015.

Er worden keurige pakketten samengesteld

De Boemerang op schaatsen
Beek en Donk – Tienerwerk de 
Boemerang had vrijdag een leuke en 
gezellige avond op de schaatsbaan.

De kinderen waren lekker actief bezig 
en werden tijdens de pauze heerlijk 
verwend met chips, snoep en drankjes. 
Tijdens deze avond stond niet alleen 

het schaatsen centraal, maar ook het 
afscheid van Miranda. Na veel posi-
tieve inbreng en een tomeloze energie 
heeft Miranda besloten dat ze haar 
aandacht op andere zaken gaat rich-
ten. Tienerwerk de Boemerang bedankt 
Miranda voor haar gezellige inzet en 
gaat haar missen. Miranda, succes!

Folkloregroep Dikkemik houdt herdertjestocht naar Croy

Nieuwjaarsdisco bij de Boemerang
Beek en Donk – Tienerwerk de 
Boemerang houdt op vrijdag 9 janu-
ari de eerste activiteit van het nieuwe 
jaar, een spetterende nieuwjaarsdisco!

Je kunt je weer inschrijven via 
www.boemerangbeekendonk.nl. Het 
tienerwerk wenst iedereen Fijne feest-
dagen en een actief 2015.

Pijnloos definitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Raagtenstraat 21, Beek en Donk        0492-593433       www.haarzaken.net

Wij hanteren de beste prijzen in de regio, met het beste resultaat!!
Wij hebben ruim 7 jaar ervaring in definitief ontharen met uitstekende resultaten.

BIKINILIJN €20,-  |  BOVENLIP OF KIN €10,-  |  OKSELS €15,-
ONDERBENEN €50,-  |  RUG EN SCHOUDERS €100,-

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN!

BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK
Kouwenberg 1a, Aarle-Rixtel   0492-386368

As. zondag 21 dec. open van 
10.30 – 16.00 uur

Maandag 22 dec. open van 
11.00 – 16.00 uur
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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

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 
5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet tenminste bevat-
ten: 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 bezwaar-
schrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Woningstichting Laarbeek realiseert snel 52 woningen bij ontbinden overeenkomst met 

gemeente
• Huishoudelijke ondersteuning verandert in 2015
• Nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek op 5 januari
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Loop vooral eens binnen bij het wethouderspreekuur dat iedere maandag in een van de 
dorpshuizen plaatsvindt. De wethouders willen u graag ontmoeten en van u horen wat er zoal 
bij u en in uw kern leeft. 

Op maandag 22 december  2014 houdt wethouder Van Zeeland van 16.00 tot 17.00 uur in-
loop-spreekuur in het Dorpshuis in Lieshout. U bent– ook zonder afspraak – van harte welkom.

Vanwege de feestdagen gelden op onderstaande dagen afwijkende openingstijden:
Maandag 22 december Extra middag- en avondopenstelling Burgerzaken (van 14.00 uur  
 tot 17.00 uur en van 18.00 uur tot 19.30 uur)
 Extra avondopenstelling Bouwen en wonen (van 18.00 uur tot 
 19.30 uur)
Woensdag 24 december Alleen ochtendopenstelling
Donderdag 25 december Gesloten
Vrijdag 26 december Gesloten
Maandag 29 december Extra middag- en avondopenstelling Burgerzaken (van 14.00 uur 
 tot 17.00 uur en van 18.00 uur tot 19.30 uur)
 Extra avondopenstelling Bouwen en wonen (van 18.00 uur tot 19.30 uur)
Woensdag 31 december Alleen ochtendopenstelling
Donderdag 1 januari Gesloten
Vrijdag 2 januari  Gesloten
Vanaf 5 januari  Geopend vanaf 10.30 uur

Milieustraat
De milieustraat is gesloten op 25 en 26 december 2014 en op 1 januari 2015. Op woensdag 
24 en 31 december 2014 is de milieustraat geopend van 13.00 tot 15.00 uur. Verder is de 
milieustraat regulier geopend.

Kennisgeving verlening beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat zij in het ka-
der van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende 
aanvraag de be-slistermijn te verlengen. Omdat de aanvraag wordt behandeld volgens de 
reguliere procedure, ver-lengen wij de beslistermijn met een periode van 6 weken.

Voor:       strijdig gebruiken van een bedrijfsgebouw
Locatie:  Piet van Thielplein 13 A te Beek en Donk

De beslistermijn wordt verlengd omdat het college een besluit dient te nemen en dit meer 
tijd gaat kosten. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 17 februari 2015.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na 
de da-tum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaar-
schrift moet wor-den ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de 
dagtekening, een om-schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gron-
den van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders, Post-bus 190, 5740 AD Beek en Donk.

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
Jan van Amstelstraat 4  Beek en Donk   8-12-2014 bouwen van een woning 

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Veghelsedijk 17            Mariahout         4-12-2014  slopen gedeelte loods/berging  

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Den Hoek 22            Beek en Donk     veranderen van een woning    bouwen 4-12-2014
P.Eustachiuslaan 8A  Beek en Donk      renoveren loods en
                                                       oprichten carport  bouwen  8-12-2014
Dorpsstraat 17 B        Lieshout               handelen in strijd RO planologie 8-12-2014
Peeldijk 8                     Beek en Donk     tijdelijke units   bouwen 9-12-2014    

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaarschrift 
indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden, een 
gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank 
Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet wor-
den ondertekend en 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. Boven-
dien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningen-rechter 
van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel).

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

Locatie Kern Werkomschrijving  Activiteit
Veghelsedijk 17          Mariahout            slopen gedeelte loods/berging    sloop
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale te-
lefoonnummer 0492 469 700.

Het college van burgemeester en wethouders kan, op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaat-
selijke Verordening gemeente Laarbeek 2013, per kalenderjaar dagen aanwijzen waarop bepaalde 
geluidsvoorschriften uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen niet gelden. Het college 
heeft de volgende festiviteiten binnen onze gemeente, of binnen een deel van onze gemeente, 
voor 2015 aangewezen als collectieve festiviteiten:
- carnaval van 14 tot en met 17 februari;
- kermis in Mariahout van zaterdag 20 tot en met dinsdag 23 juni;
- kermis in Aarle-Rixtel van zaterdag 22 tot en met dinsdag 25 augustus;
- kermis in Lieshout van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september;
- kermis in Beek en Donk van vrijdag 11 tot en met dinsdag 15 september;
- oudejaarsnacht in de hele gemeente.

Naast de collectieve festiviteiten is het een horeca-inrichting toegestaan vijf incidentele festivi-
teiten per kalenderjaar te houden, waarbij bepaalde geluidsvoorschriften uit het Besluit algemene 
regels voor inrichtingen niet gelden. De houder van een horeca-inrichting is verplicht tenminste 
twee weken voor de aanvang van de incidentele festiviteit het college daarvan in kennis te stellen.  
Voor het melden van deze kennisgeving is een formulier vastgesteld. Dit formulier kan telefonisch 
of per e-mail opgevraagd worden bij mevrouw J. Bakels van het team Omgevingsvergunning, tele-
foon 0492 469 700, e-mailadres: jeanine.bakels@laarbeek.nl. Ook kan het formulier gedownload 
worden via www.laarbeek.nl > Gemeentewinkel >Producten en diensten > zoek op: incidentele 
festiviteit. 

Overigens moet op de dagen die zijn aangewezen als collectieve festiviteiten en tijdens incidentele 
festiviteiten overmatige geluidhinder worden voorkomen. De geluidsvoorschriften gelden op deze 
dagen niet ‘voor zover de naleving van deze voorschriften redelijkerwijs niet kan worden gevergd’.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wet-houders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de 
gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 19 december komt wethouder Buter aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Spreekuur wethouders

Aangepaste openingstijden gemeentehuis 

Wet omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2015 en
meldingsplicht incidentele festiviteiten

Gemeente actueel

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

Melding Wet milieubeheer Kouwenberg 25 Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat een melding op 
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend voor de inrichting aan de Kou-
wenberg 25 in Aarle-Rixtel, waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. 
De melding ligt ter inzage van vrijdag 12 december 2014 tot en met vrijdag 23 januari 2015. 

De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in het ge-
meente-huis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch informa-
tie inwinnen bij de heer Van den Eijnde van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

Wet milieubeheer
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

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 

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

NATUURLIJK 
      Mooi Laarbeek

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

Verrassing!

In februari 2012, het winterde toen nog fl ink, liep ik achter Peters-
hof langs de Gulden Aa. Dit is een riviertje dat van Helmond afkomt 
en hier de grens vormt met Aarle-Rixtel. Veel sloten waren dicht-
gevroren, maar hier op de plek, waar de Gulden Aa uitkomt in de 
gewone Aa, was hij weer open. Plotseling zag ik iets donkers langs 
de waterkant wegschieten en mijn eerste gedachte was: een otter!

Mijn hart ging sneller kloppen want dat zou wel een heel bijzondere 
waarneming zijn, omdat deze hier al heel lang niet meer voorkomt. 
Ik ging rustig verscholen tussen wat riet zitten en zag even later een 
kopje nieuwsgierig onder het ijs uitkomen. Snel maakte ik deze foto 
en bij nadere bestudering bleek het een Amerikaanse nerts te zijn, 
hoogstwaarschijnlijk een ontsnapt exemplaar van een fokker.

Later heb ik hem ook nog samen met een spierwitte nerts rond zien 
doen, ze scharrelden hun kostje wel bij elkaar want het zijn fervente 
jagers. Het was dan wel geen otter, maar ik vond het toch een bij-
zondere waarneming in ons Mooie Laarbeek! 

Locatie:
de Gulden Aa

Ontwerpbestemmingsplan Woning Pater Vogelsstraat, Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

Op dit moment ligt het bestemmingsplan Woning Pater Vogelsstraat, Beek en Donk als ont-
werp ge-reed. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisering van een woning in de 
achtertuin van het perceel Dokter Timmerslaan 15 in Beek en Donk. Het ontwerpbestem-
mingsplan Woning Pater Vogelsstraat, Beek en Donk met de bijbehorende stukken ligt van 
maandag 15 december 2014 tot en met maandag 26 januari 2015 voor iedereen ter inzage 
bij de informatiebalie in het gemeente-huis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal 
raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimte-
lijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl 
> IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBDPaterVogelsstr-ON01).

Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aange-
geven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrek-
king heeft.
Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 
190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u con-
tact opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag 
gemaakt.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
- Scouting Aarle-Rixtel voor het houden van kampeerweekenden en kampeerweken in   
2015 in de blokhut aan de Duivenakker 74 in Aarle-Rixtel (verzonden 3 december 2014).
- Het DieAt Team/Gezondheidsrace 2014 voor het plaatsen van een ‘verbindingsboom’ op  
 het Heuvelplein in Beek en Donk van 10 december 2014 t/m 5 januari 2015 (verzonden   
4 december 2014).
- Gemengd koor Primavera voor het houden van een vlooienmarkt in manege D’n Perden  
bak, Provinciale Weg 26 in Lieshout op zondag 8 februari 2015 van 12.00 tot 15.00 uur   
(verzonden 4 december 2014).
- KBO Beek en Donk voor het organiseren van de jaarlijkse kerstviering in muziekcentrum   
Het Anker, Pater Vogelsstraat 39 in Beek en Donk op woensdag 10 december 2014 van   
12.30 tot 18.00 uur (verzonden 4 december 2014).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben verleend 
aan:
• Carbid Club Laarbeek voor het schieten met carbid op woensdag 31 december 2014 tussen 

13.00 en 16.00 uur op Laag Strijp in Aarle-Rixtel (verzonden 4 december 2014).
• Vosse Huukske voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt in Beek en Donk 

voor de verkoop van snoep, noten en zuidvruchten, met ingang van 19 november 2014 (ver-
zonden 4 december 2014).

• Carnavalsvereniging De Raopers voor het organiseren van een loterij in het Dorpshuis, Gro-
tenhof 2 in Lieshout op zondag 15 februari 2015 (verzonden 3 december 2014).

• Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat voor het organiseren van een loterij in de kiosk 
op de Kouwenberg in Aarle-Rixtel op zondag 14 december 2014 (verzonden 9 december 
2014).

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

Tijdelijk afsluiten verkeer Wilhelminalaan en deel Goossensstraat in Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te hebben om de 
volgende verkeersmaatregel te treffen:
• Het tijdelijk afsluiten voor alle verkeer in beide richtingen op de Wilhelminalaan en een  

deel van de Goossensstraat in Aarle-Rixtel in de periode 13 april 2015 tot 1 september 2015.

Het ontwerp-verkeersbesluit ligt van zaterdag 13 december 2014 tot en met vrijdag 23 janu-
ari 2015 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun ziens-
wijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemees-
ter en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswij-
zen kunnen naar vo-ren worden gebracht bij het team Leefbaarheid, telefoon 0492 469 700.

Het kabinet heeft de tegemoetkoming voor mensen met een chronische ziekte of handicap 
(Wtcg) met ingang van dit jaar afgeschaft. Omdat de Wtcg-toelage achteraf wordt uitbetaald, 
hebben Wtcg-gerechtigden eind 2014 nog hun toelage over 2013 ontvangen. Deze regeling 
was bedoeld om extra kosten te compenseren die een chronische ziekte of handicap vaak 
met zich meebrengt. 

Nieuwe regeling voor mensen met laag inkomen
Vanaf 2015 worden gemeenten ervoor verantwoordelijk om – met minder geld – iets te doen 
voor mensen met hoge zorgkosten. De Peelgemeenten Asten, Deurne, Helmond, Gemert-
Bakel, Laar-beek en Someren hebben een nieuwe regeling opgesteld voor mensen met hoge 
zorgkosten en een laag inkomen. Die regeling houdt in:
•    In 2014 verstrekken we een eenmalige tegemoetkoming van € 100 aan inwoners met een  
      laag inkomen die over 2014 het verplichte eigen risico van de zorgverzekering volledig  
      betaald hebben.
•    Met ingang van 2015 wordt de gemeentelijke  collectieve aanvullende verzekering uitge-   
     breid.  Heeft u  in 2015 een laag inkomen en (hoge) zorgkosten, dan is de collectieve aan-
      vullende verzekering (CAV) van de gemeente interessant voor u. U krijgt een collectiviteits-
     korting op de premie én de gemeente draagt bij in de premie. Dit levert u een premie voor
     deel op van € 200 à € 300 per jaar. 

U vindt meer informatie over de financiële regelingen op www.peel6-1.nl/wmopeel. Voor 
de regeling 2014 kunt u een aanvraag indienen tot uiterlijk 1 juli 2015. Voor de collectieve 
aanvullende verze-kering moet u zich vóór 14 december a.s. aanmelden. U komt alleen in 
aanmerking voor deze rege-lingen als uw gezinsinkomen onder een vastgestelde inkomens-
grens ligt. 

Brief van het CAK
Kwam u in 2013 in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming Wtcg? Dan ontvangt u 
rond 15 december een brief van het CAK. Bij deze brief zit een antwoordkaart. Met het terug-
sturen van de antwoordkaart, geeft u het CAK toestemming om uw gegevens aan de gemeente 
over te dragen. Als u de antwoordkaart terugstuurt kan de gemeente contact met u opnemen. 
U kunt ook direct de nieuwe gemeentelijke regelingen aanvragen. U hoeft dan niet de ant-
woord-kaart naar het CAK terug te sturen. U kunt alleen gebruik maken van deze regelingen 
als u een laag inkomen heeft. Kijk voor meer informatie op www.peel6-1.nl/wmopeel. 

Veel gestelde vragen
Op www.peel6-1.nl staan antwoorden op veel gestelde vragen over de afschaffing van de 
Wtcg en de financiële regelingen van de Peelgemeenten.

Bestemmingsplannen

Verleende vergunningen

Verkeersbesluiten

Algemene tegemoetkoming Wtcg vervallen 

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Rabobank Peel Noord is een coöperatie met een ledenraad

bestaande uit door leden gekozen ledenraadsleden.

HERBENOEMING LEDENRAADSLEDEN

Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar acht ledenraadsleden

aftredend, waarvan allen herbenoembaar.

Op rabobank.nl/peelnoord staat de lijst met de herbenoembare

kandidaten. Hier vindt u ook meer achtergrondinformatie over de

ledenraad.

Heeft u vragen? Stel ze aan ons via (0492) 39 19 80 of per mail

directie@peelnoord.rabobank.nl

Directie Rabobank Peel Noord

Een aandeel in elkaar

Benoeming ledenraadsleden

Rabobank Peel Noord

Het jaar is alweer bijna om en de 
feestdagen komen er aan. Voor 
veel mensen een fijne tijd, maar 
voor net zo veel mensen ook een 
lastige tijd. Want sommigen van 
u hebben een dierbare verloren, 
door overlijden of door onenig-
heid. En dat gemis wordt juist 
weer heel erg voelbaar tijdens de 
feestdagen.      

Het is ook een tijd om eens stil 
te staan bij het afgelopen jaar. 
Ik wil dat bij deze samen met u 
doen. U heeft veel van de hier-
voor genoemde emoties met mij 
gedeeld en ik wil u daarvoor en 
voor uw vertrouwen heel, heel 
hartelijk bedanken. Want dat 
maakt dat ik mijn werk zo goed 
kan doen. Een testament opma-
ken is namelijk niet alleen maar 
een juridische weergave van een 
testamentvorm, sterker nog dat 
mag het niet zijn.  

Maar in onze maatschappij moet 
alles nu eenmaal juridisch goed in 
elkaar steken, want anders heb-
ben we niets voor “als er achteraf 
gedoe over komt”. Ik weet in-
middels één ding heel zeker: het 
helpt ook niet! Ik heb een aantal 
zaken meegemaakt waarbij men 
alleen op de juridische strepen 
ging staan en ik moet u helaas 
vertellen dat deze nog steeds 
niet zijn opgelost en voor heel 
veel extra verdriet en onkosten 
zorgen.  

Want adviseren over een testa-
ment is maatwerk; het komt heel 
precies. En wat voor u nu dui-
delijk is, is dat niet zonder meer 
voor degenen die u achterlaat. 
En weet u zelf over een tijdje nog 
wat u geregeld heeft? Zou het 
niet prettig zijn om een naslag-
werk te hebben?

Met MijnTestamentadvies werk 
ik uit wat er gebeurt na uw over-
lijden; zowel praktisch als cijfer-
matig én in begrijpelijke taal. 
Hierdoor maakt u uw testament 
persoonlijk en begrijpelijk en 
voorkomt u zo onduidelijkheid, 
onbegrip en onenigheid achteraf. 
Een klant gaf het heel mooi weer: 
“de weg naar het advies moet je 
helemaal doorlopen, pas dan kun 
je eventuele obstakels die je on-
derweg tegenkomt ontdekken en 
oplossen”. 

