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Beek en Donk - De donkere dagen 
voor kerst zitten vol lichtpuntjes. 
Ada Meulendijks straalt zelfs. Als 
alles goed gaat krijgt zij binnen-
kort het cadeau van haar leven: een 
nieuwe nier. De gulle gever is Márie 
Bevers uit Beek en Donk. “Dan ver-
geet je even de horloges en lekkere 
luchtjes onder de kerstboom. Dit ca-
deau is met geen goud te betalen!”

Erfelijk
Het zit in de familie en het is erfelijk. 
Ada’s broer en zus hebben een nier-
ziekte. Haar vader is eraan overle-
den. “Ook bij mij zat het niet goed”, 
vertelt Ada. “Ik was zestien toen ik 
hoorde dat ik ziek was. In het begin 
kun je er nog wel mee leven. Maar 
vooral het laatste jaar is het hard 
achteruit gegaan. Momenteel wer-
ken mijn nieren nog maar op tien 
procent. De vooruitzichten zijn niet 
goed.”

Kennissen
Leven met een onzekere gezondheid 
kost kruim. Hoe vind je een nieuwe 
nier? Ada: “Aanvankelijk zou een 
buurvrouw een nier afstaan. Een be-
roerte maakte dit onmogelijk. Ook 
mijn echtgenoot wilde donor wor-
den. De medische match was er ech-
ter niet.” Het leven nam een wen-
ding toen Márie Bevers op bezoek 
ging bij de familie Meulendijks. “Op 
een gegeven moment kwam het ge-
sprek op nierziektes. En daarna ging 
het over Ada. Zo is het begonnen.”

Kleinkinderen
Márie Bevers: “Het verhaal van Ada 
greep me aan. Ik ben meteen in de 
website van het Radboudziekenhuis 
gedoken. Met twee nieren heb je 
een surplus, een overcapaciteit. Je 
kunt ook goed met één nier leven. 
Met een donornier van een overle-
dene leef je tien tot vijftien jaar lan-
ger. Met een nier van een levende 
donor kan dat wel tussen de vijfen-
twintig en veertig jaar zijn. Dat heeft 
een enorme impact. Je kunt je kin-
deren op zien groeien. En eventuele 
kleinkinderen. Ik ben zelf vader van 
drie kinderen en opa van drie klein-
kinderen. Iedere keer genieten. Het 
heeft mij over de streep getrokken 

om levende donor te worden. Met 
goedkeuring van vrouw en kinderen. 
Voor Ada en haar gezin!”

Dat is cool
“Een lot uit de loterij? Zo kun je het 
wel noemen”, vertelt Ada. Je gelooft 
je oren en je ogen niet. Het voelde 
heel onwerkelijk toen Márie mij 
kwam vertellen dat hij levende do-
nor wilde zijn. Alsof je op een roze 
wolk leeft. Het was een emotioneel 
moment. Niet alleen voor mij maar 
ook voor mijn omgeving. Dat ie-
mand dit voor mij wil doen. Speciaal 
voor mij. Mijn zoon zei dat het ‘cool’ 
was van Márie. En Márie heeft een 
kaartje van mijn moeder gekregen 
met de tekst: Heel, heel veel dank 
voor hetgeen jullie voor mijn dochter 
Ada willen doen. Afzender: een heel 
dankbare moeder.”

Onderzoek 
Márie: “Een levende nier transplante-
ren is een ingrijpende operatie. Er gaat 
veel onderzoek aan vooraf. Allereerst 
werd ik getest of ik een medische 
match had met Ada. Dat was geluk-
kig zo. Daarna werd ik algemeen on-
derzocht, namelijk urine, hart, nieren, 
longen en lever. Voorlopig ziet het er 
goed uit. Alle lichten staan op groen zo 
gauw de uitslagen binnen zijn. Maar 
dat geeft nog geen zekerheid. Pas 
na de operatie blijkt of mijn nier écht 
geschikt is voor Ada in verband met 

eventuele afstoting. Er blijft dus altijd 
een risico.” En Ada? “Ik werk onder-
tussen aan mijn conditie. Ik  wandel en 
speel volleybal. Hoe beter je conditie, 
hoe groter de kans van slagen.”

Kerstwens
Márie: “Veel mensen zeggen dat ze 
donor willen worden. Maar op de een 
of andere manier komt het er niet van. 
Als wij niets doen, wie dan wel? Ik zou 
ze nog eens willen vragen om zich aan 
te melden. Er is een tekort aan do-
nornieren, zo’n negenhonderd stuks. 
Patiënten moet vier tot vijf jaar wach-
ten. Uw aanmelding is mijn mooiste 
kerstcadeau!”

Voor meer informatie: levendenierdo-
natie.nier@radboudumc.nl. Eventuele 
reacties kunt u mailen naar: 
marie.carmen@onsbrabantnet.nl

Een nieuwe nier voor Ada Meulendijks
“Het cadeau van je leven”

Márie Bevers uit Beek en Donk geeft Ada Meulendijks 
het cadeau van haar leven: een nieuwe nier.

Ada: “Mijn nieren 
werken momenteel nog 

maar voor 10%. Het 
vooruitzicht is niet goed”

Ada: “Het was een 
emotioneel moment toen 

Márie kwam vertellen 
dat hij zijn nier aan mij 

wilde doneren”

Hoe vier jij kerst?
De kerstdagen staan voor de deur. Hoe vier jij kerst? Leg jouw mooiste, 
leukste of meest bijzondere kerstmomenten vast en stuur deze foto(‘s) naar 
De MooiLaarbeekKrant. Dit kan per mail naar redactie@mooilaarbeek.nl.

De mooiste kerstfoto’s krijgen volgende week een plaatsje in de krant! 

Fijne feestdagen! 
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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

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

Aangezien het Rode Schutplein in deze rubriek al eerder een plaatsje 
heeft gekregen, mag het Blauwe Schutplein zeker niet achterblijven! 
Het Blauwe Schutplein is een paar jaar later bewoond geraakt dan 
het Rode Schutplein. Echter, dit plein is wat groter! Dat hebben we 
met name te danken aan Marius van Zutphen. Marius was niet al-
leen een ‘blauwe’ gildebroeder in hart en ziel maar was in die tijd ook 
gemeentesecretaris van Aarle-Rixtel. Hij zat dus dicht bij het vuur bij 
het uitdelen van de straatnamen! Dus … kreeg het grootste pleintje 
de naam van de Blauwe schut! De Blauwe schut is in Aarle-Rixtel 
de gangbare naam voor het blauw-wit gestoken Onze Lieve Vrouwe 
Gilde dat - volgens geschreven bronnen – in 1324 is op opgericht en 
vanaf die tijd was verbonden aan de Aarlese parochiekerk. Deze stond 
tot 1846 aan de huidige Laarweg, op de plek waar nu nog het protes-
tante kerkhofje te vinden is. Net als de meeste kerken in ons Brabant 
werd ook de Aarlese kerk na 1648 door de protestanten geconfis-
queerd, in beslag genomen van de Katholieken. Onder de ‘Staatsen’ 
werd het protestantisme tot staatsgodsdienst verheven en werd het 
uitoefenen van de katholieke godsdienst formeel verboden. Maar, 
zoals bekend, werd de katholieke liturgie oogluikend toegestaan in 
zogenaamde schuilkerken. Dit heeft zo tot de Franse tijd geduurd. 
Het was Lodewijk Napoleon die de vrijheid van godsdienst invoerde 
en daarmee het voorkeursrecht van de protestanten ophief. Echter in 
die tijd werd ook het gilde als schutterij opgeheven en ging het alleen 
als broederschap verder. Net als de meeste Brabantse gilden kreeg 
in de loop van de 19e eeuw het gilde een meer sluimerend bestaan. 
Ondertussen was de oude Aarlese kerk in 1846 afgebroken en werd 
er aan de Dorpsstraat de huidige parochiekerk in gebruik genomen. 
Vanaf het begin van de 20ste eeuw werd het gilde weer actiever net 
als het Sint Margarethagilde. Na de Tweede wereldoorlog maakte het 
gilde in 1948 een hernieuwde doorstart en floreert het in alle glorie!

Henk van Beek, Heemkundekring Barthold van Heessel

HET BLAUWE SCHUTPLEIN

Dankbetuiging

Langs deze weg bedanken wij iedereen die ons gesteund hebben in de vorm van 
een kaartje, bloemen, een telefoontje of een bezoekje bij het zeer lang ziek zijn en 

na het overlijden van mijn lieve vrouw en zorgzame moeder 

Tonny van de Ven-Vereijken
 

Een speciaal woord van dank aan dr. Coenen en assistenten voor de goede steun 
die wij van jullie in al die jaren dat Tonny ziek was hebben gehad.  

Een woord van dank aan uitvaartverzorging De Groof vanwege alles zeer goed 
verzorgd te hebben bij de afscheidsdienst en begrafenis.

Nogmaals allemaal bedankt.

Albert en Bjorn van de Ven

In liefdevolle herinnering
3 november 2002 – 24 december 2014 

Alexander Smits
12 jaar geleden en het gemis is groter dan ooit mijn jongen.

Je moeder 
Paula Smits-Franke

Vogelenzang 43
Lieshout

Ik wil iedereen een goed en gezond 2015 toewensen, maar 
vooral

Geniet van elkaar!

KRANTENBEZORGER

Pim Donkers uit Beek en Donk
mag een waardebon van €10,- afh alen 

bij TRIA FIETSEN

van de maand

TRIA FIETSEN      Papenhoef 21, Lieshout      www.triafi etsen.nl
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Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

“In die Voice-auto begint iedereen naar je te zwaaien”

Lieshoutse Wieteke Konings stagiaire bij The Voice of Holland 

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout - Haar favoriet Sjors 
van der Panne werd afgelopen 
vrijdag tweede bij de ‘Voice of 
Holland’. De 21-jarige Lieshoutse 
(én Hilversumse) Wieteke Konings 
was erbij als 3e jaars stagiaire 
van de opleiding ‘Communicatie 
International Events Music and 
Entertainment Studies’. Een hele 
mond vol. Wat doet ze precies? 

De MooiLaarbeekKrant zocht haar 
thuis, in Lieshout, op. 

Van productie tot redactie
“Officieel ben ik webredacteur. Het 
hele pakketje van productie tot re-
dactie van ‘The Voice’ hoort daarbij. 
Denk bijvoorbeeld aan het intervie-
wen van talenten, coaches, foto’s 
maken en video-opnames monteren. 
Bezig met de site, de Facebookpagina 
en de zogenaamde ‘redroomapp’. 
En het regelen van spullen - ja, zelfs 

zandzakken! - die nodig zijn. Het 
hoort er allemaal bij. Het is werken 
onder grote druk en met deadlines. 
Niet precies weten wat je over tien 
minuten doet, dat past goed bij mij. 
Ik kan niet zo goed tegen struc-
tuur”, vertelt Wieteke eerlijk. Maar 
het is niet alleen glamour hoor, niet 
alleen maar leuk. Achter de scher-
men wordt er veel gerend en ge-
schreeuwd. Natuurlijk heb ik enorm 
genoten van onze reisjes in de auto 
van ‘The Voice’. Ik wist niet wat 

ik meemaakte. Iedereen begon te 
zwaaien, mensen wilden met ons op 
de foto, er werd gratis eten en drin-
ken aangeboden… Ongelooflijk.” 

Favoriet talent en coach 
Wieteke is duidelijk in haar favoriete 
talent en coach: Sjors van der Panne 
en Marco Borsato. “Ik bewonder 
Sjors omdat hij alles superleuk vindt, 
niet arrogant is, en dankbaar voor 
zijn kans in ‘The Voice’. En eerlijk 
gezegd: Als Marco al ‘goedemorgen’ 
zegt bij binnenkomst, dan begin ik 
al te stotteren. Dat is gewoon een 
leuke, sympathieke vent.” 

Toekomstplannen
De stage bij ‘The Voice Of Holland’ 
zit er bijna op. Wieteke zit niet stil 
en heeft al nieuwe plannen voor het 
nieuwe jaar. “In februari ga ik, met 
nog drie anderen, vijf maanden naar 
Istanbul om mijn minor-opleiding te 
doen. Ik wil graag meer ervaring op-
doen in een ander land, foto’s maken 
en me niet alleen op Nederland rich-
ten. Het is natuurlijk een spannende 
onderneming maar ik verwacht hier-
mee veel levenservaring op te kun-
nen doen. Dus op jouw vraag wat ik 
over vijf jaar doe? Dan hoop ik mijn 
eigen bedrijf te runnen, waarbij ik 
fotografie combineer met promotie-
films maken. Voor mij geldt: ik doe 
en hou het meest van beeld.” 

Fa. H. Lentjes
Erkend Dakdekkersbedrijf

Lood- en zinkwerken

Onderhoud, repareren, vernieuwen

Vanaf 1970 als gespecialiseerd bedrijf werkzaam.

Torenakkerweg 2-2a - Aarle-Rixtel

Fijne feestdagen, en een 

goed en gezond 2015 gewenst

WIJ WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN 
VOORSPOEDIG 2015

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUTTEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL
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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 
KlokkengieterIntenties 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 overleden 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 gemengd 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, Jan en Miet van Zutphen-Corsten, Familie 
Heesakkers-van Duijnhoven, Overleden ouders van 
Rooij-Wouters, Grard en Dina van den Heuvel-van 
Uden en Anneke en Adriaan, Mevrouw Maas- van 
Hoof (jrgt).

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, Antoon Spaan, Jan en 
Margriet Versteegen, Overleden familie Versteegen-
Ex, Piet en Gonda Beckers Harrie en Peter de zonen, 
Frans Rooijakkers, Johan en Martha Heesakkers-
dirks en famile, Liza Raaijmakers.

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, 
Overleden ouders Jansen-van der Linden.

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Peuter/kleuterviering

Zaterdag 27 december

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Jan Leenders (van 
Berkel mged), Wim van den Berg (mged), André 
Leenders (nms Bernadette buurt), Marijn Lommerse 
(mged). 

Zondag 28 december 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Marinus en Toos van 
Stiphout en kleinzoon Mart, Marinus en Anneke 
van Doren–Schepers, Overleden ouders Ermens–
Schepers (verj), Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout St Servatius
Eucharistieviering m.m.v. de Halmen
Intenties in deze viering voor: Harrie en Drika van den 
Boogaard-Merkelbach (fund), Truus Merks-van Hoof 
(mged), Marietje van Kaathoven-van Bakel (mged). 

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Rinie van den Heuvel 
en overleden familieleden.

Dinsdag 30 december

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

14.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Jubileumviering voor gouden bruidspaar Jan en 
Mien Cardinaal-Knapen.

Woensdag 31 december 

18.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. het ouderen-jongeren or-
kest OJO. Intenties in deze viering voor: overleden 
ouders Van Rixtel, Bertus en Frits (sterfdag Frits), 
Frans Vogels.

Donderdag 1 januari 2015

09.30 Lieshout St Servatius
Eucharistieviering

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Nell de Jong-Otten, 
Henk Swinkels, Toon van den Heuvel en overleden 
ouders, Christ van Denken en Annie van Lankveld. 

Eucharistievieringen Missieklooster Heilig Bloed:

Eerste Kerstdag:  09.30 uur
Tweede Kerstdag:  09.30 uur.

Zaterdag 27 december  09.30 uur
Zondag 28 december  09.30 uur

29, 30 en 31 december  17.30 uur,
Nieuwjaarsdag 1 januari  09.30 uur.

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
Agenda 25 december 2014 - 1 januari 2015 

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

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

Seniorenorkest luistert 
Eucharistieviering muzikaal op

EMTÉ Beek en Donk derde beste postkantoor van Nederland

Lieshout - Het Seniorenorkest luis-
tert op tweede kerstdag om 10.00 
uur de plechtige Eucharistieviering 
in de Sint Servatiuskerk in Lieshout 
muzikaal op. Behalve kerstmuziek zal 
het orkest ook andere muziek spelen, 
waaronder ‘Romance’ van Ludwig 
van Beethoven. 

Het orkest verzorgt door het jaar met 
gevarieerde muziek vele optredens 
in vooral verzorgingshuizen. Maar 
ook mooie hymnes behoren tot het 
repertoire van het orkest. Een aantal 
daarvan zal zij spelen voor de aan-
vang van de Eucharistieviering op 
tweede kerstdag om 10.00 uur in de 
Sint Servatiuskerk in Lieshout. Dan zal 
het orkest, dat onder leiding staat van 
Piet van Neerven, deze viering muzi-
kaal opluisteren, met natuurlijk ook 
kerstliederen.

Maar muzikaal zal het hoogte-
punt ongetwijfeld het beroemde 
stuk ‘Romance’ van Ludwig van 
Beethoven in een bewerking van de 
Slowaak Stanislav Orechovský zijn. 
Eveneens zal het bekende ‘Hallelujah’ 
van Leonard Cohen ten gehore wor-
den gebracht. Met deze stemmige 

muziek hoopt het orkest in deze 
Eucharistieviering bij te dragen aan 
een heel mooi en een heel fijn kerst-
feest. 

Na afloop van de dienst opent Bavaria 
Brouwerij Café speciaal voor deze 
gelegenheid de deuren om met een 
kopje koffie af te sluiten.

Pater Eustachiuslaan 13
Aarle-Rixtel

Bed & Breakfast Vakantiewoning

Irene Vereijken
06 - 10 74 74 67

www.bbdetomaat.nl
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MooiLaarbeekkrant
Zekerst
Buiten regeert de kou.
Ondertussen zitten er zestien miljoen binnen bij de open haard.
Wachtend op het volgende gerecht of de beurt bij een bordspel.
Evenwel roept deze dagen de plicht voor diverse werknemers.  
Nu er flink gegeten en op stap gegaan wordt.

Samen is toch wel het kernbegrip van Kerstmis.
Tezamen je buik vol eten en drinken van zelfgemaakte of bezorgde maaltijden. 
Ruimte wordt aansluitend gemaakt om de surprises te kunnen behappen.

Alle fonkelende lampjes dragen deze dagen bij aan de 
ambiance.

Alle in-excelsis-deo liederen doen de sfeer zeker ook 
eer aan.

Totdat alle kalkoenen een dag later in partjes het 
riool doorstromen.
Maanden wachten totdat de twee vredigste 
dagen van het jaar weer aanbreken.
Als het nou eens elke dag Kerstmis zou zijn 
geweest. 
Namen als ISIS en MH17 lieten je dan wel koud. 

Joey van der Leemputten 

COLUMNTheo van de Ven stopt na 34 jaar als bezorger van 
het Eindhovens Dagblad

Redacteur: Martin Prick 
Fotograaf: Martin Prick 

Beek en Donk - Theo van de Ven 
bezorgt al 34 jaar het Eindhovens 
Dagblad in Beek en Donk. Theo 
besloot nu te stoppen, omdat hij 
Laarbeek gaat verlaten. Vorige week 
werd hij gehuldigd en kreeg hij een 
waardig afscheid. Dit vond plaats in 
de tennishal, de plek waar ook elke 
morgen alle kranten gebracht en ge-
stoken worden voor alle wijken in 
Beek en Donk. 

Vroeg
Dochter Yolanthe begon als dertien-
jarige puber met een krantenwijk. “In 
die tijd, we praten over de jaren ’80, 
mocht dat nog op die leeftijd”, vertelt 
Theo. “Als zorgzame vader hielp ik 
haar. Een groot gedeelte van haar wijk 
was erg afgelegen en ’s morgens was 
het erg donker. Omdat ik toen in de 
WAO zat, was het voor mij een kleine 
moeite.” In die tijd was Corrie Koolen 
de verdeler van de kranten (het ont-
vangen en op stapels verdelen van de 
kranten is het werk van de verdeler, 
red.). Corrie vroeg mij af en toe te hel-
pen en zo ging ik een buitenwijk doen, 
die reikte tot het klooster in het Aarles 
Broek. Om half vier moest ik dan pa-
raat zijn. De bezorging in die afgele-
gen wijk duurde ongeveer twee uur.”

Feestje
Van oorsprong was Theo meubel-
maker. Een eigen zaak was zijn doel, 
maar daar is het nooit van gekomen. 
Later is Theo zelf krantenverdeler ge-
worden, omdat Corrie het niet meer 
kon voortzetten. Zij ontving de kran-
ten ’s morgens in haar garage. In de 
tijd dat Theo verdeler werd, was de 
tennishal al verdeelplaats geworden. 
In het begin bezorgde hij vooral het 
Helmonds Dagblad. Deze voorloper 
van het Eindhovens Dagblad vormde 
de hoofdmoot. Later werden ook De 
Telegraaf, Trouw, AD, FD, NRC next en 
Kidsweek aan de te bezorgen dagbla-
den toegevoegd. Theo gaat Laarbeek 
binnenkort verlaten, reden dus om te 
stoppen met zijn bezorgbaan. Naast 
lovende woorden van verdeler Benk 
Janssen spreekt ook rayonvoorzitter 
John van de Vossenberg Theo toe. 
Daarna wordt hij overladen met ca-
deaus, waaronder een foto van de 
huidige bezorgers, waarmee hij lang 
werkte. Een gezellig samenzijn volgt 
op de huldiging. 

Steken
Als het tijd wordt voor een foto geeft 
Theo een kijkje in de keuken in het 
‘heilige der heilige’ van de tennishal. 
De bijlagen van de verschillende 

kranten liggen op vrijdagavond al te 
wachten op de bezorgers. Zij zullen 
de volgende morgen rond half zes de 
actuele gedeelten van de krant gaan 
vullen (steken heet dat in vakjargon, 
red.) met de bijlagen. Op lange tafels 
zijn stapels bijlagen al gerangschikt op 
wijknummer, zodat ’s morgens alles zo 
snel mogelijk kan verlopen. 

Baantje?
Op het moment heeft de huidige ver-
deler mensen genoeg, maar er is altijd 
behoefte aan invalkrachten en vervan-
gers voor mensen die (moeten) stop-
pen met dit vroeguitdeveren-werk. 
Eventuele belangstellenden kunnen 
contact opnemen met Benk Janssen 
via bamjanssen@onsbrabantnet.nl.

Theo van de Ven kreeg vorige week een waardig afscheid, nadat 
hij 34 jaar lang het Eindhovens Dagblad heeft rondgebracht

Wij verzorgen de totale aankleding
van uw baby kinderkamer.

Jenny Vliegenberg | 06 41605944 | info@zachte-zaken.nl | www.zachte-zaken.nl

Getuigen autovernieling gezocht
Beek en Donk - In de Smalleweg in 
Beek en Donk zijn in de nacht van 
18 december rond 3.30 uur ern-
stige vernielingen aangebracht aan 
een Renault Megane Scenic.

De vier autobanden van de wagen 
zijn kapot gestoken. Een zijraampje 

achter is stuk gemaakt. Door dit gat 
is een vuurwerkbom naar binnen 
gegooid. De auto is total-loss. 

Heeft u iets gezien of gehoord, 
neemt u dan contact op met de po-
litie, tel. 0900-8844.

VKS Autoservice

Bosch Car Service
compleet, goed en betrouwbaar

‘Niet zomaar repareren, maar altijd eerst een offerte’

Winterbanden verkoop
Montage + opslag

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

VILLA LEEFDAEL - KAPELSTRAAT 3 - BEEK EN DONK - 0492 461 220 - WWW.SLUYS6.NL

- LUNCH / VERGADERPAKKETTEN

- LUXE BROODJES

- AFHAAL / BEZORGSERVICE
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MooiLaarbeekkrant

Mooi Multicultureel Laarbeek
Vanuit de hele wereld kwamen ze naar Laarbeek. 
Gedreven door liefde, werk, veiligheid of 
omdat het lot zo bepaalde. Ieder geven zij hun 
eigen invulling aan kerst.