Dat resulteert er soms al in dat ik 
u begeleidt bij de gesprekken met 
bijvoorbeeld uw kinderen hier-
over. En dat u zaken extra dui-
delijk en in warme woorden vast-
legt, in het naslagwerk dat u van 
mij ontvangt en dat tegelijk een 
leidraad voor na uw overlijden is. 
Voor uw nabestaanden, omdat u 
gedoe achteraf wilt voorkomen. 
Want u laat toch veel meer na 
dan alleen maar geld? 

Ik wens u allen fijne en vredige 
feestdagen en een bijzonder 
mooi nieuw jaar!   

Derde editie wederom ‘Sold Out!’ 

De bezoekers van Sold Out gingen helemaal los op de muziek van FeestDJRuud

Beek en Donk – De derde editie 
van Sold Out! vond afgelopen 
zaterdag plaats. Een combinatie 
van dancemuziek en foute kroeg-
kneiters verdeeld over twee zalen. 
Speciaal voor het leren jubileum 
had de organisatie de keuze ge-
maakt om naar Muziekcentrum 
het Anker te verhuizen. Ruim 
647 bezoekers hebben dan ook 
gedanst, gezongen, getwerkt en 
gejumpt op deze wederom uitver-
kochte avond.

Wederom uitverkocht
Net als bij de twee eerdere edi-
ties waren ook de toegangstickets 
van de derde editie op voorhand 
allemaal verkocht. In de aanloop 
van het evenement was er zelfs 
een soort ‘run’ op de allerlaatste 
tickets. Niemand uit Laarbeek en 
omstreken was van plan deze edi-
tie te missen, wat ook te zien was 
op de avond zelf. 

Mainrave
De avond werd opgewarmd door 
de welbekende Badmeesters van 
het Diepe. Deze geboren water-
ratten hebben de eerste dans-
pasjes los weten te krijgen bij de 
op het eerste oog wat verlegen 
bezoekers. Daarna was het de 
beurt aan de speciaal ingevlogen 
Showtackers om het soundsystem 

eens op de proef te stellen. Check, 
dit voldeed zeker weten. DVVD 
wist op hun beurt de zaal perfect 
op te warmen voor de grote head-
liner FeestDJRuud, het feest was 
losgebarsten. Appeltje Eitje voor 
J-Fresh en Funkmaster B om het 
klusje back to back te klaren.

Pubrave
In zaal twee was een andere be-
kende headliner geprogrammeerd, 
degene waar het allemaal om 
draaide was FeestDJPhilip. Samen 
met Zanger Bas, De Zingende 
Schilder en Zangeres Thilly heeft 
hij het kleine cafeetje helemaal op 
zijn kop weten te zetten, wat een 
feest was dat.

Om half twee was de cirkel rond 
en het evenement ten einde. 
Echter zijn er op dat moment he-
laas een aantal jassen kwijtgeraakt 
of door de verkeerde eigenaar 
meegenomen. Gelukkig is het me-
rendeel van deze jassen daags later 
netjes teruggebracht bij Café van 
de Burgt.

2015
Nadat de zaal van het Anker weer 
helemaal leeg was, is het team di-
rect gaan brainstormen voor 2015. 
Daarover later meer...

Lieshout - Het jaar 2015 is voor 
Seniorenvereniging KBO Lieshout 
een bijzonder jaar. De vereniging 
bestaat dan 60 jaar. De jubileum-
commissie, onder leiding van de 
heer Jan van Zuijlen, belooft er 
een jaar vol feestelijke activiteiten 
van te maken. 

Leden krijgen daarvan het pro-
gramma bij het Prikbord van janu-
ari. De feestelijke opening van het 
jubileumjaar is tijdens de nieuw-
jaarsinloop op dinsdag 6 janu-
ari van 10.00 tot 12.00 uur in het 
Dorpshuis. Een goed glas zal niet 

ontbreken. Er wordt een presen-
tatie van het jubileumprogramma 
gegeven. Ook vindt de bekend-
making van de KBO vrijwilliger van 
het jaar 2014 plaats. 

Kerstkienen
De laatste activiteit in 2014 is de 
speciale kerstkienavond op vrijdag 
19 december in het Dorpshuis. 
Er wordt deze avond om mooie 
kerstpakketten gekiend. Iedereen 
is welkom, ook niet-leden. De zaal 
is om 19.00 uur open, het kienen 
begint om 20.00 uur.

Seniorenvereniging KBO Lieshout 
60 jaar jong in 2015 

Kerstworkshop bij KBO Lieshout
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Sinterklaas is terug naar 
Spanje. De pakjes zijn 
allemaal uitgepakt en 
iedereen bereidt zich voor op 
de volgende gebeurtenis in 
deze feestmaand december: 
Kerstmis.

Vooral op Social Media 
(Facebook) komen de eerste 
opgetogen kerstbomen 
voorbij, variërend van een 
sfeervolle witte, neppe 
kerstboom tot een grote, 
levende dennenboom 
voorzien van de meest 
diverse kleurtjes. 

Heb jij dé mooiste kerstboom 
van Laarbeek? Maak een foto
en stuur hem op naar 
redactie@mooilaarbeek.nl 
en maak kans op een
toepasselijke prijs! 

Op zoek naar de mooiste 
kerstboom van Laarbeek! 

Hennepkwekerij ontmanteld in Beek en Donk

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Beek en Donk - Op de Haverkamp in 
Beek en Donk is dinsdagmiddag een 
hennepkwekerij ontmanteld. Er ston-
den ruim 900 planten in een loods. 

De politie kreeg een anonieme tip bin-
nen over de kwekerij. Zij legden con-
tact met de eigenaar van het pand, 
waarna ze binnen konden kijken en de 
hennepkwekerij ontdekten. De eige-
naar had het pand verhuurd. De po-
litie doet momenteel onderzoek naar 
de huurder. 

Het gebouw waarin de kwekerij zich 
bevond, bestaat uit drie compartimen-
ten. In het achterste gedeelte stonden 
de planten. In de ruimte naast de kwe-
kerij is een vuurwerkopslagplaats. Dit 
maakte de situatie extra gevaarlijk. 

Volgens de politie stond de wietkwe-
kerij er nog niet heel lang. Dit zagen 
zij aan alle apparatuur die er nog heel 
schoon uitzag. De planten waren zo’n 

vijf weken oud. Deze zijn allemaal - 
samen met de apparatuur - geruimd 
door een bergingsbedrijf. 

Kijk op onze Facebook-pagina voor 
meer foto’s: 
www.facebook.com/mooi.laarbeek.

Bert van Leuken

Henk Coppens

Jan van Gerwen

Jan Brans

Sabine Smits

Jos Croijmans

Egbert Baks

Op 25 november 2014 organiseerde de bewonersraad  
Laarbeek voor de 2e maal dit jaar een achterban vergader-
ing. Tijdens deze vergadering werd door de voorzitter Egbert 
Baks, verslag gedaan van de onderwerpen en activiteiten 
welke de bewonersraad in 2013 en 2014 tot dat moment be-
handeld en ondernomen hebben. Ook werd verslag gedaan 
over de financiële positie van de bewonersraad. De avond 
welke om 19:30 begon werd geleid door  Henk Tegels, ad-
viseur van de woonbond. Aansluitend aan het verslag werd 
door Dhr. Ton Streppel verslag gedaan over de stand van 
zaken rondom de voorgenomen fusie met woCom. Na de 
pauze was er ruim de tijd voor de aanwezigen om vragen te 
stellen aan zowel de bewonersraad als Dhr. Ton Streppel. Uit 
een eerder onderzoek door Tip Mooilaarbeek bleek dat er 
door respondenten getwijfeld werd aan de meerwaarde van 
de fusie. Tijdens de vragenronde zijn op alle vragen antwoor-
den gegeven en met enkele aanwezigen zijn persoonlijke 
afspraken gepland omdat deze vragen niet direct met de 
voorgenomen fusie te maken hadden. Na de afsluiting van 
de formele vergadering was er de mogelijkheid om in de  
foyer van het ontmoetingscentrum 1 op 1 gesprekken aan te 
gaan met de aanwezigen van de woningstichting, woonbond 
en de bewonersraad.

Geharmoniseerd beleid.

In eerdere edities van de Mooilaarbeek krant hebben we de 
lezers op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de 
bewonersraad aangaande de procesgroep beleidsharmonisa-
tie. In de afgelopen maanden hebben we bindende afspraken 
gemaakt over beleidszaken welke vóór de juridische fusie ge-
harmoniseerd dienden te worden en de wijze waarop we de 
kwaliteit gedurenden de eerste 2 jaar van de fusie willen meten.  

• De regionale geschillencommissie welke geschillen met 
de woningstichting Laarbeek behandeld zal uiterlijk 1 
januari 2016 ook de geschillen voor huurders van woCom 

gaan behandelen. Tot die tijd blijven de huidige geschillen 
(advies) commissies de geschillen behandelen zoals dat nu 
ook gebeurt.

• Het incasso beleid is geharmoniseerd, waarbij de belang- 
rijkste wijziging is dat vanaf de 20e dag van een achter-
stand de huurders actief benaderd zullen worden om te 
trachten verdere achterstanden te voorkomen. Huidig bij 
de woningstichting Laarbeek gebeurt dit pas vanaf de 2e 
maand. Huurders welke betalen middels een papieren ac-
ceptgiro gaan vanaf 1 juli 2015 €2,00 betalen voor deze 
service. Begin 2015 zullen de huurders welke middels een 
papieren acceptgiro betalen worden benaderd en geïn-
formeerd over de overige betalingsmogelijkheden.

• USP gaat begin 2015 starten met de eerste kwaliteitsme- 
ting onder de huurders van woCom en woningstichting 
Laarbeek. Na 1 jaar zal er een tussentijdse meting worden 
gedaan en weer 1 jaar later een eindmeting. Hieruit zou 
duidelijk moeten worden hoe de kwaliteit van dienstver-
lening zich de eerste 2 jaar van de fusie ontwikkeld heeft. 
Daarnaast zal in het eerste jaar van de fusie de huidige 
kwaliteitsmetingen naast deze blijven bestaan. In dit tra-
ject is voor de samenwerkende huurdersbelangenorgani-
saties een belangrijke rol weggelegd. Hiervoor zal door de 
samenwerkende huurdersbelangenorganisaties een spe-
ciale werkgroep worden opgericht.

• Per 1 januari zullen de huidige glas en dakgoten fondsen 
worden samengevoegd tot 1 fonds. Door enerzijds het 
samenvoegen van en anderzijds het vergroten van het 
aantal deelnemers kunnen de kosten van deze fondsen 
terug worden gebracht van €2,91 naar €1,91. Nieuwe 
huurders zullen vanaf 1 januari 2015 automatisch deel-
nemen aan dit fonds. Bestaande huurders hebben de mo-
gelijkheid om over te stappen naar dit fonds en besparen 
hiermee €12,00 per jaar. Ook huurders welke nu niet zijn 
aangesloten op het glas en/of dakgoten fonds kunnen zich 
aansluiten. Na 3 jaar zullen de resultaten worden geanaly-
seerd en indien mogelijk de maandelijkse bijdrage verlaagd.

• Vanaf 1 januari 2015 is er voor nieuwe huurders van zo-
wel woCom als woningstichting laarbeek 1 huurcontract 
en gelden dezelfde algemene voorwaarden. Voor zittende 
huurders verandert er niets totdat zij verhuizen en een 
nieuw huurcontract krijgen.

Vanaf januari 2015 zullen we ons naast de reguliere  
bestuurswerkzaamheden met de projectgroep buigen over 
het ZAV beleid, participatie, verkoop beleid, reparatie wijzer 
en het mutatie beleid.

Per 1 januari 2015 zullen Jan van Gerwen en Jos Croijmans 
af treden als bestuurslid van de bewonersraad Laarbeek. 
Deze posities zullen zodra er meer duidelijkheid is over de 
functie en verantwoordelijkheden van de bewonersraad 
Laarbeek binnen de 3 huurdersorganisaties werkzaam voor 
woCom desgewenst worden ingevuld. Wel is de bewoners-
raad Laarbeek nog op zoek naar een secretaris welke tegen 
een geringe vergoeding werkzaamheden voor de bewoners-
raad laarbeek wil doen.

Achterbanvergadering goed bezocht.

Bewonersraad Laarbeek Postbus 70  |  5737 ZH Lieshout  |  Tel.: 06-13275442  |  info@bewonersraadlaarbeek.nl  |  bewonersraadlaarbeek.nl

...behartigt de belangen van huurders....behartigt de belangen van huurders.

Machteld Hoebergen
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Kerstconcert Gemengd koor De 
Klokkengieters
Aarle-Rixtel - Ook dit jaar geeft 
Gemengd Koor De Klokkengieters 
haar kerstconcert, met medewerking 
van Arjan Mooij, organist en Margot 
Pagels, sopraan. Dit concert vindt  
plaats op zondag 21 december in de 
Parochiekerk. 

Aanvang van dit concert is zoals 
voorgaande jaren om 18.00 uur. Een 
afwisselend programma van diverse 
sfeervolle liederen wordt u aange-
boden. Het geheel staat onder de 
muzikale leiding van dirigent, Rob 
Rassaerts. Op donderdag 25 de-
cember verzorgd Gemengd Koor 
De Klokkengieters de hoogmis van 
kerstmis. Aanvang van deze eucha-
ristieviering is 9.30 uur.  U bent bij 
beide muzikale optredens van harte 
welkom. 

Bovenstaande concerten zijn de laat-
ste activiteiten in hun jubileumjaar.  
Op 7 december is Gemengd Koor 
De Klokkengieters te gast geweest 
in Monschau om daar een eucha-
ristieviering en een kerstconcert 

te verzorgen. Ook deze concerten 
stonden in het teken van het 115-ja-
rig jubileum. Het koor is nog steeds 
op zoek naar mensen die hen mu-
zikaal  willen versterken. Bent u alt, 
tenor, bas of sopraan, u bent van 
harte welkom om eens te komen 
luisteren tijdens de repetities op 
maandagavond van 20.00 uur tot 
22.15 uur in Conferentiecentrum De 
Couwenbergh, Dorpsstraat, Aarle-
Rixtel (links van de Parochiekerk).

Geslaagde kerstopkomst Scouting Lieshout -Mariahout

Lieshout/Mariahout - Voor Scouting 
Lieshout – Mariahout stond zaterdag 
13 december in het teken van Kerst 
2014. Tijdens een gezamenlijke op-
komst van de drie speltakken werd 
door de Bevers, Welpen en Scouts 
kerst gevierd. 

Ter voorbereiding op deze gezamen-
lijke kerstopkomst was de blokhut 
door de Bevers versierd en waren er 
de avond van tevoren door de Welpen 
verse appelflappen gebakken. Ook de 
kerstboom en andere kerstversiering 
had een plaats gekregen in de blokhut.

Om 10.00 uur werd de opkomst ge-
opend met het hijsen van de verschil-
lende vlaggen. Na een korte uitleg 
gingen de Bevers en Welpen in drie 
groepen van start met een wandel-
tocht van 5 km door de kern van 
Lieshout. Met behulp van een kaart 
van Lieshout, voorzien van een wind-
roos met de vier windrichtingen, een 
kompas en een wandel instructie door 

middel van tekens en windrichtingen, 
werden in Lieshout een zestal locaties 
gezocht, waar voor elke groep een 
herkenningspunt was geplaatst.

Gedurende de tocht van de Welpen en 
Bevers werd door de achtergebleven 
Scouts de blokhut verder voorbereid 
voor een afsluiting in kerstsfeer met 
feestelijk aangeklede tafels. Nadat de 
wandelgroepen na ongeveer 2 uur alle 
locaties gevonden hadden en weer bij 
de blokhut terugkwamen, werden zij 
dan ook begroet met vrolijke kerst-
muziek en de geur van warme cho-
colademelk, worstenbroodjes en ap-
pelflappen. Onder het genot van deze 
lekkernijen werden de ervaringen van 
de tocht uitgewisseld met de Scouts en 
de aanwezige ouders. 

Na het eten snelden de Bevers en 
Welpen naar buiten om zich nog even 
te vermaken op het scouting terrein, 
terwijl de Scouts, aanwezige leiding 
en ouders gezamenlijk de blokhut 

opruimden. De geslaagde kerst op-
komst werd hierna rond 13.00 uur 
afgesloten.

In de laatste week voor kerst worden 
voor alle speltakken nog opkomsten 
georganiseerd. Hierna is het ook bij 
Scouting Lieshout-Mariahout twee 
weken kerstvakantie. Vanaf maandag 
5 januari 2015 gaan de opkomsten 
weer van start op de gebruikelijke da-
gen en tijden. Agenda komende spe-
ciale activiteiten:  Zaterdag 28 febru-
ari: gezamenlijke viering Baden-Powell 
dag, vrijdag 10 tot en met zondag 12 
april: Regionale Scouting Wedstrijd 
voor de Scouts en woensdag 13 tot 
en met zaterdag 16 mei: gezamenlijk 
kamp.

Leiding en bestuur van Scouting 
Lieshout – Mariahout wensen ieder-
een prettige kerstdagen en een uitda-
gend 2015 toe! 

Beste mensen,

Na tientallen jaren vrijwilligerswerk 
in en voor onze kerk, waarvan 16 
mooie jaren als koster, ben ik we-
gens omstandigheden gestopt. 
Zoals jullie weten heb ik mijn werk 
altijd met hart en ziel gedaan. Heel 
graag wil ik iedereen bedanken 
met wie ik zo lang heb samenge-
werkt. Allereerst pastoor Ceelen en 
pastoor Beekman, de vrijwilligers in 
de kerk en in de sacristie, de kerk-
koren, hun dirigenten en organist 
en natuurlijk de misdienaars. Fijn 

dat er zoveel aan me gedacht heb-
ben bij mijn afscheid. Ik wens jullie 
allemaal een Zalig Kerstfeest!

Met hartelijke groet,
Annegeert Steenbakkers

LEZERSPODIUM

De  leden van Scouting Lieshout-Mariahout genieten 
welverdiend van de kerst-lekkernijen in de Blokhut 

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk
Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 

Heuvelplein 93-95, Beek & Donk    06 36 07 26 11
www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 

Kerstfair

   Lieshout
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Kerststal op het Berkendijkje

Beek en Donk – Ook dit jaar kunnen 
belangstellenden weer de grote kerst-
stal bezoeken bij de familie Linssen 
aan het Berkendijkje 8 in Beek en 
Donk. 

De kaarsjesverkoop gaat geheel naar 
het goede doel ‘Home Sweet Home’ 
in Oeganda. De kerststal is open vanaf 
1e kerstdag van 10.00 tot 20.00 uur 
elke dag tot en met 6 januari. 

Kerststal op het Berkendijkje

Kerstconcert Primavera in Sint Servatiuskerk

Sfeervolle wintermarkt Aarle-Rixtel 

Lieshout – Primavera houdt haar kerst-
concert op zondag 21 december om 
14.00 uur in de Sint Servatiuskerk 
in Lieshout, in medewerking van 
Blaasorkest ‘De Muziekvrienden’ uit 
Boekel en soliste Neeltje van Doore. 