Co-productie van onze redacteuren Dieuwke Kommerij, 
Marie-Christine van Lieshout en Thea Wich

Mooi Multicultureel Laarbeek
Vanuit de hele wereld kwamen ze naar Laarbeek. 
Gedreven door liefde, werk, veiligheid of 
omdat het lot zo bepaalde. Ieder geven zij hun 
eigen invulling aan kerst.

Renate groeide op in Rudolstadt 
(Duitsland): “Wij gaan al vijf jaar met 
kerst op wintersport naar Oostenrijk. Ik 
vind het heerlijk om met mijn gezin te 
gaan skiën. Op kerstavond gaan we na 
het skiën naar de kerk en aansluitend 
lekker eten. De meeste Duitsers vieren 
kerst thuis, met een kerstboom die pas 
op 24 december opgezet wordt.”

Ayan Ismail Ahmed komt uit Somalie: 
“Ik vind het belangrijk om mijn respect te 
tonen voor Nederland en daar hoort het 
kerstfeest bij. Ik denk dat het Islamitische  
suikerfeest als afsluiting van de ramadan, 
te vergelijken is met kerst. Heerlijk vind ik 
het om rond kerst te genieten van de mooie 
televisieprogramma’s. Graag wil ik ieder-
een fijne feestdagen wensen en ‘Sanadan 
Waanasan 2015’, Gelukkig Nieuwjaar!”

Radha Binda uit Aarle-Rix-
tel, opgegroeid in Suri-
name: “Er zijn veel culturen 
en geloven in Suriname. 
Synagoge, kerk, moskee 
en tempel staan naast el-
kaar. Alle culturen leven 
vreedzaam samen. Wij 
vieren elkaars feestdagen.  
Kerstmis is een nationale 
feestdag. De Christenen 
gaan naar hun kerk en 
daarna wordt er door alle 
Surinamers, ongeacht hun 
geloof, feest gevierd. We 
barbecueën met familie en 
vrienden en er wordt tot 
Nieuwjaar vuurwerk af-
gestoken.”

De Surinaamse Naomi Chin 
Fo Sieeuw woont in Ma- 
riahout. “Verbroedering, 
dat is Surinaamse kerst. 
De vijf hoofdbevolkings- 
groepen, Hindoestanen, 
Creolen, Marrons, Java-
nen en Indianen, vieren dit 
samen. Je nodigt je buren 
uit om te eten of brengt een 
bordje eten. Er wordt kerst-
brood uitgedeeld. Lichtjes-
routes voeren je langs alle 
versierde huizen. Op kerst- 
ochtend gaat men naar de 
kerk. Daar zingt men en 
speelt toneel. Een viering 
kan wel drie uur duren.

Andrea van Bussel komt uit Engeland. 
Getogen in Exeter woont ze al jaren in 
Beek en Donk. “Hoe groter de kalkoen, 
hoe beter. Op kerstavond wordt er met 
het hele gezin uitgekeken naar het mo-
ment dat deze aangesneden wordt. 
’s Avonds worden er stockings (sokken) 
aan de haard gehangen zodat Santa Claus 
hierin cadeautjes kan brengen. Op eerste 
kerstdag is het dan uitpakken geblazen.”

Ronnie Larkins is opge- 
groeid in Engeland en weke-
lijks te vinden in Aarle-Rixtel 
bij Welten’s Bazar: “Voor 
veel Engelsen is eerste kerst-
dag de belangrijkste dag van 
het jaar. De familie komt bij 
elkaar en er worden cadeau-
tjes uitgewisseld. Er wordt 
gezamenlijk gegeten met 
traditionele recepten zoals 
kalkoen, ‘roast potatoes’ en 
‘Christmas pudding’.“

Rosalina Ibragimova uit Aarle-Rixtel, op-
gegroeid in Tsjetsjenië: “Vanwege het Islami- 
tisch geloof wordt er in Tsjetjenië geen kerst 
gevierd. Maar omdat wij onder Rusland val-
len nemen wij een stukje Russische cultuur 
over en zet iedereen een kerstboom. Oud en 
nieuw wordt uitgebreid gevierd met feest-
jes en lekker eten samen met familie . ‘Ded 
Moroz’ (Vadertje Vorst), die een beetje op 
de kerstman lijkt, deelt dan cadeautjes uit.”

Yannis Divanis uit Grieken-
land runt Grieks restaurant 
Aphroditi aan de Kapelstraat 
in Beek en Donk. “Paasfeest 
is belangrijker dan kerst. 
Met oud en nieuw komt 
men bij elkaar. Er wordt dan 
een taart op tafel gezet die 
verdeeld is in punten. Na 
drie keer draaien mag jij de 
punt die bij jou komt op- 
eten. Als je geluk hebt zitten 
er munten in en kun je het 
nieuwe jaar voorspoedig be-
ginnen.”

Ömer Bilgi is afkomstig uit de Turkse stad Konya, in het binnenland 
van Turkije. Lachend laat hij weten zich een echte Brabander te voe-
len en PSV op de voet te volgen. “Wij vieren kerst met ons gezin: 
mijn vrouw Evelyn, dochter Samantha en zoon Daniël. En natuurlijk 
hopen wij dat oma, de moeder van Evelyn, eerste kerstdag bij ons  
aanschuift. Een kerstboom hoeft voor mij niet per se, maar voor mijn 
Nederlandse vrouw hoort dat er uiteraard wel bij. Kerst is voor ons 
rustig aandoen en bijkomen na een drukke tijd in onze mediterrane 
winkel ‘Star supermarkt ’ in Helmond. Kom gerust langs aan de 
Heistraat 54”, besluit deze vriendelijke ondernemer. 

Silver Langstraat (Nigeria): “In Nigeria is kerst vieren ‘a 
big celebration’, een groot feest dus. Het is ‘family time’: 
mensen komen terug naar hun familie, naar hun gezin. Op 
één plek samenkomen om lekker te eten, te drinken en 
van muziek te genieten. Ik nodig mensen uit om te komen 
eten. Wat er dan echt bij hoort is ’jollof rice’: rijst in een 
tomatensaus met speciale kruiden en kip. Waar ik vandaan 
kom, kun je tijdens kerst zo ergens binnenlopen om mee te 
eten. Kinderen lopen “Happy Christmas”-roepend langs 
de deuren en krijgen wat geld. Het is heel intens.”

Masis Manaserian (Irak) vertelt: “Dit is onze tweede kerst 
in Nederland. Vorig jaar vierden we kerst met z’n vieren: 
mijn vrouw Marta, onze dochter Vanya en ik. En de kerst-
boom”, grapt hij. Gelukkig komen dit jaar de ouders van 
Marta en haar zussen bij ons kerst vieren. Wij zijn heel 
blij dat Nederland ervoor gezorgd heeft dat onze familie 
nu grotendeels in veiligheid is. Vanaf 2003 moesten wij, 
als Christenen, in Irak altijd de gordijnen dichthouden. In 
Nederland voelen wij ons heel vrij en kunnen de gordijnen 
gewoon open: iedereen mag onze kerstboom zien!”

Chanida Sabumuang, opgegroeid in Thailand, 
woont in Aarle-Rixtel: “In Thailand wonen veel 
Boeddhisten. Het Thaise Nieuwjaar, ‘Songkran’, 
wordt gevierd op 12, 13 en 14 april. Dit is het 
feest van het water. Iedereen mag elkaar dan 
drie dagen nat gooien met water. Omdat er 
in Thailand steeds meer  Westerlingen wonen, 
wordt ook de Westerse kerst en oud en nieuw 
sinds een aantal jaren gevierd met vuurwerk en 
samen eten.”

Roshan Pashedi Yeganeh komt uit  
Teheran, de hoofdstad van Iran. Zij 
vertelt: “Op eerste kerstdag hebben wij 
onze naaste buren uitgenodigd om kof-
fie te komen drinken. Met iets lekkers 
erbij, natuurlijk. Mijn man Samuel en ik 
gaan verder  naar een Iraanse vriendin in 
Middelburg. Daar gaan we ook naar de 
kerk: in april 2012 zijn wij namelijk pro- 
testants-christelijk geworden in Emmen.”

Ingrid Kicken-van Grieken uit Aarle-Rixtel, op-
gegroeid in Curaçao: “Vóór Kerstmis wordt het 
hele huis goed gepoetst. Op eerste kerstdag 
gaan we ’s morgens naar de kerk en daarna op 
bezoek bij alle familieleden die in de buurt wo-
nen, niet alleen het eigen gezin maar ook oud-
tantes en zo. Iedereen hoort erbij. Bij één van 
die familieleden wordt samen gegeten. Daarna 
is het feest met Antilliaanse muziek en dans.” 

Christiana Fagbayigbo: 
“Ik vind dit een leuke tijd. 
Samen met mijn Nige-
riaanse familie vier ik kerst 
thuis: lekker eten, drinken 
en spelen. Op 27 decem-
ber gaan wij naar onze kerk 
in Eindhoven. Verder doe ik 
rustig aan, want ik krijg half 
januari ons derde kindje.”

Jordi Kastelein uit België, 
woont nu in Aarle-Rix-
tel: “Het hoogtepunt van 
Kerstmis in België is kerst-
avond. Dan wordt er lekker 
gegeten met de familie. Er 
staan in deze tijd ook overal 
kerststallen die je kunt gaan 
bekijken. Tweede kerstdag 
wordt niet gevierd in België.

Carla Da Silva uit Beek en 
Donk is geboren in Portugal. 
“Eigenlijk ben ik wel blij dat 
ik kerstfeest in Nederland 
vier. In Portugal wordt er 
met kerst gedroogde, zoute 
vis in water geweekt. Die 
wordt traditioneel met kerst 
gegeten. Je hele huis ruikt 
naar vis. Veel Portugezen 
vinden het heerlijk. Ik sla dit 
jaar maar over. Gelukkig.” 

Haiying Chen uit Mariahout, op-
gegroeid in DongYang in de pro-
vincie Zhejiang (China). Haiying 
is hét gezicht van Wok Manda-
rin in Mariahout. “Wij vieren 
geen kerstfeest maar Nieuwjaar. 
Vroeger zag ik het kerstfeest 
op televisie. Nu wordt het feest 
vooral gevierd door Chinezen 
die in het Westen geboren zijn.”

Mexicaanse Kenia Hernandez uit Beek en Donk heeft prach-
tige verhalen. “In Mexico beginnen wij op 16 december met 
Posada’s (herbergen). Mensen spelen de reis van Jozef en 
Maria na die geen plaats vonden in de herberg. Na twee 
weigeringen, worden ze bij het derde huis binnengelaten. 
Daar vindt dan een feest plaats waarin kinderen een 7-pun-
tige piñata, gevuld met lekkernijen, kapot mogen slaan. De 
punten staan symbool voor de 7 hoofdzonden. Breek een 
punt en de zonde is vergeven. Je begint het nieuwe jaar zui-
ver.” Nieuwsgierig? Youtube: Posada 2010 Mexico

Andrea Köhler uit Beek en Donk komt 
oorspronkelijk uit Duitsland. “24 de-
cember is in Duitsland Heiligabend. Zo-
iets als Sinterklaas in Nederland. Gezellig 
met de hele familie cadeautjes uitpakken 
rondom de kerstboom.  Het was fijn dat 
ik op kerstavond meegenomen werd 
naar het Esdonks kapelletje. Het koor 
zong daar traditionele Duitse kerstlied-
jes. Het voelde heel fijn en vertrouwd.”

Chun Mo Cheng  van restaurant Paradijs 
in Beek en Donk komt uit Hongkong. 
“In Hongkong zijn veel Westerse in-
vloeden. Kerstfeest is het feest waarbij 
veel gekocht en gegeten wordt. Hoe-
wel er eigenlijk van oorsprong geen 
kerstfeest gevierd wordt, grijpen fami-
lies de kans aan om gezellig bij elkaar 
te komen. Hoe rijker de familie, hoe 
uitgebreider en luxer de kerstmaaltijd.”

Lamiaa Assem uit Egypte opent medio  
januari weer een  restaurant aan het Piet van 
Thielplein. “Egyptenaren houden van een 
feestje. Suikerfeest wordt natuurlijk gevierd, 
maar ook vieren we een  lentefeest, geboor-
tefeesten en zelfs Pasen . Met Kerstmis wordt 
alles versierd met lichtjes en komen we met 
onze families bij elkaar. We gaan dan lekker 
samen eten. Het liefst heel erg zoet.”  

Mona Ali Abdi 
komt uit Somalië:  
“Het feest van 
het nieuwe jaar 
vier ik wel, maar 
kerst niet. Met 
oud en Nieuw ga 
ik gezellig eten 
en praten met 
mijn vrienden.”

Mayra Ortega Maldonado vertelt: “Op kerstavond gaan wij samen met vijf fami-
lies naar de kerk. Mijn vrienden zijn ook Nederlands/Mexicaans. Daarna gaan 
we thuis Posada vieren en ‘ponche’ drinken. Dit is vergelijkbaar met het Spaanse 
sangria. Natuurlijk wordt er gedanst op Latijns-Amerikaanse muziek. In Mexico is 
de kerstperiode veel meer spiritueel. Het is het moment van persoonlijke reflectie 
en de tijd om eventuele ruzies uit te praten. Het doel daarvan is om een nieuwe 
start te maken. ‘Open je hart en deur voor andere mensen: laat niemand in de kou 
staan’. Wij proberen onze Mexicaanse tradities door te geven aan onze kinderen.”

Frank Strick is geboren op Aruba en woont 
nu in Aarle-Rixtel: “Op Aruba wonen veel 
Katholieke en Protestante mensen. Een 
aantal hiervan gaat met Kerstmis naar de 
kerk. Het grote verschil met de Neder-
landse kerst is natuurlijk het mooie weer. 
De kerstboom en de pakjes daaronder 
staan binnen. Voor de rest wordt Kerstmis 
buiten gevierd. Er wordt lekker gekookt 
en samen met de familie buiten gegeten.“

Zely van Nistelrooij-Oliveira komt uit Brazilië en trouwde met een Neder-
lander: “Op kerstavond gaan wij met onze familie en kinderen naar de kerk. 
Na de eerste mis, gaan we met de kinderen genieten van het kerstdiner. Voor 
ons is 24 december de belangrijkste dag van kerst. In Brazilië worden op die 
avond cadeautjes uitgewisseld en die traditie houden we hier vast. Ik vind 
het leuk om te vertellen dat wij, toen we nog in Brazilië woonden, Sinterklaas 
vierden. Met een club Nederlandse mensen. Moet je je voorstellen: bij een 
temperatuur van 36 graden”, grinnikt Zely. 

Yannis Divanis uit Grieken-
land runt Grieks restaurant 
Aphroditi aan de Kapelstraat 
in Beek en Donk. “Paasfeest 
is belangrijker dan kerst. 
Met oud en nieuw komt 
men bij elkaar. Er wordt dan 
een taart op tafel gezet die 
verdeeld is in punten. Na 
drie keer draaien mag jij de 
punt die bij jou komt op-
eten. Als je geluk hebt zitten 
er munten in en kun je het 
nieuwe jaar voorspoedig be-
ginnen.”

Donk is geboren in Portugal. 
“Eigenlijk ben ik wel blij dat 
ik kerstfeest in Nederland 
vier. In Portugal wordt er 
met kerst gedroogde, zoute 
vis in water geweekt. Die 
wordt traditioneel met kerst 
gegeten. Je hele huis ruikt 
naar vis. Veel Portugezen 
vinden het heerlijk. Ik sla dit 
jaar maar over. Gelukkig.” 

Sefer Ates uit Turkije runt eethuis 
Saray in Aarle-Rixtel: “Er zijn veel na-
tionaliteiten en geloven in Turkije. Wij 
accepteren elkaars geloof en felicite- 
ren elkaar met elkaars feestdagen. Dan 
heb je vrede. Vooral in de grote steden 
zie je kerstbomen en krijgen mensen 
cadeautjes. Oud en nieuw wordt door 
iedereen gevierd. Mensen gaan uit 
eten en bij familie op bezoek.”

Begzada Avdic uit Bosnië-Herzegovina is  
wekelijks in Aarle-Rixtel: “In Bosnië zijn vele ge-
loven. We wonen allemaal door elkaar. Wanneer de 
Katholieken kerst vieren gaan de andere culturen 
bij hen op bezoek en hebben dus ook feest. Ieder-
een zet de kerstboom en kinderen krijgen cadeau-
tjes, maakt niet uit welke religie. Ieder gezin bakt 
een ‘bozicna pogaca’, een brood waar van alles in 
zit zoals geld of zaadjes. Daar wordt het nieuwe 
jaar mee voorspeld.”

Mark Leonov en Galyna Leonva uit Oekraïne 
wonen in Aarle-Rixtel: “Wij vieren ook kerst. 
Dat valt bij ons op 6 en 7 januari omdat de 
Orthodoxen de oude kalender aanhouden 
zonder schrikkeldagen. In onze kerken 
staan geen banken. De nachtmis duurt tot  
zonsopgang. Sommige mensen staan dan de 
hele nacht in de kerk. Daarna eten we lekker 
samen met onze families.”
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Mooi Multicultureel Laarbeek
Vanuit de hele wereld kwamen ze naar Laarbeek. 
Gedreven door liefde, werk, veiligheid of 
omdat het lot zo bepaalde. Ieder geven zij hun 
eigen invulling aan kerst.

Co-productie van onze redacteuren Dieuwke Kommerij, 
Marie-Christine van Lieshout en Thea Wich

hun 
Renate groeide op in Rudolstadt 
(Duitsland): “Wij gaan al vijf jaar met 
kerst op wintersport naar Oostenrijk. Ik 
vind het heerlijk om met mijn gezin te 
gaan skiën. Op kerstavond gaan we na 
het skiën naar de kerk en aansluitend 
lekker eten. De meeste Duitsers vieren 
kerst thuis, met een kerstboom die pas 
op 24 december opgezet wordt.”

Ayan Ismail Ahmed komt uit Somalie: 
“Ik vind het belangrijk om mijn respect te 
tonen voor Nederland en daar hoort het 
kerstfeest bij. Ik denk dat het Islamitische  
suikerfeest als afsluiting van de ramadan, 
te vergelijken is met kerst. Heerlijk vind ik 
het om rond kerst te genieten van de mooie 
televisieprogramma’s. Graag wil ik ieder-
een fijne feestdagen wensen en ‘Sanadan 
Waanasan 2015’, Gelukkig Nieuwjaar!”

Radha Binda uit Aarle-Rix-
tel, opgegroeid in Suri-
name: “Er zijn veel culturen 
en geloven in Suriname. 
Synagoge, kerk, moskee 
en tempel staan naast el-
kaar. Alle culturen leven 
vreedzaam samen. Wij 
vieren elkaars feestdagen.  
Kerstmis is een nationale 
feestdag. De Christenen 
gaan naar hun kerk en 
daarna wordt er door alle 
Surinamers, ongeacht hun 
geloof, feest gevierd. We 
barbecueën met familie en 
vrienden en er wordt tot 
Nieuwjaar vuurwerk af-
gestoken.”

De Surinaamse Naomi Chin 
Fo Sieeuw woont in Ma- 
riahout. “Verbroedering, 
dat is Surinaamse kerst. 
De vijf hoofdbevolkings- 
groepen, Hindoestanen, 
Creolen, Marrons, Java-
nen en Indianen, vieren dit 
samen. Je nodigt je buren 
uit om te eten of brengt een 
bordje eten. Er wordt kerst-
brood uitgedeeld. Lichtjes-
routes voeren je langs alle 
versierde huizen. Op kerst- 
ochtend gaat men naar de 
kerk. Daar zingt men en 
speelt toneel. Een viering 
kan wel drie uur duren.

Andrea van Bussel komt uit Engeland. 
Getogen in Exeter woont ze al jaren in 
Beek en Donk. “Hoe groter de kalkoen, 
hoe beter. Op kerstavond wordt er met 
het hele gezin uitgekeken naar het mo-
ment dat deze aangesneden wordt. 
’s Avonds worden er stockings (sokken) 
aan de haard gehangen zodat Santa Claus 
hierin cadeautjes kan brengen. Op eerste 
kerstdag is het dan uitpakken geblazen.”

Ronnie Larkins is opge- 
groeid in Engeland en weke-
lijks te vinden in Aarle-Rixtel 
bij Welten’s Bazar: “Voor 
veel Engelsen is eerste kerst-
dag de belangrijkste dag van 
het jaar. De familie komt bij 
elkaar en er worden cadeau-
tjes uitgewisseld. Er wordt 
gezamenlijk gegeten met 
traditionele recepten zoals 
kalkoen, ‘roast potatoes’ en 
‘Christmas pudding’.“

Rosalina Ibragimova uit Aarle-Rixtel, op-
gegroeid in Tsjetsjenië: “Vanwege het Islami- 
tisch geloof wordt er in Tsjetjenië geen kerst 
gevierd. Maar omdat wij onder Rusland val-
len nemen wij een stukje Russische cultuur 
over en zet iedereen een kerstboom. Oud en 
nieuw wordt uitgebreid gevierd met feest-
jes en lekker eten samen met familie . ‘Ded 
Moroz’ (Vadertje Vorst), die een beetje op 
de kerstman lijkt, deelt dan cadeautjes uit.”

Yannis Divanis uit Grieken-
land runt Grieks restaurant 
Aphroditi aan de Kapelstraat 
in Beek en Donk. “Paasfeest 
is belangrijker dan kerst. 
Met oud en nieuw komt 
men bij elkaar. Er wordt dan 
een taart op tafel gezet die 
verdeeld is in punten. Na 
drie keer draaien mag jij de 
punt die bij jou komt op- 
eten. Als je geluk hebt zitten 
er munten in en kun je het 
nieuwe jaar voorspoedig be-
ginnen.”

Ömer Bilgi is afkomstig uit de Turkse stad Konya, in het binnenland 
van Turkije. Lachend laat hij weten zich een echte Brabander te voe-
len en PSV op de voet te volgen. “Wij vieren kerst met ons gezin: 
mijn vrouw Evelyn, dochter Samantha en zoon Daniël. En natuurlijk 
hopen wij dat oma, de moeder van Evelyn, eerste kerstdag bij ons  
aanschuift. Een kerstboom hoeft voor mij niet per se, maar voor mijn 
Nederlandse vrouw hoort dat er uiteraard wel bij. Kerst is voor ons 
rustig aandoen en bijkomen na een drukke tijd in onze mediterrane 
winkel ‘Star supermarkt ’ in Helmond. Kom gerust langs aan de 
Heistraat 54”, besluit deze vriendelijke ondernemer. 

Silver Langstraat (Nigeria): “In Nigeria is kerst vieren ‘a 
big celebration’, een groot feest dus. Het is ‘family time’: 
mensen komen terug naar hun familie, naar hun gezin. Op 
één plek samenkomen om lekker te eten, te drinken en 
van muziek te genieten. Ik nodig mensen uit om te komen 
eten. Wat er dan echt bij hoort is ’jollof rice’: rijst in een 
tomatensaus met speciale kruiden en kip. Waar ik vandaan 
kom, kun je tijdens kerst zo ergens binnenlopen om mee te 
eten. Kinderen lopen “Happy Christmas”-roepend langs 
de deuren en krijgen wat geld. Het is heel intens.”

Masis Manaserian (Irak) vertelt: “Dit is onze tweede kerst 
in Nederland. Vorig jaar vierden we kerst met z’n vieren: 
mijn vrouw Marta, onze dochter Vanya en ik. En de kerst-
boom”, grapt hij. Gelukkig komen dit jaar de ouders van 
Marta en haar zussen bij ons kerst vieren. Wij zijn heel 
blij dat Nederland ervoor gezorgd heeft dat onze familie 
nu grotendeels in veiligheid is. Vanaf 2003 moesten wij, 
als Christenen, in Irak altijd de gordijnen dichthouden. In 
Nederland voelen wij ons heel vrij en kunnen de gordijnen 
gewoon open: iedereen mag onze kerstboom zien!”