Voor wie Primavera nog niet kent; Zij 
zijn een koor uit Lieshout wat bestaat 
uit ruim veertig enthousiaste vrouwen 
en mannen. Zij zingen in vier partijen, 
sopraan, alt, tenor en bas. Het repertoi-
re bestaat doorgaans uit popsongs, mu-
sicalliedjes, evergreens, volksliedjes en 
ballades. Eigenlijk voor ieder wat wils. 
Het koor wil ook muziek maken voor 
iedereen. Primavera zingt a capella, dus 
zonder begeleidende muziek, al moet 
gezegd dat zij op die laatste regel graag 
een uitzondering maken in verband 
met het kerstconcert. Bij sommige lied-
jes worden ze dan begeleidt door ‘De 
Muziekvrienden’. Primavera staat onder 
leiding van dirigent Kees Manders. 

In verband met het kerstconcert heeft 
het koor de afgelopen maanden hard 
gerepeteerd. Zij willen u graag laten 
genieten van hun nieuwe kerstreper-
toire. Nieuw in het kerstrepertoire is 
‘Rocking Around the Christmas Tree’, 
een liedje waarin het publiek echt kan 
kennis maken met hoe een koor met 

vier partijen klinkt. Laat u verrassen! 
Daarnaast brengen zij ook reeds bekend 
werk ten gehore, tenminste, als u eer-
der een kerstuitvoering van Primavera 
heeft bijgewoond. Zo kunt u luisteren  
naar ‘One moment in time’ en ook naar 
het kleine en fragiele ‘Frieden’ van de 
Duitse koorleider Gotthilf Fischer, die 
het liedje zelf componeerde.  Daarnaast 
kunt u luisteren naar Nkosi Sikelel en 
Hallelujah van Leonard Cohen. 

Het kerstconcert vindt in 2014 plaats 
met medewerking van Blaasorkest ’De 

Muziekvrienden’ uit Boekel. Houdt u 
meer van instrumenten of van allebei, 
dan is een bezoek aan het kerstconcert 
dus meer dan de moeite waard. 

Last but not least heeft Primavera dit 
jaar soliste Neeltje van Doore bereidt 
gevonden een bijdrage te leveren aan 
het kerstconcert. Neeltje is een bekende 
sopraan. Sommigen kennen haar ze-
ker van ‘De Sounds of Caecilea 2012’. 
Het koor Primavera wenst iedereen een 
warme en muzikale kerst en 2015 en 
graag tot zondag 21 december. Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

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

auto 
onderdelen

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

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

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

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Redacteur: Ans van de Kerkhof 

Aarle-Rixtel - De weergoden waren 
de organisatie van de Aarlese winter-
markt gunstig gezind. Een lekker zon-
netje zorgde zondag samen met de 
nodige vuurkorven voor een warme 
sfeer op de Kouwenberg. Het mooie 
weer riep mensen naar buiten. Volop 
sfeer en een gezellige drukte op het 
plein waar de wintermarkt gehouden 
werd. 

De kraampjes werden goed bezocht, 
al was dat lang niet altijd om te ko-
pen, maar meer om te informeren en 
zich later te beraden op aankopen, 
waar het ging om meer duurzame en 
daardoor ook wat duurdere produc-
ten. Kraampjes met eten en drinken 
hadden niet te klagen over bedenktijd, 
zoals gebruikelijk vonden de glühwein, 
de broodjes warme worst en de ge-
roosterde marshmallows hun weg naar 
de hongerige en dorstige bezoekers.

Gelijktijdig werd er in het Kouwenbergs 
kerkje een kerstconcert verzorgd door 
kamerkoor Cantique. Mooie baroklie-
deren werden ten gehore gebracht. 
Het altijd mooie Ave Maria van 
Schubert werd vertolkt door de bas-
bariton van het koor. 

Met een tussendoortje op de accorde-
on was het een afwisselend program-
ma. Het Kouwenbergs kerkje was tot 
de allerlaatste plaats bezet. 

KerstrollershowKerstrollershowKerstrollershow
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Beste Ford-klant,

Vanaf heden kunt u bij ons in Helmond terecht 
voor al uw service, onderhoud & verkoop van 

nieuwe en gebruikte bestelauto’s.
Uw garantie loopt gewoon door!

Neem nu contact op met de Ford  
bedrijfswagen specialist (0492) 53 66 52

Uurtarief werkplaats € 59,-.
Vervangende auto nodig, keuze uit ruim 60 personen- en bestelwagens.

Focwa schade afdeling in huis.
Meer dan 350 occasions op voorraad.

Van den Hurk Bedrijfswagens B.V.
Kanaaldijk Zuid West 7b
5706LD HELMOND

Website: www.vdhurk.nl
    /vdhurk.bedrijfswagens

Stichting Leergeld Laarbeek

feliciteert

Weemen Drukwerk en Communicatie
                                 

Met haar 40 jarig bedrijfsjubileum

Wij zijn de jubilaris veel dank verschuldigd voor het feit dat zij Stichting 
Leergeld heeft aangewezen als één van de vier goede doelen, die een 

jubileum donatie mag ontvangen.

Wij vragen aan alle inwoners van Laarbeek om onze donatie nog te 
verhogen door op ons te stemmen.

Ga naar:

 www.weemen.nl

en stem op Stichting Leergeld zodat wij verder kunnen met onze 
doelstelling:

    
 “alle kinderen mogen meedoen”

Kerstconcert Beek en Donks Gemengd Koor

Liederentafel ’t Nachtpitje zingt op 2e Kerstdag

Het Beek en Donks Gemengd Koor

Beek en Donk  -  Ook dit jaar geeft 
het Beek en Donks Gemengd Koor 
haar kerstconcert, met medewerking 
van Nick Heesakkers op Trompet. 
Dit concert vindt plaats op  zondag 
21 december om 14.30 uur, in de H. 
Michaelkerk, Kerkstraat 1 te Beek en 
Donk.

In een sfeervol versierde kerk presen-
teert het koor een u een afwisselend 
programma. Dit kerstconcert staat 
onder leiding van hun dirigent, dhr. 

Arie Ketelaars en wordt op de pi-
ano begeleidt door Mevr. Jeannette 
Seijkens. Tijdens dit concert worden 
buiten de gebruikelijke kerstliederen, 
o.a. gezongen;  Processielied, Verleih 
ons Frieden, La Nuit de Noel. L´Adieu 
des Bergers en vele andere liederen.  

De kerstgedachte zal worden uitge-
sproken door onze beschermheer 
Mr. H.C.L.M. van Rooij. Ook wordt 
er een muzikaal intermezzo verzorgd 
door drie Trompettisten. Het koor wil 

dit kerstconcert van harte bij u aan-
bevelen. U zult er zeker van genieten 
zo kort voor de kerstdagen.Het is de 
gelegenheid om  alvast in de kerst-
sfeer te komen. Op zondag 28 de-
cember luistert het koor ook een vie-
ring op in de Kapel van het Elkerliek 
ziekenhuis in Helmond.  Het bestuur 
van het Beek en Donk Gemengd 
Koor nodigt u van harte uit, om op 
zondag 21 december om 14.30 uur 
in de H. Michaelkerk te komen luis-
teren en zo mogelijk mee te zingen.

Beek en Donk - In kerstsfeer ge-
zellig met elkaar zingen? Dat kan 
tijdens de maandelijkse meezing-
avond van Liedertafel ’t Nacht-
pitje. 

Tijdens tweede Kerstdag op vrijdag 
26 december is iedereen welkom 
om gezellig mee te zingen. Dit 
vindt plaats in Café/Zaal De Tap-
perij aan de Kerkstraat in Beek en 

Donk. Zij starten om 21.00 uur. De 
Liederentafel wenst iedereen pret-
tige kerstdagen en een voorspoe-
dig 2015.

Mariahout - Het was weer een ge-
zellige en drukke boel bij de Zon-
nebloem in Mariahout op woensdag 
10 december. Er was een prachtige 
PowerPointpresentatie over 30 jaar 
geschiedenis van de afdeling. De 
herkenning van voormalige gasten 
en lang voorbije uitstapjes spatte 
ervan af.

Volop genieten dus, terwijl de vrij-
willigers weer voor natjes en droog-
jes zorgden. Daarna werden er nog 
enkele rondes bingo gespeeld, met 
als klapper een zeer uitgebreid le-
vensmiddelenpakket als hoofdprijs. 
Bij de uitnodiging voor deze middag, 

had iedereen een kerstbal ontvangen 
waarop hij of zij een wens kon door-
geven aan de Zonnebloem. De ver-
eniging wil immers met haar activi-
teiten en uitstapjes zo dicht mogelijk 
bij de wensen van de gasten blijven. 
Nou, de boom hing barstensvol. En 
de eerste wens is zelfs al vervuld. 
Eén van de gasten – die momenteel 
in een hospice verblijft – ging met 
begeleiding van haar vrijwilliger per 
rolstoeltaxi naar het Kerstconcert 
van de Harmonie in Lieshout. Zo 
probeert deze organisatie haar leus 
waar te maken: De Zonnebloem, er 
kan zoveel meer dan je denkt.

Wensboom bij Zonnebloem 
Mariahout

De Zonnebloem breidt doelgroep uit
Laarbeek - Als je ‘de Zonnebloem’ 
hoort, wordt er al snel gedacht dat 
deze vereniging alleen iets voor 
ouderen is. Daar wil de vereniging 
verandering in gaan brengen.  In 
Laarbeek heeft De Zonnebloem 
daarom de handen ineen geslagen, 
en zijn de vier afdelingen - Aarle-
Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en 
Mariahout - bezig met het geza-
menlijk opzetten van het onderdeel  
‘De Zonnebloem en Lifestyle’. 

Dit onderdeel is door het hoofdkan-
toor in Breda in het leven geroepen 
om ook jongeren de gelegenheid 
te geven met De Zonnebloem op 
pad te gaan, want vanaf 18 jaar is 
iedereen namelijk welkom bij deze 
organisatie. In Laarbeek wordt op 
dit moment daarom dan ook al 
volop gebrainstormd, om in het 
voorjaar van 2015 een concrete 
activiteit te hebben voor mensen 
met een lichamelijke beperking, die 
houden van een uitdaging en het 
ontmoeten van anderen. 

Let wel: wat in Laarbeek georgani-
seerd gaat worden, zal toegankelijk 
gesteld worden voor iedereen uit 
de hele provincie Noord-Brabant, 
die onder de doelgroep van De 
Zonnebloem valt. Is je nieuwsgie-
righeid gewekt? Houd dan voor-
lopig De MooiLaarbeekKrant in de 
gaten, want hierin wordt langzaam 
maar zeker onthuld wat zij voor jul-
lie in petto hebben!  

Ben je sowieso hierdoor al ge-
interesseerd geraakt voor De 
Zonnebloem en wil je meer weten, 
bel dan met de contactpersoon van 
je eigen afdeling. Voor Laarbeek zijn 
dat achtereenvolgens: Jan Dekkers 
(Aarle-Rixtel), tel. 0492-381673, 
Pieter de Jongh (Beek en Donk), 
tel. 06-24616898, Jan Tielemans 
(Lieshout), tel. 06-51815316 en 
Ria Dinnissen (Mariahout), tel. 06-
15515066.
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CARNAVAL 2015

Bierpulschuiven en katapult schieten bij Heikneuters

Prins Ludwig en Prinses Annemarie bij de katapult

Mariahout - De Hoge Raad van CV de 
Heikneuters organiseert wederom de 
dinsdagmiddag met carnaval. Deze 
middag staat in het teken van vele ac-
tiviteiten, waaronder bierpulschuiven 
en katapult schieten. 

Ook is er een prijs voor de mooist ver-
kleden en zijn er prominenten aanwe-
zig, en om de middag geheel compleet 
te maken zijn er diverse kapellen en 
een DJ aanwezig voor de muzikale 
ondersteuning. Prins Ludwig, Prinses 
Annemarie en heel hun gevolg zijn 
hier ook aanwezig.

Wat houd deze middag in? De middag 
begint om 13.00 uur in café zaal de 
Pelgrim. Inschrijven kan bij Gerrie van 
de Broek of bij Mari van de Rijt. De 
kosten zijn maar €5,00 per team. Een 
team moet bestaan uit 4 personen, die 
minimaal 16 jaar zijn. Het is een waar 
spektakel met een levensgrote kata-
pult schieten, en een grote bierpul-
schuifbaan kun jij de bierpullen laten 
gaan. Dus schrijf je op tijd in, want 
vol is vol en het aantal inschrijvingen 
is beperkt. Hou jij van een uitdaging 
en gezelligheid, dan mag je dit evene-
ment niet missen bij de Heikneuters in 
Mariahout. Maar doe je niet mee, dan 
ben je natuurlijk ook van harte wel-
kom deze middag.

En voor de mama’s en papa’s, de kin-
deren kunnen zich goed vertoeven in 
het restaurant. Daar worden zij volop 
vermaakt door de jeugdcommissie. Zij 
hebben ook dit jaar alles uit de kast 
gehaald om voor de jeugd een gezelli-
ge middag te organiseren. Ook daar is 
de jeugdprins en -prinses en heel hun 
gevolg aanwezig. Dus wat is er mooier 
dan heel het gezin onder een dak met 
een middag vermaak en gezelligheid. 
Bij deze kindermiddag is de strippen-
kaart gewoon geldig voor de kinderen. 

Seniorenmiddag weer uitverkocht?

Raopers houden Bonteavond voor 50+

Beek en Donk – Is de Ganzendonckse 
Seniorenmiddag dit seizoen, net zoals 
afgelopen jaar, wederom uitverkocht? 
Dat is op dit moment nog even de 
vraag, maar zeker is wel dat het vlot 
gaat met de net begonnen kaartver-
koop. 

Mensen die zeker willen zijn van een 
kaartje raden we dan ook aan om 
niet te lang te wachten. Net zoals bij 
de Sauwelavond bestaat de kans dat 
veel mensen uiteindelijk teleurgesteld 
worden.

Het programma van deze middag op 
31 januari mag er zijn. Brabants kam-
pioen 2014 Ad Vermeulen  en topklet-
ser Frank Schrijen zorgen zeker voor 
veel lachsalvo’s. De Ganzendonckse 
Dansmariekes brengen hun nieuwe 

garde- en showdans. De Lieshoutse 
Bruurs, winnaars van het Laarbeeks 
Liedjesfestival 2014, komen de boel 
muzikaal op z’n kop zetten en de 
Octopus band uit Beek en Donk is er 
voor de muzikale omlijsting.

Meer amusement is er van de jeugd 
van harmonie O&U. Evenals vorig 
jaar, toen één van de hoogtepunten, 
brengen ze ook dit keer een gedeelte 
uit het carnavalsconcert. De groep 
Erpel uit ‘t Zekske uit Beek en Donk/
Mariahout en Applaus uit Helmond 
brengen eveneens prachtig amuse-
ment. 

Kaartjes voor deze middag kosten 
€4,00, en daarvoor krijgen de bezoe-
kers ook nog een kopje koffie en een 
consumptie aangeboden.

Lieshout – Carnavalsvereniging De 
Raopers houden, in samenwerking 
met KBO-Lieshout een amusements-
avond voor 50-plussers op zaterdag 
17 januari. Iedereen is welkom, ook al 
bent u geen lid van de KBO.

De Raopers hebben een vol program-
ma, met onder andere kletsers en 

amusement van eigen bodem. Er is een 
loterij in de pauze met leuke prijzen te 
winnen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Sabien van de Weijer, Albert Botslaan 
14, Lieshout (na 16.00 uur) en bij de 
inloop van het Dorpshuis. De kaartjes 
kosten €5,00 per stuk. De avond be-
gint om 19.30 uur in zaal de Koekoek. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Teugelders hebben het ultieme kerstcadeau

Beek en Donk – Carnaval en kerst-
mis hebben feitelijk weinig met el-
kaar te maken. Toch is er volgens de 
Teugelders van Ganzendonck eenvou-
dig een verbinding te leggen. Iedereen 
die namelijk nog een bijzonder kerst-
cadeautje zoekt kan hiervoor bij de 
jarige carnavalsstichting terecht. 

Voor iedereen die van carnaval en/
of de Beek en Donkse geschiedenis 
houdt, is het jubileumboek over 55 jaar 
Teugelders een aanrader. Meer dan 
220 pagina’s kleurrijke geschiedenis 
met vele foto’s. Heel veel mensen heb-
ben ondertussen al een exemplaar in 
hun boekenkast staan. Bijna iedereen 
kent wel mensen die zijn vernoemd 
in het boek. Een stukje geschiedenis 

wat voor eeuwig vastligt en wat je als 
echte Beek en Donkenaar eigenlijk zou 
moeten hebben. 

Het boek is te verkrijgen bij drogisterij 
Jo Ceelen aan het Heuvelplein en bij 
Van Helvoort Boek en Kantoor aan het 
Piet van Thielplein. De prijs bedraagt 
€19,50 en dat is werkelijk weinig voor 
een dergelijk boekwerk.

Frank Schrijen

Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39

Frivool wordt het dit jaar.

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

Meer informatie? Bel of kijk op rabobank.nl/peelnoord

Senioren krijgen vaak met vraagstukken te maken waarbij ondersteuning van harte welkom is.

Rabobank Peel Noord helpt u daar graag bij via onze Seniorendesk. De Seniorendesk is telefonisch

bereikbaar via (0492) 39 19 00 of u mailt met ons via seniorendesk@peelnoord.rabobank.nl.

Senioren van harte welkom

zodat u fijn kunt blijven
bankieren in deze tijd van
snelle veranderingen

Rabobank Peel Noord
introduceert de

Seniorendesk

Een aandeel in elkaar

Rabobank Peel Noord wenst iedereen veel schaatsplezier!

Wil jij van 13 december tot en met 4 januari lekker gaan schaatsen?  Onze jonge

spaarders tot en met 17 jaar kunnen een gratis schaatskaartje ontvangen. 

Ga naar rabobank.nl/peelnoord en lees de actievoorwaarden. 

Samen schaatsen tijdens het Winterpleinfestijn in Gemert

om samen
de winter te
vieren!

Gezellig
schaatsen

Een aandeel in elkaar

Voor meer informatie kijkt u op rabobank.nl/peelnoord

Op Eerste en Tweede Kerstdag zijn ook onze medewerkers graag bij hun familie en

vrienden. Toch kunt u 24 uur per dag bankieren via internet of telefoon. Op

Kerstavond zijn wij tot 17.00 uur en op Oudjaarsdag tot 12.30 uur geopend. 