Chanida Sabumuang, opgegroeid in Thailand, 
woont in Aarle-Rixtel: “In Thailand wonen veel 
Boeddhisten. Het Thaise Nieuwjaar, ‘Songkran’, 
wordt gevierd op 12, 13 en 14 april. Dit is het 
feest van het water. Iedereen mag elkaar dan 
drie dagen nat gooien met water. Omdat er 
in Thailand steeds meer  Westerlingen wonen, 
wordt ook de Westerse kerst en oud en nieuw 
sinds een aantal jaren gevierd met vuurwerk en 
samen eten.”

Roshan Pashedi Yeganeh komt uit  
Teheran, de hoofdstad van Iran. Zij 
vertelt: “Op eerste kerstdag hebben wij 
onze naaste buren uitgenodigd om kof-
fie te komen drinken. Met iets lekkers 
erbij, natuurlijk. Mijn man Samuel en ik 
gaan verder  naar een Iraanse vriendin in 
Middelburg. Daar gaan we ook naar de 
kerk: in april 2012 zijn wij namelijk pro- 
testants-christelijk geworden in Emmen.”

Ingrid Kicken-van Grieken uit Aarle-Rixtel, op-
gegroeid in Curaçao: “Vóór Kerstmis wordt het 
hele huis goed gepoetst. Op eerste kerstdag 
gaan we ’s morgens naar de kerk en daarna op 
bezoek bij alle familieleden die in de buurt wo-
nen, niet alleen het eigen gezin maar ook oud-
tantes en zo. Iedereen hoort erbij. Bij één van 
die familieleden wordt samen gegeten. Daarna 
is het feest met Antilliaanse muziek en dans.” 

Christiana Fagbayigbo: 
“Ik vind dit een leuke tijd. 
Samen met mijn Nige-
riaanse familie vier ik kerst 
thuis: lekker eten, drinken 
en spelen. Op 27 decem-
ber gaan wij naar onze kerk 
in Eindhoven. Verder doe ik 
rustig aan, want ik krijg half 
januari ons derde kindje.”

Jordi Kastelein uit België, 
woont nu in Aarle-Rix-
tel: “Het hoogtepunt van 
Kerstmis in België is kerst-
avond. Dan wordt er lekker 
gegeten met de familie. Er 
staan in deze tijd ook overal 
kerststallen die je kunt gaan 
bekijken. Tweede kerstdag 
wordt niet gevierd in België.

Carla Da Silva uit Beek en 
Donk is geboren in Portugal. 
“Eigenlijk ben ik wel blij dat 
ik kerstfeest in Nederland 
vier. In Portugal wordt er 
met kerst gedroogde, zoute 
vis in water geweekt. Die 
wordt traditioneel met kerst 
gegeten. Je hele huis ruikt 
naar vis. Veel Portugezen 
vinden het heerlijk. Ik sla dit 
jaar maar over. Gelukkig.” 

Haiying Chen uit Mariahout, op-
gegroeid in DongYang in de pro-
vincie Zhejiang (China). Haiying 
is hét gezicht van Wok Manda-
rin in Mariahout. “Wij vieren 
geen kerstfeest maar Nieuwjaar. 
Vroeger zag ik het kerstfeest 
op televisie. Nu wordt het feest 
vooral gevierd door Chinezen 
die in het Westen geboren zijn.”

Mexicaanse Kenia Hernandez uit Beek en Donk heeft prach-
tige verhalen. “In Mexico beginnen wij op 16 december met 
Posada’s (herbergen). Mensen spelen de reis van Jozef en 
Maria na die geen plaats vonden in de herberg. Na twee 
weigeringen, worden ze bij het derde huis binnengelaten. 
Daar vindt dan een feest plaats waarin kinderen een 7-pun-
tige piñata, gevuld met lekkernijen, kapot mogen slaan. De 
punten staan symbool voor de 7 hoofdzonden. Breek een 
punt en de zonde is vergeven. Je begint het nieuwe jaar zui-
ver.” Nieuwsgierig? Youtube: Posada 2010 Mexico

Andrea Köhler uit Beek en Donk komt 
oorspronkelijk uit Duitsland. “24 de-
cember is in Duitsland Heiligabend. Zo-
iets als Sinterklaas in Nederland. Gezellig 
met de hele familie cadeautjes uitpakken 
rondom de kerstboom.  Het was fijn dat 
ik op kerstavond meegenomen werd 
naar het Esdonks kapelletje. Het koor 
zong daar traditionele Duitse kerstlied-
jes. Het voelde heel fijn en vertrouwd.”

Chun Mo Cheng  van restaurant Paradijs 
in Beek en Donk komt uit Hongkong. 
“In Hongkong zijn veel Westerse in-
vloeden. Kerstfeest is het feest waarbij 
veel gekocht en gegeten wordt. Hoe-
wel er eigenlijk van oorsprong geen 
kerstfeest gevierd wordt, grijpen fami-
lies de kans aan om gezellig bij elkaar 
te komen. Hoe rijker de familie, hoe 
uitgebreider en luxer de kerstmaaltijd.”

Lamiaa Assem uit Egypte opent medio  
januari weer een  restaurant aan het Piet van 
Thielplein. “Egyptenaren houden van een 
feestje. Suikerfeest wordt natuurlijk gevierd, 
maar ook vieren we een  lentefeest, geboor-
tefeesten en zelfs Pasen . Met Kerstmis wordt 
alles versierd met lichtjes en komen we met 
onze families bij elkaar. We gaan dan lekker 
samen eten. Het liefst heel erg zoet.”  

Mona Ali Abdi 
komt uit Somalië:  
“Het feest van 
het nieuwe jaar 
vier ik wel, maar 
kerst niet. Met 
oud en Nieuw ga 
ik gezellig eten 
en praten met 
mijn vrienden.”

Mayra Ortega Maldonado vertelt: “Op kerstavond gaan wij samen met vijf fami-
lies naar de kerk. Mijn vrienden zijn ook Nederlands/Mexicaans. Daarna gaan 
we thuis Posada vieren en ‘ponche’ drinken. Dit is vergelijkbaar met het Spaanse 
sangria. Natuurlijk wordt er gedanst op Latijns-Amerikaanse muziek. In Mexico is 
de kerstperiode veel meer spiritueel. Het is het moment van persoonlijke reflectie 
en de tijd om eventuele ruzies uit te praten. Het doel daarvan is om een nieuwe 
start te maken. ‘Open je hart en deur voor andere mensen: laat niemand in de kou 
staan’. Wij proberen onze Mexicaanse tradities door te geven aan onze kinderen.”

Frank Strick is geboren op Aruba en woont 
nu in Aarle-Rixtel: “Op Aruba wonen veel 
Katholieke en Protestante mensen. Een 
aantal hiervan gaat met Kerstmis naar de 
kerk. Het grote verschil met de Neder-
landse kerst is natuurlijk het mooie weer. 
De kerstboom en de pakjes daaronder 
staan binnen. Voor de rest wordt Kerstmis 
buiten gevierd. Er wordt lekker gekookt 
en samen met de familie buiten gegeten.“

Zely van Nistelrooij-Oliveira komt uit Brazilië en trouwde met een Neder-
lander: “Op kerstavond gaan wij met onze familie en kinderen naar de kerk. 
Na de eerste mis, gaan we met de kinderen genieten van het kerstdiner. Voor 
ons is 24 december de belangrijkste dag van kerst. In Brazilië worden op die 
avond cadeautjes uitgewisseld en die traditie houden we hier vast. Ik vind 
het leuk om te vertellen dat wij, toen we nog in Brazilië woonden, Sinterklaas 
vierden. Met een club Nederlandse mensen. Moet je je voorstellen: bij een 
temperatuur van 36 graden”, grinnikt Zely. 

Sefer Ates uit Turkije runt eethuis 
Saray in Aarle-Rixtel: “Er zijn veel na-
tionaliteiten en geloven in Turkije. Wij 
accepteren elkaars geloof en felicite- 
ren elkaar met elkaars feestdagen. Dan 
heb je vrede. Vooral in de grote steden 
zie je kerstbomen en krijgen mensen 
cadeautjes. Oud en nieuw wordt door 
iedereen gevierd. Mensen gaan uit 
eten en bij familie op bezoek.”

Begzada Avdic uit Bosnië-Herzegovina is  
wekelijks in Aarle-Rixtel: “In Bosnië zijn vele ge-
loven. We wonen allemaal door elkaar. Wanneer de 
Katholieken kerst vieren gaan de andere culturen 
bij hen op bezoek en hebben dus ook feest. Ieder-
een zet de kerstboom en kinderen krijgen cadeau-
tjes, maakt niet uit welke religie. Ieder gezin bakt 
een ‘bozicna pogaca’, een brood waar van alles in 
zit zoals geld of zaadjes. Daar wordt het nieuwe 
jaar mee voorspeld.”

kerst thuis, met een kerstboom die pas 
op 24 december opgezet wordt.”

Mark Leonov en Galyna Leonva uit Oekraïne 
wonen in Aarle-Rixtel: “Wij vieren ook kerst. 
Dat valt bij ons op 6 en 7 januari omdat de 
Orthodoxen de oude kalender aanhouden 
zonder schrikkeldagen. In onze kerken 
staan geen banken. De nachtmis duurt tot  
zonsopgang. Sommige mensen staan dan de 
hele nacht in de kerk. Daarna eten we lekker 
samen met onze families.”
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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:
Mieke van de Heuvel

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Joyce van Zutphen

2. Edith Berkers

3. Saskia EgelmeersPrijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Zoek de 10 verschillen
DE LAATSTE GAST 

Kipspiesje met chorizo

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

• 600 gr kipfilet
• 1 Choriso
• 1 groene paprika
• 1 el bieslook, 

fijngesneden
• 1,5 tn knoflook
• ½ sinaasappel
• 2 el olijfolie
• peper/zout
• satéprikkers

Snijd de kipfilet, chorizo en paprika in blokjes (saté formaat) De kip 
slinkt wat, dus snijd deze blokjes iets groter. De halve sinaasappel 
uitpersen. In een schaal kipstukjes met chorizo, paprika, fijngehakte 
bieslook, sinaasappelsap en 1 el olijfolie door elkaar scheppen. Op 
smaak brengen met peper en zout. Steek nu de blokjes kipfilet, chorizo 
en paprika aan de prikker. Bak voor uitgifte de spiesen in een oven van 
180˚C tot de kip bruin en gaar is. Direct uitserveren. Bon appetit!

Kookcentrum Brabant wenst iedereen een hele goede, gezellige, maar 
zeker ook smakelijke kerst toe!

Ingrediënten: Uitleg van recept:

De categorieën:

12. 
Radio Kontakt

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

Kerstmis

Sudoku

Puzzelpagina

Easy

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Woordzoeker
ARRENSLEE

CADEAU

KERSTAVOND

KERSTBAL

KERSTBOOM

KERSTBORREL

KERSTBROOD

KERSTDAG

KERSTDINER

KERSTFEEST

KERSTLIED

KERSTMAN

KERSTMARKT

KERSTMIS

KERSTMUZIEK

KERSTNACHT

KERSTONTBIJT

KERSTSTAL

KERSTSTER

KERSTSTOL

KERSTSTUKJE

KERSTVAKANTIE

KERSTVERSIERING

KERSTWONDER

RENDIER

XMAS

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

KERSTVERSIERING KERSTVAKANTIE KERSTONTBIJT
KERSTBORREL KERSTMUZIEK KERSTSTUKJE
KERSTWONDER KERSTAVOND KERSTBROOD
KERSTDINER KERSTFEEST KERSTMARKT
KERSTNACHT ARRENSLEE KERSTBOOM
KERSTLIED KERSTSTAL KERSTSTER
KERSTSTOL KERSTBAL KERSTDAG
KERSTMAN KERSTMIS RENDIER
CADEAU XMAS

Varkensvlees van de Heyde Hoeve uit Nuenen, rundvlees van de 
familie Geerets (Stroj) uit Castenray, Boerderijkip, beschermde 
Noord-Hollandse streekkaas, Steenoven gebakken brood (100% 
natuurlijk), dagvers brood van Echte Bakker Vedder en fruit van 
Fruitboerderij Vink uit Kraggenburg. Het afgelopen jaar hebben 
wij verschillende stukjes geschreven over de Mooie en Gezonde 
artikelen van ’t Verswarenhuys. Maar het allerbelangrijkste is: een 
Mooi en Gezond nieuwjaar! ’t Verswarenhuys wenst u daarom een 
Mooi en Gezond 2015 en ziet u in het 
nieuwe jaar weer graag terug in 
de winkel. ’t Verswarenhuys, eten 
van vandaag!

MOOI GEZOND Mooi en Gezond 2015
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Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Munten, kaarten, postzegels en thee-
zakjes. Het zijn zo maar wat popu-
laire verzamelitems. Maar er is nog 
veel meer. Mensen verzamelen de 
meest bijzondere dingen, ook in ons 
Mooi(e) Laarbeek.

Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze decembermaand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij Stephan 
Verleisdonk. Stephan woont in de 
Lijsterstraat in Aarle-Rixtel. Vol trots 
vertelt Stephan over zijn prachtige 
verzameling kerstversieringen.

Kerstsfeer
Woonkamer en keuken van Stephan 
en Femke Verleisdonk stralen in de-
cember Kerstmis uit. Er staan drie 
kerstbomen, twee verlichte vitrines, 
een nostalgisch flessenrek uit een 
snoepwinkel, gevuld met kerstballen. 
Op de kast takken met daarin kleurige 
vogeltjes en een sfeervolle verlichting. 
Op een tafeltje drie forse beelden van 
Jozef en Maria en het Kindje Jezus. 
“Het Kindje Jezus komt van mijn 
schoonmoeder”, zegt Stephan. “Hier 
heeft het tenminste een vader en een 
moeder”, lacht hij, terwijl hij Jozef 
wat dichter richting Maria schuift. 
Het geheel oogt niet ‘kitscherig’ of 
‘protserig’, maar sfeervol. Een bijna 

levensgrote engel met gespreide vleu-
gels, kijkt vanuit een hoek tevreden 
de kamer in.

Gezin van verzamelaars
Het gezin Verleisdonk bestaat louter 
uit verzamelaars. Stephan verzamelt 
behalve kerstversieringen, ook blik-
ken, sinterklaasversieringen, vogel-
kooitjes, kortom van alles. Femke ver-
zamelt serviesgoed van Regout. Zoon 
Ralph spaart botjes en skeletten, zoon 
Tom schelpen en stenen. Stephan ver-
telt dat de woonkamer en de keuken 
regelmatig van thema veranderen. 
Door het jaar heen komen alle verza-
melingen aan bod, ook die van Femke 
en van de kinderen. “Ik moet er niet 
aan denken”, zegt Stephan, “dat ik 
vandaag hier een bloempot neerzet 
en dat hij er over een half jaar nog 
staat!”

Kerstversieringen
Stephan weet niet precies hoeveel 
kerstballen hij heeft. “Het moeten 
er meer dan duizend zijn”, denkt 
hij. Daarnaast pieken, engelenhaar, 
knijpkaarsjes, lampjes, engeltjes. “Het 
moet wel een beetje oud zijn met een 
mooi verhaal”, vertelt Stephan en-
thousiast. Vol trots laat hij een groen 
doosje zien met daarin rode getorste 
kaarsjes en een kandelaartje. Alles 
voor de prijs van 45 cent. “Die kaarsjes 
werden vroeger ook echt brandend in 

de kerstboom gezet. Levensgevaarlijk 
was dat!”, zegt Stephan. En dat 
een kerstbal altijd rond is, is volgens 
Stephan een misvatting. Hij wijst De 
MooiLaarbeekKrant op verschillende 
vormen die in de boom hangen. Een 
kerstbal in de vorm van een pijp, een 
vogeltje, een ster, een motorrijder enz. 

Het begin van de verzameling
Zo’n zeven jaar geleden is Stephan 
begonnen met het verzamelen van 
kerstversieringen. Hij vond de oude 

kerstspullen van zijn tante zó mooi, 
dat hij er als de kippen bij was om 
ze over te nemen, toen zij overleed. 
Van lieverlee is zijn verzameling ge-
groeid. Het meeste heeft hij gekregen 
via familie, kennissen en vrienden, 
of van vlooienmarkten. Kopen doet 
Stephan maar weinig. “Ze zeggen 
wel eens, dat je geluk niet kunt ko-
pen”, lacht Stephan, “maar dat kan 
wel!” Vol trots wijst hij op de stolp die 
voor het raam staat. Bovenin is met 
een zuignapje, een fragiel engeltje 

met doorzichtige vleugeltjes beves-
tigd. “Een heel zeldzaam engeltje, ge-
kocht in Antwerpen voor maar dertien 
euro!”, vertelt hij vol trots.

Oproep
Lezers van dit artikel, die in het be-
zit zijn van overbodige, oude, of 
bijzondere kerstversieringen, kun-
nen contact opnemen met Stephan 
Verleisdonk, Lijsterstraat 11, Aarle-
Rixtel. Tel: 0492-384636, E-mail: 
sfmverleisdonk@onsbrabantnet.nl.

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...

‘protserig’, maar sfeervol. Een bijna 

Stephan Verleisdonk te midden van zijn woonkamer, die helemaal omgetoverd is in kerststijl 

Ruim 3500 personen bereiden zich voor op Kwizut 

“D’n Hort Op heeft op de � ets het meeste effect” 
Redacteur: Nikki Barten 

Beek en Donk – Met een denderende 
openingsknaller wordt over exact 
vijf dagen het startschot voor Kwizut 
2014 gegeven. De vierde editie be-
looft nog spannender, leuker en suc-
cesvoller te worden dan de eerdere 
quizzen. “We zijn er als organisatie 
klaar voor en hebben er ontzettend 
veel zin in”, aldus medeorganisator 
Ronnie van der Rijt. 

Informatieavond
Kwizut – de dorpsquiz van Beek en 
Donk – is in de afgelopen jaren zo 
hard gegroeid, dat het nodig is voor 
de organisatie om een informatie-
bijeenkomst te houden. Deze vond 
afgelopen donderdag plaats. Verdeeld 
over twee groepen kwamen afge-
vaardigden van de 146 deelnemende 
teams luisteren naar wat de organisa-
tie hen te vertellen had. En luisteren 
deden ze. Het zou geen van de teams 
gebeuren dat er een tip over de quiz 
aan hun neus voorbij zou gaan. 

Medeorganisator Ties van Oorsouw 
legde de deelnemers uit wat er van 
hen verwacht werd, maar ook wat 
de deelnemers konden verwach-
ten van de organisatie. Zo werd het 
startpunt goed bekeken. Net als vo-
rig jaar is dit een rallystart op het 
evenemententerrein. Alleen is dit nu 
niet op de Ijsweg, maar rondom het 
Ontmoetingscentrum. “Je stelt je 
rondom het Ontmoetingscentrum op 
en kiest op een gegeven moment voor 
Beek of Donk”, legt Ties uit. “Ook dit 
jaar is gemotoriseerd verkeer weer ge-
scheiden van het niet gemotoriseerde 
verkeer.” Ties is nog steeds verbaasd 
over vorig jaar: “Sommigen stonden 
al uren opgesteld voor de start. Het 

was niet verrassend dat er zelfs nog 
net voor de start accu’s uitvielen van 
auto’s. Wij hebben nog nooit gezien 
dat er zoveel mensen bereidwillig zijn 
om deze gedupeerden te helpen”, 
vertelt hij lachend. 

Programma
Om 23.30 uur dient de quiz komende 
maandag ingeleverd te zijn door de 
teams. Om 21.00 uur wordt een afge-
vaardigde per team gevraagd om naar 
Café-Zaal van de Burgt te komen voor 
het maken van een opdracht. “Ook dit 
jaar bevat de quiz weer veel opdrach-
ten, zowel praktijkgerichte als theore-
tische”, vertelt Ronnie. “We hebben 
vorig jaar veel geleerd over ‘D’n hort 
op’. Deze opdracht pakte niet uit zoals 
we verwacht hadden. Daar hebben we 
dit jaar aan gewerkt.”  Dat de deelne-
mers donderdagavond de tip kregen: 
‘D’n Hort Op heeft op de fiets het 
meeste effect’, zal dan ook niet voor 
niets zijn geweest. Anders dan andere 
jaren is het feit dat de joker niet op de 
geheime opdracht ingezet mag wor-
den. De teams die zich op de eerste 
inschrijfdag tussen 00.00 en 00.14 uur 
aangemeld hebben, ontvangen maan-
dag om 15.00 uur per mail een tip. “En 
dit jaar heb je er écht iets aan”, vertel-
len de organisatoren lachend.

Vragen
Na een half uur intensief geluisterd 
te hebben, had de organisatie nog 
een verrassing voor de deelnemers 
in petto: een literair boek, genaamd 
‘Lexicon van het onbekende’. Waar 
sommigen ijverig begonnen te lezen, 
legden anderen het boek rustig aan 
de kant. ‘Wedden. Heb je dadelijk dat 
boek gelezen, krijg je er toch geen 
vraag over’, beredeneerde een deel-
nemer. Terwijl de ander het juist een 

leuk boek vond en het helemaal vol 
post-its heeft geplakt om op alle vra-
gen voorbereid te zijn.

Kwizut 2014
Vorig jaar won team ‘Alles Goewd’ 
de quiz. Vorige week leverden zij 
hun wisselbokaal in. Deze krijgt het 
winnende team van de komende 
editie. De vereniging waar de or-
ganisatie dit jaar mee samenwerkt 
is de KPJ. Ronnie: “We hebben een 
samenwerkingsovereenkomst ge-
sloten met deze Beek en Donkse 
vereniging. Zij bieden ons de hel-
pende handjes en houden hier een 
mooie cent aan over voor de vereni-
ging. Het is heel fijn dat we dit voor 
elkaar kunnen betekenen.” 

Op zaterdag 10 januari vindt de be-
kendmakingsavond plaats. Dit ge-
beurt weer middels een grandioos 
feest in sporthal D’n Ekker, met de-
zelfde band als vorig jaar ‘Session’. 

De MooiLaarbeekKrant wenst alle 
deelnemers aan Kwizut ontzettend veel 
succes toe en benadrukt hierbij – knip
ogend – dat het kantoor van dit huis-
aan-huisblad op maandagavond 29 
december niet bereikbaar is. 

Medeorganisator Ties van Oorsouw geeft de 
deelnemers de nodige informatie voor Kwizut 2014 

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

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

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

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

‘Alles Goewd’ levert Kwizut-bokaal in

Beek en Donk - Terwijl veel teams vol 
in de voorbereidingen zitten, heeft 
de organisatie van Kwizut afgelopen 
weekend de wisselbokaal opgehaald 
bij team ‘Alles Goewd’.

Een kleine delegatie was tezamen ge-
komen bij de locatie waar Alles Goewd 
sinds drie jaar hun quiz maakt en be-
leeft, om de bokaal weer terug te ge-
ven. Onder het genot van een heerlij-
ke kop koffie konden ze al proeven dat 
de stemming en drive voor de vierde 
editie van Kwizut er al goed inzit. Bij 
navraag kreeg de organisatie te horen 
dat Alles Goewd de vorige Kwiz met 
circa 25 personen heeft gemaakt, met 
een gemêleerd gezelschap van jong en 

oud. Voor dit jaar hebben ze nog een 
paar mensen meer weten te strikken, 
waaronder nog leden van ‘Stoudt’, 
en na het maken van de foto, werd 
bij de tweede kop koffie nog druk 
gespeculeerd wie er nog meer mee 
móest doen.. ‘ja maar die heeft een 
vriendin en doet nu dit jaar met haar 
team mee’…’nee niks ervan, dan doen 
ze allebei maar met ons team mee’… 
Heerlijk om als organisatie dit zo mee 
te maken.
 