Rabobank Peel Noord wenst u fijne feestdagen!

gesloten en
toch open

Ook tijdens
de

feestdagen

Een aandeel in elkaarSamen sterker

De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online.
U wilt snel en gemakkelijk een nieuwe bankpas kunnen aanvragen. Of kort 
voor vertrek een reisverzekering afsluiten. Daarom staan veel van onze 
diensten ook online voor u klaar. Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt.
Ga naar rabobank.nl/zelfregelen of download onze apps

Slim sparen met Rabo PeriodeSparen.
Heeft u uw spaargeld niet direct nodig? Met Rabo PeriodeSparen ontvangt u een
hogere rente dan bij Rabo InternetSparen, omdat u uw geldopnames 30 of 90 
dagen van tevoren aankondigt. Slim, als u spaart voor een grote aankoop.
Start met PeriodeSparen op rabobank.nl/periodesparen

Ontdekken, ontmoeten en beleven tijdens de Roefeldag.
De leerlingen uit groep 8 van alle basisscholen in Gemert-Bakel bezoeken bedrijven, 
instellingen en verenigingen  om een kijkje te nemen achter de schermen. Een leuke 
manier om kinderen kennis te laten maken met verschillende beroepen. 
Wij ondersteunen de Roefeldag en ontmoeten de kinderen graag!

Met onze online 
diensten kunt u meer 

dan u denkt.

Hogere 
spaarrente 
ontvangen

door uw 
opnames te 
plannen.

Samen roefelen 
op 5 juni bij Rabobank 

Peel Noord.

   

 krant
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’t Café van Lieshout opent nieuwe zaal

Honderden lichtpuntjes in Lieshout en Mariahout

Lieshout - ’t Café van Lieshout opent 
komend weekend op feestelijke wij-
ze de deuren van haar nieuwe zaal. 
Vrijdag 19 december verricht harmo-
nie St. Caecilia om 20.00 uur de ope-
ning, waarna een DJ het overneemt 
van de harmonie. 

Later op deze avond staat nog een 
optreden gepland van Maarten 
Verhees. Zaterdag 20 december is er 
een 80’s, 90’s en 00’s party met de su-
per live band ‘Remix’ vanaf 21.00 uur. 
Tenslotte wordt het weekend op zon-
dag 21 december afgesloten met een 
allround duo, die vanaf 15.00 uur hun 
muzikale kunsten komen vertonen.

Is er in deze tijd wel behoefte aan 
nieuwe horeca?
Jan en Karin Biemans, uitbaters van 

’t Café van Lieshout denken van wel. 
“De tijd van grote bruiloften en fees-
ten is voorbij, maar hoe vaak is er wel 
meer te vieren dan alleen een gewo-
ne verjaardag en is een huiskamer te 
klein en een zaal vaak te groot? Onze 
zaal is ideaal voor 40 tot 120 perso-
nen, daar de zaal met verstelbare 
wanden naar de juiste grootte kan 
worden aangepast. Lege plekken ko-
men de sfeer namelijk niet ten goede. 
Ook schrikken mensen vaak van de 
prijs van feestjes buitenshuis, maar 
bij ons kun je een feestje geven voor 
een scherpe prijs en er zal u niets aan 
ontbreken. Deze formule voor een be-
taalbaar avondje stappen geldt ook in 
ons café. Daarnaast willen we de zaal 
regelmatig gaan gebruiken om een 
live band of DJ te laten optreden.

Vernieuwde zaal
De zaal is in haar oude stijl terug-
gebracht, maar wel met een nieuwe 
bar en tapinstallatie voorzien van alle 
moderne apparatuur. Jan en Karin: 
“De nieuwe zaal is een aanwinst voor 
alle Laarbekenaren. Kom dit weekend 
gerust een kijkje nemen, het wordt 
heel gezellig!” Jan, Karin en de kinde-
ren Biemans zijn u graag van dienst. 
Tenslotte wil de familie nog kwijt dat 
fase twee nu is afgerond en er ook 
nog een derde fase zal volgen. 

Speciale actie
In verband met de opening van de 
nieuwe zaal zijn de eerste 10 boekin-
gen in 2015 voor €20,00 per persoon, 
all-in!

Advertorial
Grote opkomst bijeenkomst 
Oranje Comité

Sint Antoniusgilde Beek brengt 
Gildebrood rond

Brainstormavond voor Koningsdag 2015

Aarle-Rixtel - De brainstormavond die 
het Oranje Comité afgelopen maan-
dagavond in ‘De Dreef’ in Aarle-Rixtel 
hield, is een waar succes geworden, 
zo bleek maar weer eens te meer dat 
inwoners van Aarle-Rixtel zich zeer 
nauw betrokken voelen bij de organi-
satie van Koningsdag in een nieuwe 
vorm.  

Na het welkomstwoord van Michel 
Driessen, die ook een uiteenzetting 
gaf van de reden van deze brainstorm-
avond, was het Leo Lucassen die de 
discussie voortreffelijk leidde en alle 
ideeën die op het Oranje Comité af-
kwamen met vol enthousiasme kon 
noteren op de flip-over. Dat de discus-
sie ook nog eens liet zien dat er aan 
alle leeftijdsgroepen gedacht moest 
gaan worden, geeft nog maar eens 
de betrokkenheid van de aanwezigen 
aan.

Dat Koningsdag in de kern van Aarle-
Rixtel gevierd moet gaan worden 
staat als een paal boven water, en 
dat werd dan ook op deze avond heel 

erg duidelijk. Ook de ideeën die deze 
avond door de aanwezigen geopperd 
werden, waren zeer waardevol, en zijn 
ook nog eens allemaal ideeën waar het 
Oranje Comité iets mee kan, en dan 
ook zeker tot de mogelijkheid behoren 
om er echt iets leuks van te maken.

Al jaren wordt Koningsdag, voorheen 
Koniginnedag, op drie plaatsen in het 
dorp gevierd, bij de kerk, bij OJA, en 
op het sportpark van ASV’33.  Nadat 
door het wegvallen van met name 
het voetbal en volleybal aldaar, ook 
de belangstelling steeds minder werd, 
moest er iets gebeuren.  Het Oranje 
Comité Aarle-Rixtel was na afloop 
van deze bijeenkomst dan ook zeer 
blij dat ze hebben mogen constateren 
dat de handen ineengeslagen zijn, om 
samen van Koningsdag 2015 midden 
in het ‘centrum’ van Aarle-Rixtel een 
waar feest te gaan maken. Het Oranje 
Comité bedankt nogmaals alle aanwe-
zigen en komt hier medio januari op 
terug zodra de input van deze avond 
uitgewerkt is.

Beek en Donk - De gildebroeders 
en -zusters van het Beekse Sint 
Antoniusgilde gaan zaterdagmor-
gen 20 december,  bij de ereleden, 
steunende leden en andere leden 
van het gilde langs.

Zij doen dit om hen met het traditione-
le gildebrood te danken voor de steun 
die het gilde het voorbije jaar gekregen 
heeft en de beste wensen voor Kerstmis 
en het nieuwe jaar over te brengen. De 
gildebroeders- en zusters komen langs 
tussen 10.00 en 12.00 uur.

Lieshout/Mariahout - Het is pas écht 
kerst als er een boom staat. Daarom 
zorgt Ondernemersvereniging LIMO 
in samenwerking met Gemeente 
Laarbeek voor twee prachtige blik-
vangers. 

Een op de Heuvel in Lieshout en een-
tje op het Oranjeplein in Mariahout. 
Compleet met verlichting staan de 
dennenbomen er stralend bij. Kom 
sfeerproeven op de Heuvel en het 
Oranjeplein. Met honderden licht-
puntjes wenst LIMO u een vrolijk 
kerstfeest en een voorspoedig 2015.  
Met dank aan Gemeente Laarbeek en 
Ondernemersvereniging LIMO.

Sint Antoniusgilde

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

Zondag 21 december
Wintersfeermiddag met acties, gezelligheid 
en versnaperingen van 12.00 tot 17.00 uur

Mark VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Binderseind 45    |   Helmond    |    Mobiel (06) 511 329 68  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

 Karin en Jan Biemans achter de nieuwe bar

Fotograaf: Karl-Heinz Daasch

Fotograaf: Karl-Heinz Daasch
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Kerstmis bij pluk

 PANNENKOEKENHUIS  A Koppelstraat 35, 5741 GA 
Beek en Donk  T 0492 - 46 11 81 

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering
Vonderweg 5a-b, Beek en Donk, 0492 - 46 50 50 Benieuwd naar de mogelijkheden?  www.dekoppelen.nl

Bekijk de 
mogelijkheden
op onze website

Culinaire Kerst?

Voor bedrijven verzorgen wij 
kerstborrels op maat!

Op tweede 
kerstdag 

zijn wij geopend!
van 12.00 tot 21.00 uur 

Mooi UIT in Laarbeek

Kookgildes

Kookworkshops

Feesten & Partijen

Catering

CATERING

Naast onze kookstudio bieden 
wij een breed scala aan catering 
aan, welke wij compleet voor u 
kunnen verzorgen. Wij werken 

hierbij uitsluitend met verse 
producten.

Bij Kookcentrum Brabant kunt u 
terecht voor kookworkshops

(van 10 tot 80 personen).
U krijgt een avondvullend
programma. Ideaal voor 

bijvoorbeeld teamuitjes en 
familiedagen!

KOOKWORKSHOPS

Als kookliefhebber kunt 
u bij Kookcentrum 

Brabant terecht bij de diverse 
kookgildes. Hier zal u de 

meest uiteenlopende culinaire 
hoogstandjes koken.

KOOKGILDEN

Brabants gezelligste en meest complete kookcentrum!

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

Nachtmis in Lieshout met koor en 
blazerskwintet

Lieshout - Zanggroep de Halmen zoekt altijd 
naar mogelijkheden om haar muziek te verbe-
teren en te verfraaien. Dit jaar luisteren zij de 
nachtmis in Lieshout dan ook samen met een 
blazerskwintet op. Zij brengen dan het bekende 
Christmas carols waaronder ‘Hark! The herald 
angels sing’ ten gehore, maar ook een aantal 
stemmige Nederlandse kerstliederen zoals ‘Stil-
le Nacht’ en ‘Midden in de Winternacht’. 

Dat is nog niet alles, speciaal voor deze gelegen-
heid heeft de Zanggroep een mooie Blues mis 
ingestudeerd. Zij nodigen u dan ook van harte 

uit om de Nachtmis samen met hen te beleven. 
De mis is op woensdag 24 december om 22.30 
uur in de Sint Servaaskerk te Lieshout.

Vind je het niet alleen leuk om naar de mooie 
muziek te luisteren, maar heb je ook zin om vol-
gend jaar met het koor mee te zingen, kom dan 
eens luisteren op hun repetitieavond. Zij repete-
ren elke dinsdagavond van 20.30 tot 22.30 uur 
in het Dorpshuis te Lieshout. Voor inlichtingen: 
claudiajongerius@gmail.com. Het koor wenst ie-
dereen prettige Kerstdagen en een gelukkig en 
muzikaal 2015.

Aarle-Rixtel - Het traditionele midwinter-
hoornblazen vindt zondag 21 december om 
20.00 uur plaats en wel op de kiosk van de 
Kouwenberg. Met het blazen op de midwin-
terhoorn op deze kortste dag, wordt ‘het nieu-
we licht’ verwelkomd en worden alle winter-
demonen de stuipen op het lijf gejaagd! 

Deze traditie is al heel erg oud. Onze Ger-
maanse voorouders kenden dit gebruik al. De 
midwinterhoorn was dezelfde hoorn die men 
als signaalhoorn gebruikte bij onraad, brand, 
etc. Ook de gilden maakten gebruik van de 
signaalhoorn, om hiermee de gildebroeders  

op te roepen naar de kerktoren te komen in-
geval van brand, rampspoed en andere  be-
dreigingen.

Dikkemik beoefend de hoorn alleen als mid-
winterhoorn. Zondag wordt  er dus weer ge-
blazen. Aansluitend vindt er in het Kouwen-
bergs kerkje weer de traditionele kerstviering 
plaats met gezellige samenzang van oude 
vertrouwde kerstliederen, de voordracht van 
(Brabantse) kerstverhalen en nog meer. Aan-
sluitend wordt er getrakteerd op glühwein en 
kerstbrood.

Zanggroep de Halmen

Midwinterhoorns en kerstviering in 
Kouwenbergs kerkje

Midwinterhoornblazen
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MuziektuinPodium Winterconcert 
Beek en Donk - Stichting MuziektuinPodium 
houdt zondag 21 december een 
Winterconcert in de Muziektuin van Beek en 
Donk.

Vanaf de veranda van het ParkPaviljoen wordt 
een sfeervol programma aangeboden dat om 
16.00 uur begint met een optreden van het 
Jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie 
O&U uit Beek en Donk. Daarna volgt een 
optreden van het Seniorenkoor Sint Joachim 
uit Beek en Donk en vervolgens wordt het 
programma afgesloten met de Muziekgroep 

Binderin uit Aarle-Rixtel. De eindtijd is vast-
gesteld op 18.00 uur.

Om bezoekers te beschermen tegen mogelijke 
koude, wind en/of neerslag worden tenten op-
gesteld. In het ParkPaviljoen zijn naast het ge-
bruikelijke aanbod eveneens glühwein, jäger-
thee en warme chocolademelk verkrijgbaar. De 
Stichting MuziektuinPodium nodigt iedereen 
van harte uit deze gratis optredens te komen bij-
wonen. Voor meer informatie over de stichting 
en de optredende groepen, kunt u terecht op 
www.muziektuinpodium.nl.

Grote vlooienmarkt bij De Dreef 

Kerstkienavond in Lieshout

Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis de Dreef 
te Aarle-Rixtel wordt zondag 21 december 
van 9.00 tot 16.00 uur een vlooienmarkt 
gehouden. Deze vlooienmarkt wordt geor-
ganiseerd door de stichting Aarle-Rixtel, in 
samenwerking en ten bate van de EHBO, 
volleybalvereniging Cialfo, badmintonclub 
de Ganzeveer en de veteranen van ASV’33, 
allen uit Aarle-Rixtel.

Op deze markten kunnen particulieren 
een kraam of grondplaats huren voor 
de verkoop van tweedehands goede-
ren. Bezoekers kunnen snuffelen naar 

snuisterijen, huisraad,  boeken, elektrische 
apparaten, huishoudelijke apparaten, kle-
ding, cd’s, platen, speelgoed, te veel om op 
te noemen. Wie nu eens eindelijk de zolder 
op wil ruimen of van spullen af wil komen, 
die eigelijk zonde zijn om weg te gooien, 
kan nu terecht op de gezellige vlooienmarkt 
in Aarle-Rixtel, waar je ook kan genieten 
van een kopje koffie, drankje of hapje. De 
kosten voor een kraam bedragen €20,00 
De entree bedraagt €2,00. Kinderen onder 
12 jaar onder begeleiding gratis. Voor infor-
matie en boekingen kan je bellen naar Frans 
Coppens 06-20888818/ 0492-382481.

Lieshout - KBO Lieshout houdt op vrijdag 19 
december een kerstkienavond in het Dorpshuis 
Lieshout. Er wordt 24 rondes gekiend om goed 
gevulde kerstpakketten. Ook kunt u op deze 
avond eigenaar worden van de jackpot, die 
weer verhoogd wordt met een geldbedrag.

Bij de voorlaatste ronde ontvangt elke deelnemer 
een presentje vanwege kerstmis. Na het kienen 
houdt de KBO een loterij met mooie kerstprijzen. 
Kom kienen en win een van de prachtige prijzen. 
De zaal is open om 19.00 uur en aanvang is om 
20.00 uur. Er zijn ruime parkeerplaatsen naast de 
school. De KBO nodigt iedereen van harte uit voor 
een avondje gezellig kienen in het Dorpshuis.

Gezellig terug naar de jaren zestig

Lieshout - Tijdens de planning van het huidige 
theaterseizoen, vroeg u om een gezellige mid-
dag met muziek uit de sixties te organiseren. Ons 
Tejater heeft dat gedaan: een geweldige middag 
in het Dorpshuis in Lieshout, met muziek die uw 
hart sneller doet kloppen en herinneringen op-
haalt uit de tijd van Flower-Power, beat, rock and 
roll en nog veel.

Op zondagmiddag 21 december gaan The Time 
Travellers u die heerlijke, nostalgische middag be-
zorgen. Droomt u weg bij The Beatles, The Rolling 
Stones, The Eagles en nog veel meer, dan moet u 
erbij zijn. En hoewel het Dorpshuis een fantastische 
stoelenwand heeft, zal die niet uitgeschoven wor-
den. U kunt natuurlijk niet stilzitten bij beat, soul 
en rock and roll. Daarom kan er gedanst worden. 

Het Dorpshuis wordt een bruin café, u kunt uw 
drankje drinken tijdens de muziek en nostalgische 
herinneringen ophalen. Kortom: u gaat even terug 
in de tijd. The Time Travellers staan garant voor de 
muziek en de sfeer, u doet zelf de rest. Het begint 
om 14.30 uur en gaat door zolang u er plezier in 
heeft. Entree is €10,00 en daarmee hebt u uw eer-
ste consumptie meteen al verdiend. Wilt u even 
de druk(te) van de naderende kerst vergeten, even 
warm worden in de koude decembermaand: kom 
naar Sixties Café Het Dorpshuis.

Het is altijd verstandig om te reserveren. Dan weet 
u zeker dat u een plaatsje hebt. Reserveren kan 
op www.vierbinden.nl/onstejater of tel. 0499-
422878 van maandag tot en met donderdag na 
13.00 uur en vrijdag na 18.00 uur.

Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

VIER KERST EN OUD OP 
NIEUW BIJ ONS

Feesten en partijen tot 80 personen vraag aan de bar of bel.

Woensdag 24 december 
open vanaf 19.00 uur

Donderdag 25 december 
open vanaf 19.00 uur
Vrijdag 26 december 

Open: 14.00 uur met om 21.00 uur Zanger Bas 
Maandag 29 december 

Kwizut vanaf 18.00 uur. Afterparty om 23.30 uur
Woensdag 31 december 

Nieuwjaarsparty vanaf 22.00 uur. 
Op alle consumpties €0,50 korting

TOEGANG GRATIS maar VOL is VOL

Mooi UIT in Laarbeek

Café-zaal De Koekoek

Dorpsstraat 49 Lieshout www.dekoekoek.com

Zaterdag 20 december

Vrijdag 13 februari

de voorverkoop is begonnen!

Vrijdag 26 december

De Foute 
Vinylshow

VEURGLOEIE

Funkmaster B.

Wij wensen U fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2015!!

Dorpsstraat 49Dorpsstraat 49Dorpsstraat 49Dorpsstraat 49Dorpsstraat 49Dorpsstraat 49Dorpsstraat 49Dorpsstraat 49Dorpsstraat 49Dorpsstraat 49 LieshoutLieshoutLieshoutLieshoutLieshoutLieshoutLieshoutLieshoutLieshoutLieshout www.dekoekoek.comwww.dekoekoek.comwww.dekoekoek.comwww.dekoekoek.comwww.dekoekoek.comwww.dekoekoek.comwww.dekoekoek.comwww.dekoekoek.comwww.dekoekoek.comwww.dekoekoek.comwww.dekoekoek.comwww.dekoekoek.comwww.dekoekoek.com

een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!een voorspoedig 2015!!
Het kan zomaar gezellig worden !!

Presenteert :
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Astrid Larue
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larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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VLOEREN KOPEN TEGEN
GROOTHANDELPRIJZEN

Voor verschillende tips over het leggen, afwerken, reinigen en onderhoud 
van onze vloeren kunt u terecht op onze website: cisencovloeren.nl

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

HOUTEN VLOEREN • LAMINAAT
 TEGELS • PVC VLOEREN

UIT EIGEN IMPORT!

Rente over 
je centen
Dus ook over het geld op je betaalrekening SNS Betalen tot 
€ 5.000. Heel normaal bij SNS maar niet vanzelfsprekend bij 
andere banken. Dat geld laat je toch niet liggen?

€ 50 ALS JE NU OVERSTAPT
Stap nu over met de overstapservice, laat je inkomen op 
je nieuwe rekening storten en krijg € 50. Regel het direct, 
de actie loopt tot en met 31 december 2014.  
Kijk voor meer informatie of de (actie)voorwaarden 
op snsbank.nl/betalen of kom langs in onze winkel.

Stap nu over 
en krijg 

€50

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

Laatste seizoen Henri Maas bij Boerdonk

Agrarisch Boerdonk ondersteunt activiteiten

Boerdonk 2 herbstmeister

Gezelligheid troef bij CV de Zandhazen 

Boerdonk - Aan het einde van dit seizoen 
scheiden de wegen van Boerdonk en trainer 
Henri Maas. Maas, bezig aan zijn 4e seizoen 
bij Boerdonk, heeft een prima indruk achter-
gelaten bij de club. Al snel na zijn komst, wist 
hij zich als een echte clubman te profileren. 
Desondanks heeft de club, in goed overleg, 
besloten dat na vier jaar de selectie toe is aan 
verandering. 

Dit seizoen heeft Maas sterk verjongd bij het eer-
ste elftal, waardoor de gemiddelde leeftijd van 
het team nu rond de 20 jaar ligt. Boerdonk dankt 
Maas voor zijn inzet voor de club en de prettige 
samenwerking en wenst hem veel succes.

Met het aanstellen van een andere hoofdtrai-
ner wil de vereniging een nieuwe impuls geven 
aan de jonge selectie. Boerdonk 1 speelt op dit 
moment in de zesde klasse C (regio Boxmeer en 
Limburg) waarin het de 9e plek bezet. Door de 
afschaffing van de zesde klasse in regio Zuid 2, 
zal Boerdonk volgend seizoen uitkomen in de 
vijfde klasse.

Belangstellenden voor de ontstane vacature 
kunnen hun reactie richten aan info@rksvboer-
donk.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Erwin van den Tillaar, commissie technische za-
ken, op telefoonnummer 06-38429090.

Boerdonk - Beste Boerdonkse mensen, de meeste 
van jullie zijn ondertussen wel bekend met de 
stichting Agrarisch Boerdonk. De stichting waar 
je als Boerdonkse vereniging, stichting of andere 
instantie een beroep op kunt doen om een activi-
teit te sponsoren in ons eigen dorp. 

Uiteraard doet de stichting dit het liefst met pro-
ducten die ze zelf maken en waar ze ook helemaal 
achterstaan. Producten dus geproduceerd in bijna, 
uw eigen, achtertuin of buurt. Kortom producten 
waar de agrariërs trots op zijn. Zo hebben ze het 
laatste half jaar van 2014 de volgende goede doe-
len ondersteund: Jeu de Boules Boerdonk, RKSV 
Boerdonk, CV De Zandhazen, SABB, Basisschool 
St Nicolaas (schoolontbijt), KVO Boerdonk, RKSV 
Boerdonk (kerstbingo), Jeugdcommissie Den 
Hazenpot, Voor Boerdonk  Door Boerdonk, Jong 
Nederland Boerdonk, Trekkertrek Boerdonk. 

U ziet, ze hebben al verscheidene doelen onder-
steunt met een bijdrage van Agrarisch Boerdonk. 
Iets waar al veel mensen plezier en profijt van heb-
ben gehad. Het doet Agrarisch Boerdonk deugd 

dat ze dit voor vele Boerdonkenaren kunnen doen.
Ook in 2015 wil de stichting als agrarische onder-
nemers dit voortzetten. Daarom kunt u vanaf he-
den weer uw aanvragen voor ondersteuning van 
uw activiteit, die plaatsvinden in 2015, indienen. 
Dit kunt u doen per email aan agrarischboerdonk@
live.nl. Heeft u al eerder een aanvraag ingediend, 
dan willen zij u vragen om meteen uw aanvraag 
op het officiële aanvraagformulier in te sturen. Dit 
is voor hen een stuk makkelijker en het bevordert 
de aanvraag. Graag uw aanvragen die betrekking 
hebben op de eerste 6 maanden van 2015 indie-
nen voor 31 ja-
nuari 2015.

Agrarisch
Boerdonk wenst 
iedereen prettige 
feestdagen en 
een gelukkig en 
gezond 2015!

Boerdonk - ‘Door het oog van de naald’ was de 
overwinning op het hooggeplaatste Hapse Boys 5 
voor Boerdonk 2.  Het begin was voor Boerdonk, 
er werd goed gespeeld en ze kregen prima kansen. 

De kansen waren onder andere voor Paul van 
Alphen en Erik van de Bosch. Maar het was Thijs 
Jaspers, die met een goede kopbal wist te scoren, 
dit mede door het prima storen van Jeroen Bouw, 
die de voorzet op maat gaf. Daarna bleef er niet 
veel over van het goede spel. Het was Hapse Boys, 
die keer op keer vrij voor de goal kwam en door 
Geert Brugmans werden gestopt. Toch kon de 1-1 
niet uitblijven en zelfs de 1-2 niet, Hapse Boys 
kwam gewoon verdiend op voorsprong.

Het voetbal van Boerdonk 2 was nog steeds onder 
de maat, maar de inzet niet. Er werd hard gewerkt, 
want er mocht vandaag hoe dan ook niet verloren 

worden, wilden ze nog een kans op de titel behou-
den. De 2-2 van Tommy Oppers werd dan ook 
met veel gejuich onthaalt, al duurde dat zeggen en 
schrijven 42 seconden, voordat de 2-3 van Hapse 
Boys viel. Dit mocht de achterhoede zich aanreke-
nen, de scorende spits stond te vrij. Ondertussen 
viel de keeper van Boerdonk 2 geblesseerd uit en 
werd door Niek Opheij vervangen. Ze konden weer 
van voor af aan beginnen, en de tijd begon ook te 
dringen. De 3-3 werd door Erik van de Bosch bin-
nen geschoten. Met nog een minuut of vijf op de 
klok was het Mitch Meulensteen die via de beste 
aanval van de dag de 3 punten voor Boerdonk wist 
bij te schrijven. 

Wetend dat de grootste concurrent (VCO 1) had 
verloren, zorgde voor nog meer vreugde in de 
derde helft. Met dit resultaat zijn ze de winterkam-
pioen.

Boerdonk - Afgelopen weekend werden in 
Boerdonk twee drukbezochte zittingsavonden 
gehouden. Met twee keer 200 bezoekers was 
Boerdonk weer een avond uit, want naast de 
bezoekers waren nog zo’n 100 inwoners voor 
en achter de schermen actief tijdens de 13 acts. 

De nog wat gespannen vrijdag werd gevolgd 
door een spetterende zaterdag, waarbij in vlot 
tempo de diverse acts voorbij kwamen met 
een toenemende feeststemming. Knaller van 
de avond was tonpraoter  Dirk Kouwenberg, 
die als Leidse student de zaal uit zijn dak deed 
gaan. Zo vertelde hij dat het in zijn studenten-
huis zo smerig was dat zelfs de muizen ont-
smettingskleding droegen. Verder moest Prins 
Jos den 1e het ontgelden. Jos, in het dagelijks 
leven uitvoerder op de bouw, is volgens hem 
iemand die niet veel uitvoert, nergens verstand 
van heeft en zijn vrouw moet of stekeblind of 

ladderzat zijn geweest toen ze met Jos meeging 
den 1e keer. 

De avond was verder onder andere gevuld met 
dansen van de 4 dansgardes die ook nog een 
geweldige showdans opvoerden op muziek van 
Michael Jackson. Uitsmijter was Duo KOKU die 
met hun karaokeshow de stemming in de juiste 
sfeer bracht voor een spetterende afterparty.  De 
Reigers, een van de bezoekende carnavalsver-
enigingen, bleven tot ze letterlijk de zaal werden 
uitgeveegd en hun commentaar was: “het was 
te gezellig om eerder naar huis te gaan”.
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Het talent van deze week, Frank van Erp  kan zijn bon tot 
donderdag 25 december ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

Vind jij dat je vader, schoonmoeder, 
dochter, neef, buurjongen, vriend 
of vriendin het Laarbeeks Talent 
van de week is? Stuur dan een foto 
van hem of haar naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl en maak kans op een 
waardebon van €10 van Sportshop 
Laarbeek en verras je omgeving.

Frank van Erp 

Frank van Erp, al jarenlang 
ELI man, is fervent voetballer 
en vrijwilliger. Hij is leider 
en scheidsrechter. Sinds kort 
heeft Frank een basisplaats 
bemachtigd bij ELI 1. Vorige week 
zondag maakte hij zijn eerste 
competitiedoelpunt voor dit team.

ELI
Frank van Erp 

ELI

voetbal Sparta’25 in slotfase kopje onder

Hoofdtrainer Stef Sijbers Sparta’25 vertrekt

Han van Rosmalen en Maikel 
Kluytmans langer bij ASV’33

Nieuwjaarsreceptie en 
nieuwjaarscross bij ASV’33

Beek en Donk - De laatste competitie-
wedstrijd van dit jaar traden de Beek 
en Donkenaren in Best aan tegen 
Best Vooruit. Bij winst zou Sparta een 
mooi gat richting de degradatiezone 
slaan en aansluiten bij de top van de 
middenmoot. 

Dit hadden de spelers goed begrepen. 
Al in de achtste minuut scoorde Jaccy 
van den Enden op aangeven van Elco 
van Schijndel, waardoor een terechte 
1-0 voorsprong op het scorebord ver-
scheen. Helaas was het een kleine 15 

minuten later 1-1. Na rust counterde 
Sparta’25 naar 1-3 en leek de wed-
strijd gespeeld. Doelpunten werden 
gemaakt door Thijs Kluijtmans en 
Elco van Schijndel. De wedstrijd leek 
gespeeld. Echter, zoals op de site van 
Best Vooruit te lezen valt “Gelukkig 
hield de achterhoede van Sparta, 
de hoop op een resultaat voor Best 
Vooruit in leven”. En zo was het he-
laas ook. Een kwartier voor tijd viel de 
2-3. In de laatste 5 minuten wisten de 
aanvallers van Best Vooruit nog twee 
maal het net te vinden 4-3. De spelers 

van Sparta en de meegereisde suppor-
ters waren zeer teleurgesteld over dit 
resultaat. Het lijkt helaas een trend te 
worden. Goed voetballen, veel scoren 
maar toch met geen of één puntje de 
wedstrijd eindigen.

Hopelijk wordt in de winterstop het 
slot op de deur gevonden. Een zeer 
tegenvallende 10e plaats met twee 
ploegen onder Sparta op korte afstand 
geeft toch weer druk, die helemaal 
niet nodig was. 

Beek en Donk - Hoofdtrainer van 
Sparta’25 Stef Sijbers gaat de club 
na één seizoen alweer verlaten. Stef 
wordt met ingang van het nieuwe 
voetbalseizoen hoofdtrainer van eer-
steklasser sv Venray, de club waar de 
‘Roots’ van Stef liggen.

Jeugdcoördinator verlengt
Naast het vertrek van Stef komt het 
goede nieuws vanuit de jeugd. Ton 
Hendriks blijft de komende twee jaar 
het hoofd van de jeugdopleiding van 
Sparta’25.Daar staat tegenover dat 
Ton zijn functie als trainer van het 
tweede elftal neerlegt. 

Dus naast een nieuwe hoofdtrainer is 
Sparta op zoek naar een trainer voor 
het tweede elftal. Interesse, meld je bij 
Sparta (zie www.sparta25.nl). 

Sparta bedankt vrijwilligers met attentie
Wat is een club zonder vrijwilligers. 
Dat geldt voor elke club en zeker ook 
voor Sparta. Leiders en trainers zijn de 
bekendste voor iedereen. Maar denk 
bijvoorbeeld ook aan de maandag-
ochtendploeg, die er voor zorgt dat 
sportpark ’t Heereind er zo goed uit-
ziet. Of de wasdames die de kleding 
na elke wedstrijd weer schoon krijgt, 
wat in deze tijd van het jaar geen pret-
je is. Of de vrijwilligers die de daken 
op de tribunes hebben gelegd. Maar 
ook de leden in het (jeugd)bestuur of 
andere kaderfuncties die veel tijd in de 
club steken. En dan zijn er nog vele 
vrijwilligers niet genoemd (excuus van 
auteur). Maar elke vrijwilliger wordt 
zeer gewaardeerd. En net zoals elk jaar 
zijn de bestuursleden van Sparta weer 
langsgekomen bij de vrijwilligers met 

een heerlijke slagroomtaart of goeie 
fles wijn. Een kleine geste met een 
enorme waardering. ‘Vrijwilligers wor-
den niet betaald, niet omdat ze het 
niet waard zijn, maar omdat ze onbe-
taalbaar zijn!’

Maar bij ook Sparta zijn er nooit ge-
noeg vrijwilligers. Dus heb je tijd, een 
paar uur in de week of een dag in de 
maand of hoe dan ook, er is altijd iets 
te doen. Meld je gerust bij Sparta.  

Nieuwjaarsreceptie Sparta’25
De nieuwjaarsreceptie 2015 van 
Sparta’25 is op donderdag 1 janu-
ari 2015 om 13.00 uur in het club-
gebouw. De club nodigt eenieder uit 
om samen het glas te heffen op een 
gezond en sportief 2015!

Aarle-Rixtel - Hoofdtrainer Han van 
Rosmalen en assistent-trainer Maikel 
Kluytmans hebben aangegeven ook 
het komende seizoen aan ASV’33 ver-
bonden te zijn, Na gesprekken met trai-
ners en spelers, waar enkel en alleen 
de loftrompet geblazen werd, heeft het 
bestuur besloten om de contracten te 
verlengen/meer gestalte te geven. 

Voor het bestuur en hoofdtrainer Han 
van Rosmalen, die begin dit seizoen 
een driejarig contract getekend heeft, 
stond voorop dat er eerst een goede 

samenwerking moet zijn om daadwer-
kelijk een vervolg te geven na dit sei-
zoen, dit is dus geen enkel probleem 
gebleken. 

Helaas kan Geert Nuwenhoud zijn con-
tract als keeperstrainer niet verlengen 
in verband met drukke werkzaamhe-
den. Hij verlaat ASV’33 na dit seizoen, 
iets wat toch een teleurstelling is in het 
geheel. Vanuit het bestuur is er alles 
aan gelegen om voor het nieuwe sei-
zoen een goede vervanger voor Geert 
te vinden.

Aarle-Rixtel - De nieuwjaarsreceptie 
van ASV’33 wordt gehouden op zon-
dag 4 januari. Iedereen die ASV’33 
een warm hart toedraagt is hierbij 
van harte welkom. De receptie vindt 
plaats in de kantine op sportpark de 
Hut en begint om 14.30 uur. Tijdens 
de nieuwjaarsreceptie vindt ook de 
trekking van de loterij van de pen-
nenactie plaats.

Voorafgaand aan de nieuwjaarsre-
ceptie houden ze ook weer de ASV-
Nieuwjaarscross voor senioren en 
voor junioren op sportpark de Hut, 
de aanvang hiervan is 13.00 uur. Dit 
is een hardloopwedstrijd over gras 

en door de bossen. Er wordt gestart 
in verschillende leeftijdscategorieën. 
Voor details zie www.asv33.nl.

ASV’33 A2 Herfstkampioen

Aarle-Rixtel - ASV’33 A2  is zaterdag 13 december herfstkampioen geworden, door met 6-1 te winnen van Someren A4. 
Met 17 punten uit 8 wedstrijden zijn ze eerste geworden in de 3e klasse. Van harte gefeliciteerd mannen.

De jongens van ASV’33 A2 zijn zaterdag herfstkampioen geworden

06 - 849 349 00

rolschaatsen Vleugje Laarbeek in Kerstshow RV Olympia 
Mierlo – De rijdsters van 
Rolschaatsvereniging Olympia heb-
ben de afgelopen weken overuren 
gemaakt tijdens de vele trainings-
uren. Dit om de shownummers voor 
de Kerstshow nog beter onder de 
knie te krijgen. 

De lat voor de shows ligt dit jaar 
weer hoger. De Kerstshow wordt 
zaterdag 20 (19.30 uur) en zondag 
21 december (13.30 en 18.00 uur), 
in Sporthal De Weijer (Heer van 
Scherpenzeelweg 22, Mierlo) gehou-
den. Deze wordt omgetoverd tot een 
sprookjesachtig theater met professi-
oneel licht en geluid.
De shownummers worden door 
Jeanne Janssens en Kristy Janssens 
uitgewerkt, ondersteund door 
trainster Veronique Driessens. 
Veronique neemt, samen met de 
Laarbeekse Stephie Wiering en Colet 
Claessens, ook deel aan een aantal 

shownummers, waaronder 2 show-
nummers welke ook te zien zijn tijdens 
de Nederlandse Kampioenschappen 
Showrijden, februari 2015. De 5-ja-
rige Angel Wilms steelt de harten 
van de vele bezoekers. Voor de 2e 
keer neemt zij deel aan deze traditie. 
Samen met haar clubgenootjes is zij 
als 1 van de 17 Dalmatiërs te bewon-
deren in één van de shownummers.  
De showcommissie en Werkgroep 
Decor hebben alles elkaar afgestemd. 
Bouwers van de Werkgroep Decor 
hebben een vliegtuig gebouwd, wel-
ke op de ‘startbaan’ van Theater de 
Weijer op tijd land om 23 stewardes-
sen hun shownummer te laten rijden. 
Voor ieder shownummer wordt de 
juiste muziek uitgekozen waarop de 
rijdsters in bijpassende kostuums met 
honderden glitters voor het ‘glitter 
and glamour-effect’ een prachtige 
choreografie laten zien. Performance 
coach Mirte Coppens van Estapodia 

uit Mierlo is verantwoordelijk voor 
de mimiek, het uitbeelden van emo-
ties en de kracht van de bewegingen. 
In een 2,5 uur durende show pas-
seren 15 shownummers in een hoog 
tempo de revue. 10 rijdsters beleven 
hun debuut samen met de ervaren 
rijdsters laten zij een verscheiden-
heid in shownummers zien, waaron-
der het nummer ‘Puur Hollands’. De 
Grand final staat in het teken van ‘De 
Geboorte van Kerst’, waarin alle le-
den zowel letterlijk als figuurlijk zul-
len stralen als sterren in de nacht. 