Erik van Haperen gaat voor een top 
5 notering dit jaar, Alles Goewd gaat 
hiervoor alles op alles zetten, maar 
is zich bewust van de druk die op de 
schouders van de winnaars liggen. Er 

zijn 145 teams meer die dat ook wil-
len. Kwizut wenst Erik en zijn team 
heel veel succes. De organisatie ver-
trekt met de bokaal huiswaarts om 
hem op te poetsen en klaar te maken 
voor de volgende winnaar.

Met het verschijnen van deze 
MooiLaarbeekKrant is het nog 5 da-
gen tot aan Kwizut, en het begint weer 
te leven in het dorp. Teams véél succes 
met de voorbereidingen en maandag 
met het maken van de quiz, maar 
vooral, heb lol en geniet, daar is het de 
organisatie in ieder geval om te doen! 
De organisatie, Ties, Niels, Ron, Cindy 
en Frank wensen iedereen een fijne 
kerst toe. Geniet met en van elkaar.

Een delegatie van team ‘Alles Goewd’ levert de bokaal in. Zullen zij hem weer winnen?

Als de stoepen glad zèn
en de vrouw lopt mi ne hoge rug,
dan halt oew schatsen mèr uit ’t vet
want de zommer komt nie mèr terug.

Dan worrut wir tijd vur Kerstmis
en vur ’t Kerstverhaal
Van unne timmerman St. Joseph
die ging mi Maria an d’n haal.

Hij beloofde d’r een hotel mi sterren
Mèr dè leek later toch een klucht
In unne stal kwamen ze terecht!
Mi hil veul sterren in de lucht…

Daor kwam toen al vlug hun kiendje
St. Joseph stond versteld…
Hij kon ut ok nie weten
want gin mens ha ut hum verteld!

As urste kwamen er wa herders
die lagen ergen op de hei
Ze hurden ut van unnen engel
die praotte zunne mond vurbij…

De koningen kwame veul latter
Die kwamen nooit zo vroeg
die zaten nog te roepen
in een of andere kroeg.

Ze brachten ok kadootjes mee
wa mirre en veul goud
St. Joseph dacht: “Dè ruil ik straks 
schôn
vur un par kuub timmerhout.”

D’r war ok unne zwarte bij
dè was un goeie ziel
die kwam nie zozeer vur ut kiendje
Nee… hij hoopte op asiel! 

Dè hittie ok gekregen
alleen duurde het wa lang
Ut was daor toen krek as hier bij ons
van zwarten waren ze wat bang.

Wa zôn nog veul meer kunnen ver-
tellen
mèr  is ut dan nog wel allemaol waor?
och, un bietje overdrijven
dè mag toch, hier en daor?

Wor we nie mi overdrijven
(dan is deez gedichtje klaar)
Zèn ons goei wensen vur jullie
Vur nou, vur straks, vur ut hele 
jaar!

Theo Jansen

Gedicht

Helmond

HG Assurantien Brabant¨

Al sinds jaar en dag uw verzekeringsadviseur

www.hgassurantienbrabant.nl

Bosscheweg 104
Aarle-Rixtel

Tel.: 06-20444601

Veedrift 1 A
Helmond
Tel.: 0492-754010

Theo de Jong
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TUSSE N   WERK  

EN  WAS
TUSSE N   WERK  TUSSE N   WERK  TUSSE N   WERK  TUSSE N   WERK  TUSSE N   WERK  

Poolse Poets…
Bij de toiletten op mijn werk ont-
moet ik haar voor de eerste keer.  Een 
blonde, kordaat uit de ogen kijkende 
vrouw. Gehuld in een vale spijker-
broek. Terwijl ik mijn excuus maak 
voor het betreden van haar net ge-
poetste toilet, zwaait ze vriendelijk 
met een stofdoekje. “Issu good.” zegt 
haar collega met een dik Pools accent. 
Respect voor schoonmaaksters, ze 
zijn belangrijk.  Ze ruimen andermans 
zooi op. 

De volgende dag is ze er weer. Ze 
dweilt door de gangen. Ik probeer 
een gesprek met haar aan te knopen. 
Haar vriendelijke ogen kijken me ho-
peloos aan. Nederlands? Nee! Engels? 
Nee! Ook Duits spreekt ze amper. 
Met handen en voeten proberen we 
elkaar iets duidelijk te maken. Uit-
eindelijk lukt het ons om samen een 
soort van gesprek te voeren.  Ik wijs 
naar mezelf en zeg “Marie-Christine” 
zij wijst “Rasia”. Ik herhaal in mezelf 
haar naam nog een paar keer om 
hem te memoriseren. 

Het loopt tegen kerst als Rasia mijn 
bureau stoft waarop ik kerstkaar-
ten heb liggen. Mijn kinderen staan 
erop afgebeeld. Bij het tonen van 
een kaart zie ik iets treurigs in haar 
gezicht.  Ze steekt vier vingers op 
en zegt: “Freund…Poland.”  Met 
veel moeite kom ik erachter dat haar 
vier kinderen van 2 tot 16 jaar bij 
een vriendin in Polen verblijven. We 
zijn even oud, hebben kinderen en 
heel verschillende levens. Schaamte 
maakt zich van mij meester. Ik reali-
seer me hoe goed ik het heb.

Tegen Carnaval komt Rasia enthou-
siast binnenlopen. “Kienderen… Nie-
derland!” De blijdschap is terecht. 

Een tijdje later wordt dochter van 13 
voorgesteld. Het bescheiden meisje 
blijkt een kei op school te zijn. Einde 
schooljaar laat Rasia trots het  rapport 
met een 9 voor Nederlands zien.

Een mooie vriendschap had kunnen 
ontstaan. Helaas, Rasia wordt overge-
plaatst naar een andere plek. Opeens 
is ze weg. Er komt een nieuwe ploeg 
met een Engels sprekende Poolse.

Een jaar is verstreken. Beneden rom-
melen de poetsers. “Shall I close the 
door?” roep ik naar beneden. Eigen-
lijk wil ik alweer omkeren en achter 
mijn bureau duiken. Plots klinkt een 
bekende stem. “Marie-Christine? Ben 
jij daar? Wat goed om je te zien.”  
Met stomheid geslagen hoor ik Ra-
sia. Ze spreekt Nederlands. Ontroe-
ring maakt van mij meester. Rasia ziet 
het en kust me op de wang. “Het is 
goed.”

‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.’ Begin jaren ’90 zag je die 
posters overal hangen. Ik ben zo’n meid, moeder, echtgenote en collega. Bewust 
gekozen voor baan en moederschap. Chaotisch en verstrooid, actief en creatief. 

Door: Marie-Christine van Lieshout

Sterren vragen aandacht voor Donkse kerk
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Johan Maas 

Beek en Donk - De oud-kerstvier-
groep Leonarduskerk vraagt met het 
hangen van vier sterren aandacht 
voor het Leonardusgebouw, zoals de 
Donkse kerk genoemd moet worden 
na het onttrekken van het gebouw 
aan de eredienst, nu bijna 2 jaar ge-
leden.

Vochtig
In de kerk ruikt het muf volgens Harrie 
van Wanrooij, Jan Ernest en Joep 
Beckers. Samen met Jan Vorstenbosch 
vormen zij de kern van de groep, die 
altijd met de kerst zorgde voor de ver-
sieringen en verlichting in en buiten de 
Donkse kerk. “Alles zit onder een laag 
stof en de vloer is vochtig. De verwar-
ming werkt niet meer en kan ook niet 
aangezet worden. In de Michaëlkerk 
in Beek waren een paar essentiële on-
derdelen nodig en die zijn toen tijde-
lijk maar van de verwarming in Donk 
gehaald”, vertellen de heren. De staat 
van de rest van de kerk is goed. “Je 
hoeft niet bang te zijn, dat je door de 
vloer in de toren zakt, want de nieuwe 
planken zijn meer dan drie centimeter 
dik”, aldus Joep Beckers.

Hogerop
Harrie vertelt: “De sterren hangen 
we al in de kerk vanaf het begin van 
de jaren ’80. We zijn begonnen met 
drie grote sterren voor de galmgaten 
die aan de buitenkant van de toren 
werden opgehesen.” Een nieuw fe-
nomeen doet dan zijn intrede: de 
opkomst van de mobiele telefonie. 
Zoals op alle hoge 

gebouwen in de regio komen er in de 
toren ontvangers en zenders te staan, 
waarvan de signalen niet verstoord 
mogen worden. Vóór die apparaten 
mogen dus geen metalen constructies 
worden gehangen. De grotendeels uit 
metaal vervaardigde sterren moeten 
wijken. De groep wordt gedwongen 
hoger de toren in te gaan. Halverwege 
de toren zijn een soort dakkapelletjes. 
“Daar duwen we de opgevouwen me-
talen sterren naar buiten”, legt Jan uit. 
“Voor de zekerheid dat ik de ster niet 
naar beneden laat vallen houdt Harrie 
met een touw de ster vast. Buiten de 

toren ontvouwen we de ster en ver-
volgens wordt deze tegen het kozijn 
vastgetrokken.” Dan stralen de ster-
ren tot ver in de omtrek om de komst 
van het kerstkind aan te duiden. Het 
kersttafereel in de kerk ontbreekt ech-
ter al een paar jaar, want zonder ere-
diensten heeft dat geen zin.

Zorgen
Het gebouw valt onder de verant-
woordelijkheid van het parochiebe-
stuur en het bisdom. Harrie legt uit, 
dat er al een hele lijst is samengesteld 
van gebruiksmogelijkheden voor het 
Leonardusgebouw. “Met het ophan-
gen van de sterren hopen we, dat het 
parochiebestuur gestimuleerd wordt 
om eens met een nieuwe blik naar het 
gebouw te kijken. Of er toch niet een 
mooie nieuwe functie voor kan wor-
den gevonden. Want het is toch eeu-
wig zonde, dat zo’n prachtig gebouw 
staat te verkommeren”, beamen de 
drie bouwers als uit één mond.

Vlnr. Jan Ernest, Harry van Wanrooij en 
Joep Beckers voor het Leonardusgebouw 

Wij wensen u fijne feestdagen 

en een 

gezond en gelukkig 2015!

Namens alle medewerkers van het 

Medisch Centrum Beek en Donk

Wim van Dijk
Aarle-Rixelwww.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Wenst iedereen gelukkig nieuwjaar
Spuitwerk

Papenhoef 21, Lieshout, www.triafietsen.nl

WENST U EEN FIJNE KERST

WAARDEBON
25% KORTING OP HET ARBEID IN ONZE 

WERKPLAATS!

Wilhelminastraat 30  Mariahout  0499 - 427 900  www.aquados.nl

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen
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House of JAB by Verstappen Interiors • Burgemeester van Houtlaan 4a, Helmond • 0492 522857 • www.houseofjab.nl

House of JAB by Verstappen Interiors adviseert: Licht
Iedere maand adviseert Yvonne 
Verhorevoort, eigenaresse van ‘House 
of JAB by Verstappen Interiors’ in 
Helmond, De MooiLaarbeekKrant en 
al haar lezers over de do’s & dont’s in 
het interieur. Komend jaar zal de inte-
rieuradviseuse van de ontwerpstudio 
iedere keer een ander thema uitlich-
ten. Hierdoor haalt u net dat beetje 
extra uit uw huis.

Op dit moment zitten we nog hele-
maal in de Kerstsfeer. Lichtjes in het 
huis, lichtjes in de bomen en ook de 
kaarsjes op tafel zullen niet ontbre-
ken. Het huis is gezellig, sfeervol en 
warm. Al deze versieringen het hele 
jaar door laten hangen, is echter geen 
optie. Hoe krijg je diezelfde warm-
te en sfeer toch terug in de kamer? 
Yvonne weet het antwoord: door 
middel van het juiste lichtgebruik. 