Toegangskaarten zijn in de voor-
verkoop €6,00 (t/m 12 jaar) en 
€10,00 vanaf 13 jaar. Aan de kas-
sa (in de sporthal) zijn de kaarten 
€7,50 en €12,50. Kaarten kunt 
u telefonisch bestellen via 06-
16084982, 06-43579096 of mail: 
kerstshow@rvolympia.nl. De toe-
gangskaarten zijn ook te koop bij de 

Servicebalie van Plus Hans van Aerle 
in Mierlo. Meer informatie over RV 
Olympia en deze Kerstshow, zie 
www.rvolympia.nl.

Nieuwsgierig naar de kerstshow van 
Olympia? Bekijk het promofilmpje! 
Ga naar www.youtube.com en typ: 
‘Promo Kerstshow 
2014’. 

Rolschaatsvereniging Olympia



Donderdag 18 december 201434 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624

handboogschieten Ludieke Kerstverschieting bij HBS de Eendracht
Aarle-Rixtel - De jaarlijkse kerstver-
schieting bij HBS de Eendracht is ge-
houden op donderdag 11 december. 
Ditmaal werden 20 pijlen geschoten 
op ludieke gekleurde doelen met een 
kerstthema. 

Na elke verschoten pijl werd door 
nummer trekken bepaald welke ge-
raakte kleur hoeveel punten opleverde. 
Hierbij had iedereen de kans om met 
een beetje geluk deze wedstrijd te win-
nen. De prijzen waren zoals elk jaar 
diepvriesproducten (wild, kip maar ook 
kroketten en hapjes). Voor elke deel-
nemer was er een prijs. Het werd een 
leuke wedstrijd met de nodige discussie 
over hoe en waar de doelen getroffen 
werden en welke kleur meetelde voor 
het resultaat. Erg gezellig was het op 
de baan bij de schutters met houten 
pijlen en zonder vizier. Zij zijn gewend 
op andere doelen te schieten als de 
standaard blazoenen en dat leverde 
dit keer vele treffers op. Wel hadden 
zij de pech om verschillende keren de 
kleuren met de minste punten te ha-
len. Dit had echter geen invloed op de 
onderlinge sfeer en zoals in de uitslag 
te zien waren de verschillen deze keer 
erg klein.

1. Erwin Wijnhoven 138, 2. Jo Maas 
132, 3. Toon van Hoof 130, 4. Walter 
Jansen 128, 5. Frank Schepers 120, 6. 
Jan van Rooy 118, 7. Peter Dankers 
116, 8. Gerrie van Hoof 102 (hs), 9. 
Paul van Bakel 100, 10. Geert van 
Ganzenwinkel 90 (hs), 11. Wim van 
Mol 90 (hs), 12. Harrie Moors 86 (hs), 
13. Arno Donkers 84.

Aansluitend vond ook nog de prijsuit-
reiking van de onderlinge competitie 
2014 plaats. Dit jaar was gekozen voor 
tweetallen, welke een halve competi-
tie hebben afgewerkt. Door ziekte en 
blessures bleven 5 koppels over met 
aan het einde onderstaand resultaat.

1. Frank Schepers en Gerrie van Hoof 
6, 2. Arno Donkers en Paul van Bakel 6, 
3. Erwin Wijnhoven en Wim van Mol 

4, 4. Toon van Hoof en Harrie Moors 
4, 5. Jo Maas en Michiel Verbakel 0. 

Op zaterdag 20 december vindt als laat-
ste wedstrijd van dit jaar de verschie-
ting om de Frans v/d Meydentrofee 

plaats. Aanvang 20.00 uur op de doel 
aan de Lijsterstraat 25 in Aarle-Rixtel.

Kerstverschieting bij HBS de Eendracht

- All you can eat 
- ma-wo: €23.80p.p.
  do-zo €25.80p.p.
-  Géén tijdslimiet,   

excl. drankjes
-  GRATIS eigen   

parkeerterrein

-  dagelijks geopend 
vanaf 16.30u

-  Afhalen nu ook   
mogelijk

-  Like onze facebook-
pagina en win een 
smakelijke kerst   
sushi schaal

Sonseweg 3, 5492 HK Sint-Oedenrode, Tel.: 0413-750811,      /Lounge8Sushi
Dommelstraat 7 & Catharinaplein 37 – Eindhoven beiden open vanaf 16.30u.

SUSHI & GRILL

1e en 2e kerstdag geopend 
vanaf 13:00 uur. 

Lunch: 25,80 p.p.
Diner 37,50 p.p. 

Alleen diner incl. aperitief & Lounge 8 Special Sushi of Sashimimix

Sonseweg 3, 5492 HK Sint-Oedenrode, Tel.: 0413-750811,      /Lounge8Sushi
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Krijgsman Soranus op zulttoernooi

Laarbeekse Kampioenschappen Handboogschieten

Records voor Krijgsman Soranus

Uitslagen Laarbeekse Kampioen-
schappen Handboogschieten 2014

Lieshout - Ieder jaar is er bij hand-
boogvereniging Concordia Welvaren 
uit Erp een zogenaamd zulttoernooi. 
De deelnemende verenigingen wor-
den dan getrakteerd op roggebrood 
met zult.

Krijgsman Soranus neemt hier al jaren 
aan deel, zoals ook afgelopen don-
derdag. Nadat alle schutters 25 pijlen 
geschoten hebben (5 series van elk 5 

pijlen) worden door loting 3 series aan-
gewezen waaruit het gemiddelde van 
elke deelnemer bepaald wordt. Dit ge-
middelde wordt dan met 25 vermenig-
vuldigd waarna het berekende aantal 
punten vergeleken wordt met de ge-
schoten punten. Het berekende aan-
tal was voor Krijgsman Soranus 1526 
punten, terwijl er 1528 geschoten 
werden. Een resultaat van plus 2 pun-
ten. Beste schutter van de avond bij 

de Lieshoutenaren was Ad Endevoets 
met 232 punten, op de voet gevolgd 
door Paul van de Broek en Arjan van 
de Heuvel met respectievelijk 224 en 
223 punten.

De uitslagen
Theo van de Laar 197, Stephan 
Wijffelaars 183, Nelly van de Laar 
166, Toos van de Graef 152 en Rita 
Endevoets 151.

Beek en Donk – Op de banen van 
Strijd in Vrede is zaterdag 13 decem-
ber voor de 18e maal de Laarbeekse 
Kampioenschappen gehouden, met 
aan de meet Bas van den Berg en 
Stefan Kouwenberg van Strijd in 
Vrede. Beide schutters wonnen in 
2013 de titels in de klasse recurve 
en compound. Maar dit jaar konden 
er wel eens meer kanshebbers zijn en 
dat bleek al tijdens de 25 kwalifica-
tie-pijlen.

Een van de grootste kanshebbers was 
jeugdschutter Damian Vaes die in de 
voorronde 239 schoot. Bas van den 
Berg volgde met 236, Jolanda van der 
Kruijs met 235, Martijn Peters met 
232 en Erwin Wijnhoven met 230 
(Eendracht). Henk Caris 221, Wietse 
Aarden 220 en André Goedemans  
215 plaatsten zich ook voor de kwart-
finales. Daarin waren Damian, Erwin, 
Bas en Jolanda te sterk voor hun te-
genstanders. In de halve finales wa-
ren Damian en Bas opnieuw te sterk 
en zo werd de finale een strijd tussen 
talent Damian en routinier Bas.  In de 
finale schoot Damian goed, maar Bas 
bewees dat hij niet voor niets in oran-
je heeft geschoten en met 58 punten 
tegen Damian 53 werd Bas van den 
Berg opnieuw Laarbeeks Kampioen bij 
de recurvers. 

Bij de compounders was Twan van der 
Kruijs oppermachtig in de voorronde 
met 246 punten.  Stefan Kouwenberg 
237, Melvin de Kerkhof 236 en Theo 
de Jong 233 volgden op gepaste af-
stand. En ook de overige kwartfinalis-
ten Roy Vaes 230, Rudy Goedemans 
224, Frans Coppens 217 en louis van 
de Zanden 217. In de kwartfinales wa-
ren Twan, Theo, Stefan en Melvin op-
permachtig. In de halve finale versloeg 
Stefan met 1 puntje Melvin. Theo had 
het erg moeilijk en zeker toen hij niet 
in de gaten had dat hij een pijl zonder 
punt wegschoot. Finale voor Stefan 
en Twan. En Twan liet na 6 pijlen een 
perfekte score noteren van 60 punten 
en Stefan 58. Hiermee was de titel bij 
de compounders voor Twan van der 
Kruijs.

Zaterdagmiddag was er gescho-
ten door de jeugd en de Traditional 
over een afstand van 18meter. 
Bij de Traditional won Geert van 
Ganzenwinkel van de Eendracht 
met 142 punten. Bij de aspiranten 
won nieuweling Lise van de Boom 
van Strijd in Vrede met 87 punten. 
Bij de junioren wist Jim Daniëls van 
Krijgsman Soranus 1 puntje meer te 
scoren dan zijn broer Ziggy, namelijk 
190 punten.

Eindstand regio-indoorcompetitie 
18meter
Zondag 14 december was de laat-
ste wedstrijd van de regio-compe-
titie 18meter met de conclusie dat 

sommige schutters van Strijd in Vrede 
een prima competitie schoten. Wat te 
denken van compoundschutter Twan 
van der Kruijs met scores niet onder 
de 285 en zelfs een 290. Zijn gemid-
delde was dan ook hoog 9.5. Bas van 
den Berg schoot 286 in de laatste 
twee wedstrijden en kwam uit op een 
gemiddelde van 9.3. Cadet Damian 
Vaes was ook goed op dreef met een 
gemiddelde van 8.9.  Deze drie schut-
ters eindigden dan ook bovenaan in 
hun klasse. En ook bovenaan eindigde 
het compound- en het recurve-team. 
Beide teams kwamen uit in de hoog-
ste klasse. Nu deze lijn doortrekken 
naar de Rayonkampioenschappen be-
gin 2015.

Lieshout – Zondag 14 december 
werd de laatste ronde verschoten van 
de indoorcompetitie 18m-3pijlen. 
Op de accommodatie van Krijgsman 
Soranus traden de schutters aan, 
welke ingedeeld waren in respec-
tievelijk klasse B en klasse D. Voor 
beide klassen moest deze laatste 
wedstrijd de beslissing brengen.

Regiokampioen werden Kunst en 
Vriendschap 2 uit Liessel in de B-klasse 
en St. Willibrordus 2 uit Milheeze 
in de D-klasse. Beide teams van 
Krijgsman Soranus eindigden in hun 
klasse op de derde plaats, waarbij op-
gemerkt dat het eerste team met haar 
totaalscore van 811 punten (gemid-
deld een door de negen) de hoogste 
seizoenscore van alle deelnemers in 
hun klasse noteerde. Ook het tweede 

team behaalde met haar 675 punten 
(gemiddeld 7,5) een nieuw record.

Persoonlijke records werden gescho-
ten door Ad Endevoets, Arjan van de 
Heuvel, Nelly van de Laar, Alex van 
de Ven, James Stam en Jeffrey van 
der Post. Arjan van de Heuvel legde 
beslag op de eerste plaats in de zesde 
klas
.
Totaaluitslag
Ad Endevoets 285; Arjan van de 
Heuvel 263; Willem Bekx 263; Theo 
van de Laar 226; Nelly van de Laar 
225; Maarten van den Elsen 224; 
Alex van de Ven 199; James Stam 
183; Stephan Wijffelaars 183; Jeffrey 
van der Post; Dion Thielen 153; Ziggy 
Daniëls 152; Jim Daniëls 131; Noa 
Relou 120. 

Beek en Donk – Bij 
Handboogvereniging Strijd in 
Vrede werden de Laarbeekse 
Kampioenschappen handboog-
schieten 2014 gehouden. Hieronder 
volgen de uitslagen in de verschil-
lende categorieën.
 
Traditional 18m
Geert van Ganzenwinkel 142, Gerry 
van Hoof 138, Harrie Moors 105 en 
Wim van Mol 82.

Aspiranten 18m
Lise van de Boom 87, Bjorn Dekkers 
45, Anne 42 en Ruben van de Ven 
35.

Junioren18m
Jim Daniëls 190, Ziggy Daniëls 189, 
Collin de Wit 188, Dion Thielen 
168, Jeffrey van de Bost 148, Max 
Sillje 130, Noa Relou 129 en Wesley 
Mulder 87.

Recurve
Damian Vaes 239, Bas van den 
Berg 236, Jolanda van der Kruijs 
235, Martijn Peters 232, Erwin 
Wijnhoven 230, Henk Caris 
221, Wietse Aarden 220, André 

Goedemans 215, Wim van de 
Kerkhof 211, Antoon Leenders 209, 
Rita Segers 203, Mark Kanters 195, 
Wim van den Eijnden 193, Auke 
Segers 173 en Stephan Wijffelaars 
169.

Compound
Twan van der Kruijs 246, Stefan 
Kouwenberg 237, Melvin van de 
Kerkhof 236, Theo de Jong 233, Roy 
Vaes 230, Rudy Goedemans 224, 
Frans Coppens 217, Louis van de 
Zanden 217, Theo van den Dungen 
209 en Kees van der Bruggen 195.

UW ZORG, ONZE BORG

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - RegioBank - Makelaardij
Vestigingen te Sint-Oedenrode, Beek en Donk,  Schijndel, Boxtel en Veghel

www.vkgroep.nl

Kapelstraat 25C - 5741 CB Beek en Donk
Tel: 0492-462783

ZORG VERZEKERING
De basiszorgverzekering

vanaf €72,71 per maand
De premies zijn incl. collecti viteitskorti ng

Deze korti ng geldt ook voor uw aanvullende verzekering

Kijk voor een onafh ankelijk vergelijk op onze site
www.vkgroep.nl

u kunt ook alti jd een afspraak maken met een van onze adviseurs
wij helpen u graag

kaarten Gezellige 
kaartmiddag 
supportersclub ELI

Lieshout - Supportersclub ELI houdt 
op 2e kerstdag in de ELI-kantine een 
gezellige kaartmiddag voor iedereen  
(leden en niet-leden).

Tijdens deze kaartmiddag wordt er 
naast een rikconcours ook een jo-
ker- en een toepconcours gehouden 

worden. Het inschrijfgeld bedraagt 
€5,00. Zoals ieder jaar zijn er malse 
prijzen te winnen (een heel varken!!). 
Natuurlijk wordt er gezorgd voor lek-
kere hapjes en een drankje.

Kapelstraat 3, Beek en Donk  Villa Leefdael
0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

OOK VOOR: cATERING 
& AfHAAlmENU’S
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Goede start BC Mixed in 
bekerwedstrijden 

Beek en Donk – Naast de competitie 
wordt door de Helmondse Badminton 
Bond (HBB) ook al jaren een beker-
toernooi georganiseerd. Woensdag 10 
december jl. was de eerste ronde van 
dit toernooi, wat bestaat uit vier klas-
sen. Badmintonclub Mixed doet in 
elke klasse mee met een team. In de 
eerste speelronde waren de teams in 
Bekerklasse 1, 2 en 4 aan de beurt.

Een wedstrijd in het bekertoernooi be-
staat uit zeven partijen, in tegenstel-
ling tot de competitie waar acht par-
tijen worden gespeeld. Dit levert dus 
altijd een winnaar op. In de hoogste 
klasse trad Mixed aan tegen een team 
uit Bakel. De wedstrijd verliep uiterst 
spannend. Na de drie gemengd dubbels 
was de stand 2-1 voor Mixed. Bakel 
won echter het damesdubbel waarmee 

Mixed nog twee partijen moest winnen 
om de zege veilig te stellen. Het heren-
dubbel werd een prooi voor Mixed en 
de ervaren Ellen Kuhn zorgde in haar 
single voor de 4-2. De laatste herenen-
kel ging naar Bakel waarmee Mixed met 
4-3 won. 

Het tweede team van Mixed speelde te-
gen Ganzeveer uit Aarle-Rixtel. Een ech-
te derby dus. De teams waren in deze 
wedstrijd zeer aan elkaar gewaagd. Zes 
van de zeven partijen gingen over drie 
sets. Toch wist Mixed na de eerste vier 
partijen een 4-0 voorsprong op het bord 
te zetten. Daarmee was de winst al bin-
nen. Voor Ganzeveer stond er toch nog 
wel wat op het spel, want ook de beste 
verliezer gaat door naar de volgende 
ronde. Uiteindelijk wordt de uitslag 5-2 
en mede door het groot aantal partijen 

wat in drie sets is gespeeld gaat ook 
Ganzeveer samen met Mixed door naar 
de volgende ronde. 

Voor team vier verliep de avond anders 
dan gepland. Hun tegenstander kwam 
niet opdagen, waarmee een 7-0 over-
winning een feit was. In deze afdeling 
wordt in een poule gespeeld. Mixed 
speelt in totaal vier poulewedstrijden, 
dan zal de stand worden opgemaakt en 
de nummers één en twee spelen de fi-
nale. Na afloop van de wedstrijden werd 
de loting verricht voor de volgende ron-
de. In Bekerklasse 1 speelt Mixed tegen 
BCV uit Valkenswaard. In klasse 2 treft 
het tweede team van Mixed Mierlo. 

Kijk voor meer info over Badmintonclub 
Mixed op www.bcmixed.nl en op 
facebook.com/bcmixed.

Gemengd Dubbel van Mixed 2: Marlie Fransen en Paul van der Vegt

badminton Nieuw bij Badminton Club 
Lieshout: ‘Beginnerstraining’

Lieshout - Ook zin om eens te bad-
mintonnen? Kom dan naar Badminton 
Club Lieshout. Vanaf de eerste of-
ficiële trainingsavond in 2015, dat is 
op 14 januari 2015, gaat Badminton 
Club Lieshout, óók bij de senioren, 
een speciale beginnerstraining aan-
bieden. 

Nieuwjaarsborrel
De eerste speelavond van Badminton 
Club Lieshout van 2015 staat inge-
pland op 7 januari. Op die avond 
vieren de badmintonners de aanvang 
van het nieuwe jaar met een heuse 
Nieuwjaarsborrel. Na afloop van de 
borrel wordt er niet meer getraind, 
maar alleen wat vrij gespeeld. Op de 
tweede speelavond van het nieuwe 
jaar wordt er wél getraind en wordt er 
gestart met de nieuwe ‘beginnerstrai-
ning’.

Afgestemde inhoud
Tijdens deze trainingen wordt de na-
druk gelegd op de grondbeginselen 
van het badmintonspel. Aan de orde 
komen bijvoorbeeld de grip (hoe houd 
ik mijn racket vast?), de opstelling op 
het veld (waar moet ik gaan staan? 
hoe moet ik lopen?), de lijnen (wat 
is in? wat is uit?), de service (in welk 
vak?, waar moet ik gaan staan?, hoe 
moet ik opslaan?), de verschillende 
slagen en technieken en vele andere 
basiszaken. Met deze nieuwe service’ 
wil Badminton Club Lieshout startende 
badmintonners de kans geven om op 
een efficiënte, leuke, gezellige en ook 
snelle manier de grondbeginselen van 
het badmintonspel aan te leren. 

Trainingstijden
De beginnerstrainingen worden ge-
houden op de vaste speelavond van 
Badminton Club Lieshout, de woens-
dagavond, van 20.00 uur tot 20.30 
uur. Dat is direct ná de jeugdtrainingen 
en voorafgaand aan de officiële seni-
orentraining. Deze seniorentraining 
schuift wat op en vanaf komend jaar 

zijn deze om 20.30 uur. De duur van 
deze training blijft wel gehandhaafd, 
waardoor deze training voortaan duurt 
tot 21.30 uur. Indien je mee wil doen 
aan deze nieuwe beginnerstraining 
zorg dan dat je om klokslag 20.00 uur 
present bent in sporthal De Klumper’ 
aan de Papenhoef in Lieshout. De trai-
ner, Theo de Jong, staat dan klaar om 
je op te vangen en te introduceren in 
het badmintonspel.

Nog even de nieuwe trainingstijden 
voor de senioren op een rij: van 20.00 
tot 20.30 uur training beginners en 
van 20.30 tot 21.30 uur training se-
nioren.

Vrij spelen
Deelnemen aan een training is bij 
Badminton Club Lieshout vrijwillig 
én dus niet verplicht. Voor de niet-
deelnemers aan een van de trainingen 
loopt ‘de klok’ vanaf 2015 pas vanaf 
20.30 uur (in plaats van vanaf 20.00 
uur). Deze klok telt iedere keer twintig 
minuten af, waarna de vrijspelers ver-
plicht moeten wisselen. Deze wisselin-
gen gaan vanaf 2015 dus pas lopen 
vanaf 20.30 uur.

Zin om te badmintonnen?
Badminton Club Lieshout hoopt met 
deze nieuwe beginnerstraining een 
invulling te kunnen geven aan de 
wensen van de beginnende badmin-
tonners en hopen dat de beginners op 
deze wijze sneller integreren binnen de 
vereniging. Ook hoopt de vereniging 
met deze nieuwe service nieuwe bad-
mintonners aan te kunnen trekken: als 
je niet kúnt badmintonnen is de stap 
om het nu alsnog te gaan doen, mét 
deze service, behoorlijk verkleind. 

Mocht je het ook eens graag wil-
len proberen? Iedereen is welkom bij 
Badminton Club Lieshout en je kunt 
altijd twee keer gratis, zonder verdere 
verplichtingen, uitproberen.

Trek ook je sportkleding aan/uit en kom naar Badminton Club Lieshout 

Dressed Online is een webshop voor zeer betaalbare damesmode!

U wilt in uw eigen omgeving de nieuwste mode bekijken,
voelen en passen?

Dat kan. Maak dan een afspraak voor een gezellige kledingparty met 
vriendinnen, zussen en kennissen bij u thuis! En voor de gastvrouw 

altijd een leuke attentie.

Verzendmogelijkheden: • U kunt uw bestelling laten bezorgen. • U kunt uw 
bestelling gratis afhalen op ons adres (op afspraak). 

Raagtenstraat 21, 5741CX Beek en Donk, tel. 0492-593444.
www.dressedonline.nl, info@dressedonline.nl

handbal Bedo Dames 1 verslaat 
Olympia’89 tweemaal

Beek en Donk - Woensdag troffen de 
dames van Bedo Olympia’89 uit Oss 
in het bekertoernooi in Beek en Donk. 
De dames van BEDO begonnen niet zo 
sterk en stonden na 10 minuten al met 
een paar doelpunten achter. BEDO pro-
beerde bij te komen, maar had er flinke 
moeite mee. 

Zo stonden de dames in de rust met 
4 doelpunten achter. Hier was coach 
Matthieu van Bree het niet mee eens 
en gaf in de rust aan dat de dames 
veel feller moesten zijn en vooral snel-
heid moesten maken. Hier hadden de 
dames goed naar geluisterd en al snel 
vochten ze zich terug. Met flinke snel-
heid konden ze er allemaal doorheen 
lopen en was het weer gelijkspel. Emma 
v/d Heijden vanaf de opbouw had het 
goed te pakken. Ze gooide de ene bal 
na de andere erin. Ook Danique maakte 
haar debuut bij de dames, op de cirkel 
rende ze van de ene naar de andere kant 
waardoor er flink wat gaten vielen. Toch 
moesten ze flink hun best doen om de 

voorsprong te behouden want de da-
mes van Olympia knokten terug. Maar 
na een spannende, hard gevochten 
wedstrijd hebben de dames van BEDO 
de bekerwedstrijd gewonnen met 25-23 
waardoor ze door zijn naar de volgende 
ronde van het bekertoernooi. 

Drie dagen later stonden BEDO en 
Olympia opnieuw tegenover elkaar, dit-
maal in Lieshout in de competitie. Vol 
goede moed en met de overwinning van 
een paar dagen geleden, begonnen ze 
aan de wedstrijd. Dit viel echter tegen 
toen de dames na 5 minuten al met 5 
doelpunten achterstonden. Na een op-
pepper naar elkaar toe begon de snel-
heid langzaam weer te komen en kregen 
de dames door wat ze moesten doen. 
De verdediging stond goed en de dames 
waren flink gedreven. In de aanval ging 
het wat moeilijker maar de opbouwlijn 
zetten flink wat wissels in waardoor 
Olympia in de war kwam en er gaten 
vielen. Ook vielen de afstandschoten er 
goed in. En ging BEDO de rust in met 

1 doelpunt voorsprong. Na de rust ging 
het gelijk op en moesten beide teams 
flink aanpoten. BEDO kreeg het moeilijk 
in de aanval maar gelukkig stond de ver-
dediging goed. Ook had keeper Astrid 
een penalty gestopt en mooie ballen 
uit de goal gehouden. Zo stond BEDO 
de laatste 5 minuten met 2 doelpunten 
voor. De dames probeerde deze voor-
sprong uit te breiden, maar daarvoor in 
de plaats maakte Olympia een doelpunt 
waardoor het nog een spannend einde 
werd: 17-16.

Handballen bij Bedo?
Bedo is altijd blij met versterking. Wil 
je handballen bij Bedo? Kijk voor meer 
informatie op www.hvbedo.nl, op hun 
Facebookpagina www.facebook.com/
hvbedo, of neem contact op per e-mail 
info@hvbedo.nl. Je kunt ook op woens-
dagavond voorbijkomen in Sporthal D’n 
Ekker in Beek en Donk. Om 17.30 uur 
begint de jongste jeugd met trainen. Bij 
interesse bestaat de mogelijkheid enkele 
keren gratis mee te trainen.

Voor meer informatie:
AERDE Schoonheidsinstituut

 Gemert tel. 0492-365599
   www.aerde.com 

Met liefde
Voor de huid

Wij wensen u Fijne Kerstdagen en een 
gezond, slank en rimpelloos 2015.

Team AERDE

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies
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korfbal Flamingo’s verliest in eigen huis van ZIGO
Lieshout - In de overgangsklasse A 
van het vrouwenkorfbal heeft het 
Mariahoutse Flamingo’s afgelopen 
zondag in sporthal De Klumper haar 
eerste nipte en onnodige zaalneder-
laag geleden: 8-9. 

Met het ’team van de week ‘, de speel-
sters van E3, onder leiding van hun 
coach Corine Aalders op de VIP-bank, 
kwam Flamingo’s buitengewoon sterk 
uit de startblokken. Met mooi en ver-
zorgd aanvalsspel creëerde Flamingo’s 
prima kansen. De aanvallende re-
bound klopte en dat maakte de druk 
op de korf van tegenstander ZIGO 
groot. Met twee treffers van Manon 
van Eijndhoven pakte Flamingo’s vrij 
snel een 2-0 voorsprong. Ook na de 
vakwissel zochten de rood-witten 
georganiseerd naar de kansen. Twee 
keer zag Anouk van Eijndhoven haar 
inspanningen beloond met een doel-
punt: 4-0. Flamingo’s leek af te steve-
nen op een flinke overwinning, want 
het was ZIGO in alle opzichten korf-
ballend de baas. Maar de Tilburgse 
ploeg ging fysieker spelen en dat - in 
combinatie met een tomeloze inzet 
en paar gelukkige treffers - resulteer-
de in de daaropvolgende fase in een 
4-3 stand. Op dat moment maakte 
Marloes van Lieshout van afstand een 
belangrijke vijfde treffer voor haar 
ploeg: 5-3. ZIGO pikte net voor rust 
aan op 5-4.

Ook na de pauze was Flamingo’s korf-
ballend de betere ploeg. De aanval 

creëerde kans op kans, alleen de bal 
wilde er niet vaak genoeg in. Dat gaf 
ZIGO gelegenheid om in de wedstrijd 
te blijven. Tilburg scoorde wel en nam 
een 5-6 voorsprong. Die werd door 
een mooi doelpunt van Helen van 
Wanrooij weer teniet gedaan. Manon 
van Eijndhoven die eerder nog twee 
strafworpen miste, tekende van af-
stand voor 7-6 en Flamingo’s had ver-
volgens alle kansen om een grotere 
marge te bewerkstelligen. De schoten 
vielen veelal op de rand en dat telt 
niet. Om en om scoorde de ploegen. 
Met nog een minuut of vier te gaan 
stond het 8-8. In een spannend slot 
miste Flamingo’s net dat beetje ge-
luk dat nodig was om de wedstrijd 
naar zich toe te trekken. ZIGO had 
niet veel kansen, maar de doorloop-
bal die leidde naar de 8-9 was mooi. 
Flamingo’s leidde een onnodige ne-
derlaag en dat was extra zuur omdat 
de concurrenten JES en SVOC ’01 hun 
duels wel wonnen. Flamingo’s bezet 
nu de derde plaats op de ranglijst. 
Volgende week speelt de formatie van 
trainer/coach Eric van Veghel uit te-
gen SVOC ’01 om 12.45 uur in sport-
hal De Wetteling in Venray. 

In de reserve 1e klasse B speelde se-
nioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en 
Verhuur, tegen De Korfrakkers 4 uit 
Erp. Flamingo’s verspeelde een 5-1 
voorsprong en verloor in de eindfase 
met 7-8. 

Gaby Habraken zorgt ervoor 
dat Flamingo’s in balbezit blijft Fotograaf: Ine Coolen

tafeltennis ATTC’77 huldigt jubilarissen tijdens feestavond
Aarle-Rixtel – De gymzaal van tafel-
tennisvereniging ATTC’77 uit Aarle-
Rixtel was zaterdag 13 december door 
een groep vrijwilligers omgetoverd 
tot een heuse feestzaal, voor de jaar-
lijkse feestavond. Het feest stond in 
het teken van de ‘flower power’. 

De avond werd geopend met de huldi-
ging van zeven jubilarissen die 25 jaar 
lid zijn. Jimmy Pura, Koos Martinali, 
Gerard Vogels, William Vlamings, 
Martin Jacobs, Fredo Muno en Henk 
Martens ontvingen van het bestuur 
een mooi beeldje van een tafeltennis-
ser. Met deze zeven erbij zijn er inmid-
dels 37 mensen gehuldigd in het bijna 
40-jarige bestaan van de vereniging. 

Na het officiële gedeelte kon het feest 
beginnen. Natuurlijk kon er worden 
gedanst, maar er was ook een pubquiz 
in elkaar gezet door de feestcommis-
sie. In groepjes van vijf personen kon 
men zich buigen over vragen met als 
thema’s flower power, geografie, mu-
ziek, actualiteit, sport en ATTC’77. 
Voor de beste groep was er een klein 
prijsje. Verder was er een loterij, waar-
van de opbrengst naar de vereniging 
ging en stonden er twee kramen met 
hapjes. Aan het einde van de avond 
was er nog een kleinigheidje voor de 
best verklede flower power vrouw en 
man, Dorien Rovers en Johnny van 
den Elzen.

Afgelopen weekend werd ook nog 
getafeltennist. Het vijfde senioren-
team, dat als tweede geëindigd was 

in de zesde klasse, mocht spelen om 
promotie naar de vijfde klasse. Jeroen 
Doensen, Vincent Braak, Jeroen van 

der Heijden, Dorette van den Elsen 
en Marijn van Krieken hadden de  ze-
nuwen niet in bedwang en verloren 

helaas met 7-3 van MTTV’72-3 uit 
Mierlo. Volgend seizoen dus toch maar 
weer zesde klasse.

vlnr: Jimmy Pura, Koos Martinali, Gerard Vogels en William Vlamings
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Programma / Uitslagen

voetbal

Sparta’25
Zondag 21 december
14.30 Sparta’25 1 - Blauw Geel 1 KNVB-Beker
12.00 Boskant 3 - Sparta’25 7

Uitslagen woensdag 10 december
Sparta’25 E1 - Helmond Sport o10 1 - 2

Zaterdag 13 december 
Blauw Geel C2 - Sparta’25 C1 4 - 6

Zondag 14 december
Best Vooruit 1 - Sparta’25 1 4 - 3
Sparta’25 4 - Keldonk 3 5 - 1
Schijndel 4 - Sparta’25 6 1 - 4
Sparta’25 7 - Avesteyn 5 3 - 2
Sparta’25 8 - ASV’33 4  3 - 1
VOW VR1 - Sparta’25 VR1 6 - 0

ASV’33
Jeugdprogramma zaterdag 20 december
14.30 ELI A1 – ASV’33 A1
13.30 ASV’33 B1 – Sparta’25 B2
12.30 ASV’33 C1 – Mariahout C1
12.30 ELI C1 – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 D1G – ELI D1
10.30 ASV’33 E1 – ELI E1
10.30 ELI E3 – ASV’33 E3G
10.30 ASV’33 E4 – ELI E2
10.30 ELI F1 – ASV’33 F1G
10.30 ASV’33 F3G – Mariahout F3
10.15 Schijndel F7 – ASV’33 F4
10.30 ASV’33 F6 – Mariahout F4G

Veteranen zaterdag 20 december
Jaarvergadering

Senioren zondag 21 december
13.00 Bruheze 3 – ASV’33 3
15.00 SJVV 3 – ASV’33 4

Zaterdag 13 december 
Uitslagen Jeugd 
Someren A4 – ASV’33 A2 1-6

Uitslagen Veteranen 
SVSH – ASV’33 5-2

Uitslagen Senioren zaterdag 14 december
Sparta’25 8 – ASV’33 4 3-1
ASV’33 VR1 – ST Liessel VR1 7-1

ELI
Programma zaterdag 20 december 
14.30 ELI A1 – ASV ’33 A1
14.30 ELI B1 – Odiliapeel B1
12.30 ELI C1 – ASV ‘33 C2
12.30 ELI D2 – Odiliapeel D1
12.30 ELI E3 – ASV ’33 E3
10.30 ELI F1 – ASV ’33 F1 
12.30 ASV ’33 D1 – ELI D1
10.30 ASV ’33 E1 – ELI E1
10.30 ASV ‘33 E4 – ELI E2

Programma zondag 21 december 
13.00 ELI Vr 1 – DVG Vr 1 

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 10, 13 en 14 december
Nijnsel MW1 – MW1  4 – 8 
MW2 – Nijnsel MW2 17 – 6 
PupF1 – Blauw Wit (Ha) 4 – 3 
PupE3 – Be Quick 1 – 2 
HBSV – PupE1 4 – 0 
Celeritas (S) – PupD1  6 – 5 
AspC1 – De Korfrakkers 4 – 2 
Prinses Irene – AspB1 6 – 3 
JunA1 – Geko 9 – 5 
Sen 2 – De Korfrakkers 4 7 – 8 
Sen 1 – ZIGO 1  8 – 9 

Programma zaterdag 20 december 
Sporthal Lieshout
10.00 PupE2 – De Korfrakkers 
11.00 PupD2 – Odisco
12.00 AspB1 – Altior
Sporthal Erp
9.15 De Korfrakkers – PupF1
10.15 De Korfrakkers – PupE3
Sporthal Boekel
11.00 JES – AspC1

Zondag 21 december
Sporthal Heeswijk Dinther
11.00 Altior 4 – Sen 2 
Sporthal Venray 
12.45 SVOC ’01 1 – Sen 1 

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Café Thuis/Bedovo H1 - SV Aspargos  1    3-1 
(25-17, 25-17, 25-17, 22-25) 
Next/Bedovo D1 - VC Polaris D3    4-0 
(25-12, 25-10, 25-08, 25-14)
Minerva MB1 - Bedovo MB1    3-1 
(25-20, 26-24, 25-22, 19-25)

Programma zaterdag 20 december
TU Studentenspc hal 1, Eindhoven
14.15Hajraa H3 – Next/Bedovo H1

handbal
KPJ
Uitslagen Aspiranten
Meisjes C-jeugd  
Blerick C2 - KPJ Beek en Donk C1 18-8
Gemengde D-jeugd 
Bergeijk D1 - KPJ Beek en Donk D2 17-3
Gemengde D-jeugd 
Habo’95 D1 - KPJ Beek en Donk D1 10-12
Dames 
Habo’95 D1 - KPJ Beek en Donk D1 13-17
Meisjes B-jeugd  
KPJ Beek en Donk B1 - E.H.V. B1 15-29
Meisjes C-jeugd 
KPJ Beek en Donk C1 -
Targos Bevo HC C3 14-10
Gemengde D-jeugd 
KPJ Beek en Donk D1 - 
MBDE/De Sprint D2 19-24
Gemengde D-jeugd 
KPJ Beek en Donk D2 - Achilles ‘95 D1 0-12

Programma Aspiranten zondag 21 december
D’n Ekker
11.40 Meisjes B-jeugd KPJ Beek en Donk 
          B1 - Olympia ‘89 B1 
10.00 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en 
          Donk D2 - Bergeijk D2 
10.50 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en 
          Donk D1 - Olympia’89 D1 

Bedo
Uitslagen
Gemengde C-jeugd – M.H.V. ’81 HC1  11-9
Dames A-jeugd – RED-RAG/Tachos DA1 17-13
Dames recreanten – VESPO  12-8
Dames 1 – Olympia ’89 DS1 (beker) 25-23
Dames 1 – Olympia ’89 DS1  17-16
Heren 3 – Desk HS2  29-32
Heren 1 – E.S.Z.V. Oktopus HS1  37-23

Programma zondag 21 december
11.00 HVW DS3 – Dames 1
          De Hoepel, Wanroij
13.40 Blauw Wit – Heren 3 
          Hervensebaan, ‘s-Hertogenbosch
13.45 Habo ‘95 DA – Dames A-jeugd 
          De Burcht, Boekel
13.50 Heren A-jeugd – Rapiditas HA1 
          D’n Ekker, Beek en Donk
14.30 HVW HS1 – Heren 1 
          De Hoepel, Wanroij
15.45 Helios ‘72 HS1 – Heren 2
          De Stigt, Uden
Kijk voor eventuele wijzigingen op
www.hvbedo.nl

basketbal

BasketbalClub Lieshout 
Uitslagen 13 en 14 december
Attacus  – Dames 1 36 - 57
Yellow Sox  – Heren 1 66 - 69
Tenderfeet  – Heren 2 72 - 43
Grave  – JU18 77 - 62
JU = Jongens Onder, MU = Meisjes Onder
Biljarten

biljarten
Biljartclub Van de Rooje
Uitslag 12 december
Niels Schoonings – Dave van de Burgt  3-1
Jan van Grinsven – Arie van de Burgt  3-0
Mark van de Burgt – Koen Rooijakkers  3-0
Philip Oosthoek – Geert-Jan Otten  0-2

Stand per 12 december
1.Dave van de Burgt  9-22
2.Philip Oosthoek  9-16
3.Arie van de Burgt  8-15
4. Marcel Bekkers  8-15
5.Niels Schoonings  8-14

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 15 december 
Henk Verhappen - Gerrit van Osch  0-2
Hans Wagelmans - Hans van der Ligt  2-0
Guus van de Elsen - Ad de Koning  0-2
Henk Jansen - Leo van Griensven  0-2
Antoon Smits - Harrie Bouwmans  2-0
Cor van den Berg - Lou Muller  2-0

Cor Verschuren - Wim Swinkels  0-2
Jan van Neerven - Antoon Rooijakkers  2-0
Albert Kluijtmans - Leo Migchels  0-2
Jan van Dijk - Piet Goossens  0-2
Jaspert Swinkels - Evert Baring  0-2
Antoon van Osch - Henk Meerwijk 0-2
Bert van Wanrooij - Fons van der Linden  0-2
Jan van Hout - Piet van Zeeland  2-0
Frits Tak - Tonnie Raaijmakers 0-2

Uitslagen dinsdag 16 december 
Henk Mastbroek - Lambert van Bree  2-0
Ad Barten - Tonny de Louw  0-2
Henk van den Bergh - Jan Verbakel  0-2
Jan Hesselmans - Wim Swinkels  2-0
Huub Biemans - Harrie van Kleef  2-0
Martien Swinkels - Frits Wilbers  0-2
Antoon Maas - Marinus Steegs  0-2
Pieter Rooijackers - Willie Vorstenbosch 2-0
Frits Poulisse - Theo Spierings  0-2
Mari Verbakel - Theo van Hoogstraten  2-0
Hendrik Korsten - Joop Kerkhof  0-2
Fons van der Linden - Hans Heldoorn  0-2
Antoon Wagemans - Frits Tak  0-2
Henk Meerwijk - Theo Verheijen  0-2
Bert van Wanrooij - Antoon Wagemans  2-0
Cor Oppers - Hans Heldoorn 2-0

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 10 december
Lijn A
1 Cellie en Jan 65,00 %
2 Willy en Trees 56,25 %
3 Nettie en Arno 53,75 % 
5 Marie-José en Mieke 45,00 %
Lijn B
1 Maria en Corry 63,89%
1 Bets en Annie 63,89%
3 Riek en Leo 55,56%
4 Marianne en Leny            50,69%
5 Joop en Marian                 49,31%

Uitslag dinsdag 16 december
1e Dorie en Cas             59,11%
2e Lies en Lodewijk       57,59%
3e Christel en Loek        57,38%
4e Marian en Joop         56,88%
5e Iet en Trees               56,74%
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag  en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. Zie 
ook www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 10 december 
Lijn A
1. Annie en Thera       65,48%
2. Francien en Fons 59,82%
3. Diny en Jos       59,23%
4. Heidi en Angela  56,19%
5. Diana en Kitty 55,06%
Lijn B
1. Nellie en Rie 62,67%
2. Toos en Jannie 60,63%
3. Diny en Tiny 57,92%
4. Wil en Maria 57,47%
5. Fia en Huub 56,52%
De volgende zitting is op woensdag 7 
januari 2015 bij Café-Zaal de Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 11 December
1. Jan en Maria                      62,92%
2. Gerard en Corrie               59,17%
3. Toon en Nellie                   55,83%      
4. Marie Louise en Cellie     54,58%
5. Lambert en Wim               53,33%
    Jo en Marie                        53,33%

De volgende zitting is op donderdag 18 
december, 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

badminton

BadmintonClub Lieshout
Programma 17 december  
18.30 Kersttoernooi jeugd
20.00 Kertstoernooi senioren

Programma 24 december 
Géén speelavond i.v.m. kerstavond
Programma 31 december 
Géén speelavond i.v.m. oudjaar

Programma 7 januari
19.30 Nieuwjaarsborrel jeugd én senioren 

judo

Judoclub Avanti Lieshout
Examens judoka’s 15 december
1e Gele slip
Antje van Boxmeer, Thijs van Bergen, 
Alaysa Langen, Max van Pelt, Willem 
Opheij en Sanne Franke

2e Gele slip
Sem van den Baar, Isabel Biemans, Eva 
Duijmelinck, Isabel Heldens en Thomas 
Overdijk 
 
Gele band
Luca van Osch, Ruud Opsteen en Amy van 
den Elzen 
 
1e Oranje slip
Ferre van de Ven, Cas van Uden, Bart van de 
Bogaart, Bas van Pelt en Teun Wagelmans 
 
2e Oranje slip
Teun Kuijn, Marius Penninx en Roos van 
de Elzen

Oranje band 
Stein van Schaijk 
 
1e Groene slip
Mirte Meulendijks  
 
2e Groene slip 
Samuel Langen en Lotte van Berlo  
 
Groene band
Dana de Groot en Jori de Laat  
 
2e Blauwe slip 
Niels van Schaijk en Teun Vereijken  
 
2e Bruine slip 
Wesly Peeters

Judoka’s proficiat namens het bestuur 
judoclub Avanti.

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 16 december
½-½ André Bergman - Albert v. Empel  
0-1 Chris v. Laarhoven - Zjon v.d. Laar  
½-½ Frans v. Hoof - Aloys Wijffelaars  
1-0  Dirk-Jan Gloudemans - Erick Robbescheuten 
1-0 Thijs Knaapen - Hans Claas

Programma 23 december
Aloys Wijffelaars - Jef Verhagen  
Willy Constant - André Bergman  
Zjon v.d. Laar - Frans v. Hoof  
Chris v. Laarhoven - Albert v. Empel  
Johnny v.d. Laarschot - Hein v. Bree

STRAATPRIJS
Sportcentrum Coach 

trakteert! 
De bewoners mogen op vertoon van deze advertentie geheel 
GRATIS EN VRIJBLIJVEND één maand gebruik maken van alle 
faciliteiten die het sportcentrum te bieden heeft. Kom binnen 2 
weken na het plaatsen van deze advertentie naar de club om 
dit in orde te maken. 

*Voor bestaande leden hebben we een andere leuke actie, vraag hier 
naar op de club

De tweede straatprijs gaat naar de bewoners van de 
JANSSENSSTRAAT in Aarle-Rixtel! Gefeliciteerd!

Bespaar op uw zorgpremie!

Ga direct naar onze zorgvergelijker

De Koperwiek 5   Mariahout   0499 422 533

www.vermeulenverzekeringen.com

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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wielersport Winteractiviteiten 
bij Aan de Wielen

Aarle-Rixtel - Ook dit jaar zijn het 
voor de wintercommissie van Aan 
de Wielen weer drukke tijden tus-
sen Kerst en begin januari. De acti-
viteiten staan hieronder op datum 
gerangschikt.

Kerstspeurtocht
Traditioneel wordt de jaarlijkse 
wandel-foto-puzzeltocht gehou-
den op 2e Kerstdag, de lengte 
van de route is bijna 5 kilometer 
lang. Inschrijven en vertrekken 
kan tussen 13.00 en 13.30 uur bij 
Dorpscafé de Vrienden, tegenover 
de kerk in Aarle-Rixtel. Het in-
schrijfgeld bedraagt €1,00 per per-
soon, leden van ADW en kinderen 
tot 16 jaar mogen gratis meedoen. 
Je krijgt een routeschema mee en 
A4’tjes met foto’s en opdrach-
ten. Na afloop is er voor iedereen 
een prijs, waarbij degenen met de 
hoogste scores natuurlijk het eerst 
uit mogen zoeken.
De winnende groep krijgt boven-
dien een wisselbeker mee naar huis.

Koppelcross
Na samenspraak met de 
Runnersclub Lieshout wordt de 
koppelcross ook dit jaar op de 
laatste zondag van december ge-
houden (28 december). Aan de 
hand van loting worden de lopers 
en fietsers aan elkaar gekoppeld, 
om 10.00 uur wordt daarmee be-
gonnen. Om 10.30 uur zal bij d’n 
Duvelsberg het startsignaal klinken, 
als eerste gaan de lopers van start 
en die wisselen na een ronde met 
een wielrenner af. Die aflossing 

moet vijf keer plaatsvinden. Na af-
loop is er voor deelnemers en pu-
bliek gratis warme drank en versna-
peringen beschikbaar.

2e Veldtoertocht
Op de eerste zondag van het nieu-
we jaar staat meestal de tweede of-
ficiële veldtoertocht op de kalender 
van de NTFU. De datum is nu 4 ja-
nuari, de afstanden 35 en 45 km. 
en er wordt gereden door de bosrij-
ke omgeving van Lieshout, Gerwen 
en Stiphout. Inschrijven en vertrek-
ken kan tussen 8.30 en 10.00 uur 
bij de kantine van ASV’33 aan de 
Bakelseweg in Aarle-Rixtel. Het in-
schrijfgeld bedraagt €3,00 voor le-
den van NTFU, KNWU en die van 
de Vlaamse Wielrijdersbond, €4,00 
voor anderen en jeugd tot 16 jaar 
mag ook nu weer gratis meedoen. 
Uiteraard kunnen NTFU-leden 
weer gebruik maken van het ge-
makkelijke Scan & Go systeem. 

volleybal Next/Bedovo D1 winterkampioen
Beek en Donk - De vaandelteams van 
Bedovo deden zaterdag goede za-
ken. Een 3-1 overwinning bracht Café 
Thuis/Heren 1 naar de tweede plek. De 
dames, bekroonden hun nog ongesla-
gen seizoen met opnieuw de volle 5 
punten in de laatste wedstrijd van het 
jaar.

Next/Bedovo D1 liet dit volleyseizoen 
nog slechts 2 setjes schieten. En dit 
zijn dan ook de enige verwaarloosbaar 
kleine smetjes op een anders volledig 

perfecte score. Weinig verrassend kon 
ook de hekkensluiter daar niets aan ver-
anderen. Zaterdag werden zij in 4 sets 
van het veld geserveerd. Met een sterke 
voorsprong op de rest gaan de dames 
een aantal verdiende weken rust in.

Anders dan de dames, zetten de heren 
van Bedovo niet in op het kampioen-
schap. Desondanks zijn ze gedurende de 
afgelopen maanden verrassend dichtbij 
gekomen. Onder andere door een sterk 
spelende Bart Rovers, veroverden zij 

met 4 punten uit hun vorige wedstrijd  
een knappe 2e plek in de competitie. 
Met één wedstrijd voor het einde van 
de seizoenshelft te gaan, een knappe 
prestatie.

Meisjes B1 krijgt al een aantal weken op 
rij sterke tegenstanders voor de kiezen. 
Na een vliegende start van het seizoen, 
moeten de meiden het momenteel met 
wat minder winst stellen. Vorige week 
lukte het opnieuw niet om te winnen, 
maar na drie gelijkopgaande sets moch-
ten zij hun werklust wel met een puntje 
bekronen. Het 3-1 verlies brengt hen op 
een 5e plek in de competitie.

Voor Bedovo DR1 zijn de laatste wed-
strijden nog belangrijk om een plek bij 
de beste teams te bemachtigen. Na een 
ontzettend sterk begin leken zij vorige 
week woensdag op het gewenste re-
sultaat af te stevenen. Helaas kwam de 
tegenstander laat, maar op tijd op gang, 
en gingen alsnog alle drie de punten 
verloren.

De heren recreanten zitten in een 
spannende strijd verwikkeld. Zowel 
Sporsthop Laarbeek/Bedovo HR1 als 
Bedovo HR2 komen uit in de zelfde 
competitie. Langzaamaan zijn de twee 
naar elkaar toe gegroeid en dingen ze 
nu beiden om de 2e plek. HR1 en HR2 
speelden vorige week ook nog eens al-
lebei een wedstrijd tegen teams uit de 
bovenste regionen. Ondanks de res-
pectievelijke verliezen van 0-3 en 1-2 
kwam plaatsing bij de eerste 6 niet in 
gevaar, maar eindigden de teams wel 
op het zelfde puntenaantal. Enkel op 
setsaldo staat het 1e heren team voor-
lopig op de 2e plek.

De Bruidsfabriek
Nu verkoop rechtstreeks aan de bruiden. Alle bruiden 
kunnen wij voorzien van haar droomjurk!

Trendy, Romantisch, Klassiek en ook eigen ontwerp.

Wij maken uw droom werkelijkheid. Kijk, beleef en 
geniet van onze geweldige creaties. 
Ook voor de (schoon)moeder, getuigen en 
bruidsmeisjes hebben wij een prachtige collectie.
Tevens kunt u zien hoe wij de bruidsjurken 
produceren. U zult versteld staan!

Maak snel een vrijblijvende afspraak:
0492-371316

Willem de Haasstraat 5 GEMERT
www.bruidsfabriek.nl
www.ilmiocolore.com

Feestdagenvoordeel! 
t/m week 2-2015 10% feestkorting &

‘t Eigen Stekje
Home decoratie
Flowers

De Schop 27, Lieshout, 06-10149317
www.eigenstekje.nl

Openingstijden:
Door de week op afspraak
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Passie voor perfectie

basketbal Aanhoudende winst voor BC Lieshout

Lieshout - Bouwcenter Swinkels Heren 
1 van Basketball Club Lieshout heeft 
de smaak te pakken. Na de eerste winst 
sinds lange tijd op 6 december, werd ook 
zaterdag gewonnen tegen de Yellow Sox 
uit Bakel. Hopelijk kunnen zij deze trend 
doorzetten na de rustperiode. En ook 
Dames 1 is bezig aan een zegereeks, zij 
wonnen de 3e wedstrijd op rij.

Door de vele blessures zijn de dames van 
BC Lieshout het seizoen slecht van start 
gegaan en verloren vele wedstrijden. 
Deze periode hebben ze nu  achter zich 
gelaten. Afgelopen zaterdag speelden zij 
een uitwedstrijd tegen Attacus in Veghel. 
Met het doel om te winnen begonnen de 
dames, met playing coach, enthousiast 
de wedstrijd.  In het eerste kwart gingen 
ze daarom ook goed van start. Door het 

vele bewegen werden goede opties ge-
creëerd en kwamen ze gemakkelijk tot 
scoren. Ook de schoten gingen raak. De 
rebound was ver te zoeken, waardoor 
Attacus te gemakkelijk de scores kon af-
maken. In het tweede kwart kon Attacus 
door de sterke verdediging moeilijk aan 
scoren toe komen terwijl de dames van 
BC Lieshout eenvoudig konden scoren. 
Attacus zette een andere verdediging 

in waardoor Lieshout iets meer moeite 
kreeg om te scoren maar met voorsprong 
aan de rust begon.

Het derde kwart begon slap voor 
Lieshout. Hierdoor kon de tegenstan-
der gemakkelijk punten pakken en snel 
dichterbij komen. Met nog maar 3 pun-
ten verschil, volgde een time-out voor 
Lieshout. De dames van BC Lieshout 

hadden tactische wissels en door een 
peptalk werd het sterke spel weer opge-
pakt en het verschil weer groter gemaakt. 
Attacus was gefrustreerd, wat zich duide-
lijk uitte in hun spel. Hiervan maakte de 
dames van BC Lieshout gebruik, met als 
resultaat de 3e opeenvolgende overwin-
ning voor de Lieshoutse dames. 

Basketball Club Lieshout heren senioren 1
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Donderdag 18 december 
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Vrijdag 19 december 
‘Benebeats’ voor het goede doel met 
o.a. Rendevoux & Verse Vis Live
Dorpscafé De Vrienden, Aarle-Rixtel

Kerstviering KansPlus
19.00 uur, Zaal de Koekoek, Lieshout

Zaterdag 20 december 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Receptie Jeugdtrio de Gele Kielen
18.30 uur, MCD de Dreef, Aarle-Rixtel

Prinsenreceptie Ganzegat
20.00 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel

Zondag 21 december 
Luikse markt
9.00 uur, MFC. de Dreef, Aarle-Rixtel

Wintersfeermiddag met acties, 
gezelligheid en versnaperingen
12.00 uur, Van Schijndel Passie voor 
Wonen, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk

Beeldenexpositie cursisten 
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Kerstsamenzang Liederentafel ‘t 
Zonnetje
14.00 uur, Ontmoetingsruimte Zonnetij, 
Aarle-Rixtel

Eindejaarstreffen Blaaskapel de 
Zwarte-Fanfare
14.00 uur, zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Muziek uit de sixties ‘The Time 
Travellers’
14.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Winterconcert
16.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Kerstconcert Gemengd Koor De 
Klokkengieters
18.00 uur, Parochiekerk, Aarle-Rixtel

Kerst-Inn met The Magical History 
Tour (Beatles)
18.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Midwinterhoornblazen Kerstviering
20.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Brabantse kerstviering en 
midwinterhoornblazen
20.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 24 december (Kerstavond)
Gezinsviering
19.00 uur, Sint Servatiuskerk, Lieshout

Gezellig borrelen kerstavond
19.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk

Kerstavond bij Thuis!
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Donderdag 25 december (1e Kerstdag)
1e Kerstdag bij Café Thuis!
19.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Eerste kerstdag bij ‘t Huukske
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Vrijdag 26 december (2e Kerstdag)
Peuter-kleuter Kerstviering
10.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

Expositie Fotoclub Objectief  t/m 28 dec.
11.00 uur, ‘t Oude Raadhuis,
Beek en Donk

Meubelshow bij van Schijndel, Passie 
voor Wonen
12.00 uur, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk

Kaartmiddag supportersclub ELI
14.00 uur, kantine ELI, Lieshout

Family for all organiseert voor 
Laarbeek: Samen Kerst vieren
14.00 uur, Aarle-Rixtel

2e Kerstdag bij Café Thuis
19.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zanger Bas
21.00 uur, Café-Bar Bij Ons,
Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Tweede Kerstdag bij ‘t Huukske
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Lekkere beats met Satsuma 7
22.00 uur, Dorpscafé De Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Zaterdag 27 december 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

/RotaryGBL

/RotaryGBLOok op uw evenement?
www.sound-light.nl