 Overkill
“Met Kerst gebruiken mensen eigen-
lijk een ‘overkill’ aan licht. Het contrast 
is dan ook extra groot, als de feestda-
gen voorbij zijn en men de versierin-
gen op moet ruimen. Voor sommigen 
is het lastig om toch diezelfde sfeer te 
behouden”, vertelt de interieuradvi-
seuse. ‘Balans’ en ‘evenwicht’ zijn de 
woorden die hierbij centraal staan. 
“Soms zie je dat mensen drie grote 
lampen in hun woonkamer zetten, 

terwijl ze beter zes kleine hadden kun-
nen plaatsen. Anderen verlichten al-
leen de gebieden waar ze gebruik van 
maken en laten de rest donker. Goede 
verdeling van licht in een ruimte zorgt 
voor de juiste balans.”

Don’t: Functielicht verwarren met 
sfeerlicht
Er zijn drie verschillende soorten licht: 
algemeen licht, functielicht en sfeer-
licht. Vooral de laatste twee worden 
volgens Yvonne vaak door elkaar 

gehaald. “Sfeerlicht is over het alge-
meen ook een decoratief object. Het 
is opvallend en mooi. Functielicht 
daarentegen wordt alleen gebruikt, 
wanneer nodig – bij het lezen bijvoor-
beeld. Functielicht is daarom vaak on-
opvallend en klein.” De interieurad-
viseuse maakt duidelijk waarom deze 
twee niet met elkaar verward moeten 
worden: “Als je tijdens het lezen je 
sfeerlicht fel aan zet, is de hele ruimte 
verlicht en dus de sfeer verdwenen.”

Do: Dimbaar of verstelbaar licht
Het huis hoeft niet vol met lampen te 
hangen om sfeer te kunnen creëren. 
Zoals hierboven staat aangegeven 
gaat het om de juiste balans. Een an-
dere manier om deze te verwezen-
lijken is het gebruik van dimbaar of 
verstelbaar licht. “Wanneer je TV aan 
het kijken bent, heb je een andere 
behoefte aan licht, dan wanneer je 
aan tafel aan het kaarten bent”, legt 
Yvonne uit: “In plaats van verschil-
lende lampen aan schaffen, kun je ook 
dimbaar of verstelbaar licht gebrui-
ken. Deze zijn multifunctioneel en dus 
bij meerdere activiteiten passend.”

‘Ik krijg het echt niet gezellig’
Wanneer u bovenstaande do’s and 
dont’s hebt uitgeprobeerd, maar het 
nog altijd niet sfeervol krijgt, staat 
‘House of JAB by Verstappen Interiors’ 
natuurlijk voor u klaar. Specialisten 

kunnen het beste uit uw bestaande 
interieur halen of samen met u nieuwe 
producten uitzoeken. Nieuwe produc-
ten zijn in alle stijlen verkrijgbaar en 
kunnen op zicht – in plaats van via 
plaatjes – gekocht worden.  

Het thema van deze maand zit er dan 
weer op, maar niet zonder één laat-
ste tip van Yvonne: “Koud Led-licht is 
echt funest voor de huiskamer.”

Muzikale opening 2015 door 
Harmonie O&U
Beek en Donk - Koninklijke Harmonie 
Oefening en Uitspanning gaat het 
nieuwe jaar muzikaal inluiden met 
een nieuwjaarsconcert. Op donder-
dag 1 januari, vanaf 13.30 uur, gaan 
alle gelederen van de vereniging van 
zich laten horen in Muziekcentrum ‘t 
Anker in Beek en Donk. De entree is 
gratis.

Van jong tot oud, van beginner tot 
ervaren muzikant, alle gelederen van 
O&U zorgen voor een muzikaal begin 
van 2015. Zo zullen de jongste mu-
zikanten, gevormd door de leerlin-
genslagwerkgroep, de blokfluitklas en 
het leerlingenorkest onder leiding van 
Nick Heesakkers, met enkele leuke 
stukjes laten horen wat zij in hun prille 
muziekcarrière al geleerd hebben. Het 
leerlingenorkest doet dat onder ande-
re met Rhythm and Blues, Beetle Blues 
en het op nieuwjaarsdag toepasselijke 
Lazy Song. Daarnaast zullen de jeugd-
slagwerkgroep en de slagwerkgroep 
onder leiding van Rob van Doore met 
de nodige ritmiek het nieuwe jaar in-
luiden.

Het jeugdorkest, met Marianke Hobé 
als dirigent, zal vervolgens een twee-
tal werken ten gehore brengen. Met 
Moments for Morricone van Jacob de 
Haan brengen zij een ode aan Ennio 
Morricone, de Italiaanse componist 
die met name bekend is van de film-
muziek van onder andere The Good, 
The Bad & The Ugly en Once Upon 
a Time in the West. De bekende the-
ma’s uit deze films komen terug in dit 
uitdagende muziekstuk. Het tweede 
stuk heeft het jeugdorkest eerder uit-
gevoerd tijdens de kerstrollershow. 
Het is de muziek van de populairste 
animatiefilm ooit: ‘Highlights from 
Frozen’.
 

Het concert wordt afgesloten door 
het harmonieorkest, onder leiding 
van Henk van de Weijer. Wie het con-
cours, waarop O&U erg succesvol was, 
heeft gemist, kan op nieuwjaarsdag 
nog twee stukken uit het concours-
programma beluisteren. Het orkest 
speelt namelijk het ingetogen October 
van Eric Whitacre en het spectaculaire 
derde deel uit Divertimento van Oliver 
Waespi. Het harmonieorkest eindigt 
met Songs from the Catskills van Johan 
de Meij, een mix van Amerikaanse, 
Ierse en Schotse folkmuziek.
  
Traditiegetrouw gaat op 1 januari de 
voorverkoop voor de carnavalscon-
certen van start. Kaarten zijn dan te 
koop in Muziekcentrum ‘t Anker en 
na deze datum tevens verkrijgbaar bij 
bloematelier De 4 Seizoenen, Café van 
de Burgt en op vrijdagavond na 21.30 
uur in ‘t Anker. De carnavalsconcerten 
vinden dit jaar plaats op 7 en 13 febru-
ari en zijn getiteld ‘Onderwereld&U, 
crimineel goed’. Na afloop van het 
nieuwjaarsconcert is er de mogelijkheid 
om toegangskaarten hiervoor alvast te 
bemachtigen en eveneens na te genie-
ten van een muzikale start van 2015, 
onder het genot van een drankje. 

Buurtvereniging De Eendracht bakt weer oliebollen

Beek en Donk - Traditiegetrouw gaat 
buurtvereniging ‘De Eendracht’ ook 
dit jaar tussen Kerstmis en oudjaar 
weer oliebollen en rozijnenbollen 
bakken in een echte, professionele 
oliebollenkraam op het Heuvelplein 
in Beek en Donk.

Oliebollen horen er ieder jaar bij tij-
dens de aanloop naar Nieuwjaar. Heb 
je geen zin om ze zelf te bakken, dan 
doet de buurtvereniging dat wel voor u.

Deze buurtactiviteit is ontstaan bij de 
voorbereiding van de viering van het 

25-jarig bestaan van de buurtvereni-
ging. Intussen maakt de  buurtver-
eniging zich voor de twaalfde keer op 
en doen er maar liefst 25 vrijwilligers 
mee om het geheel tot een goed en 
geslaagd einde te brengen. De op-
brengst van deze buurtactiviteit komt 
ten goede aan de clubkas, waardoor 
het mogelijk is weer veel activiteiten 
te organiseren voor jong en oud van 
de 550 leden tellende buurtvereniging.

Buurtvereniging De Eendracht hoopt u 
in de aanloop naar de jaarwisseling te 
mogen begroeten om te genieten van 

de overheerlijk smakende oliebollen of 
rozijnenbollen. Zij staan op 28, 29 en 
30 december van 12.00 uur tot 17.00 
uur en op 31 december van 7.00 uur 
tot ongeveer 17.00 uur voor u klaar.

Op oudejaarsdag kleden zij het 
Heuvelplein weer gezellig aan en 
luisteren het geheel op met een mu-
zikale bijdrage. Eerst gaat het leerlin-
genorkest en de leerlingenslagwerk-
groep van O&U, onder leiding van 
respectievelijk Nick Heesakkers en 
Rob van Doore, een optreden verzor-
gen en daarna zal De Coöperatieve 
Stoomafblaaskapel, onder leiding van 
Hannie Hendriks, het stokje overne-
men. Gezelligheid rond de vuurkorf en 
onder het genot van een glaasje glüh-
wein. Het optreden start om 13.00 uur 
en duurt tot circa 15.00 uur.

De buurtvereniging wenst u een pret-
tige jaarwisseling en een voorspoedig 
en vooral gezond 2015.

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Frits & Lieke Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

Gastouder Reina
Ik heb nog plaats

Reina Verbakel
de Peppel 15
Beek en Donk

06-53761321
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Ineke Fr ansen - Van 
de Graef

Hallo allemaal,

Het is hier nu half 10 in de och-
tend met alweer een gevoels-
temperatuur van 30 graden. Dat 
belooft wat voor vandaag! Maar 
het ziet ernaar uit dat we laat in 
de middag een lekkere regen-
bui/donderstorm krijgen dus dan 
koelt het weer mooi af voor in de 
avond. Deze week is het alweer 
kerst. Moet zeggen dat ik met dit 
weer niet echt een kerstgevoel 
krijg. Maar we hebben wel wat 
kerstdecoratie hier in de lodge, 
allemaal zelf gemaakt door mij. 
Heel wat uurtjes geploeterd, maar 
het was het wel waard. 

In de bush kunnen we nu erg veel 

jonge dieren zien. Wat echt su-
per schattig is! De jonge impala’s 
waarbij je aan hun gedrag al kunt 
zien of het mannetjes of vrouwtjes 
zijn. De mannetjes dagen elkaar al 
uit om te kijken wie de sterkste is, 
en dat op een leeftijd van onge-
veer 3 a 4 weken. En de vrouw-
tjes volgen mama zo mooi en blij-
ven rustig. Ook heb ik afgelopen 
week het geluk gehad om in het 
Kruger een baby jachtluipaard te 
zien! Het jachtluipaard is een be-
dreigde diersoort en we hebben 
er nog maar ongeveer 120 in het 
hele Kruger (in vergelijking met ± 
1000 luipaarden en ± 1700 leeu-
wen). Dus erg speciaal om te zien, 
al helemaal een kleintje! 

Het vrouwelijke jachtlui-
paard leeft solitair (alleen), 
waarbij de mannetjes 
(broers) kleine groepjes 
van meestal 2 of 3 vor-
men. Dus als je meer jacht-
luipaarden ziet op 1 mo-
ment dan is het of moeder 
met jongen of mannetjes. 
Het vrouwtje paart niet 
zomaar met elk manne-
tje. Nee, nee, hij moet aan 
haar standaarden voldoen, 
anders heeft het mannetje 
absoluut geen kans. En 
wanneer ze een mannetje 
toelaat om te paren dan 
moet dit mannetje na zijn 
daad toch maar snel weg 
wezen want het vrouwtje 

wil hem niet in de buurt hebben. 
En dan over vrouwen met een 
temperament gesproken ;)...

Ik had erg graag weer een aan-
tal kaartjes verstuurd maar ons 
postkantoor heeft maar liefst 3 
maanden gestaakt, waardoor er 
een hele hoop werk is dat ze in 
moeten halen. Dat betekent dat 
de kaartjes pas rond februari ofzo 
aan zullen komen. Dus kaartjes 
sturen dit jaar heb ik opgegeven. 
Vandaar wil ik graag via deze weg 
iedereen in Laarbeek, maar vooral 
mijn familie en vrienden een hele 
hele fijne en gezellige kerst en 
jaarwisseling wensen!! Ik hoop 
dat het een mooie witte kerst 
wordt en dat jullie er lekker van 
kunnen genieten en met de jaar-
wisseling iets warmer zodat jullie 
niet bevriezen tijdens het vuur-
werk afsteken ;).

Tot volgend jaar maar weer!

Groetjes uit het Zonnige verre 
Zuiden, Amy

Luchtpost

Zuid-Afrika

Kerst in Zuid-Afrika 

Ook een 
familiebericht plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

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
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
Lederen dameshandschoen met een druk-
knoop aan de bovenkant gevonden, 
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
Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, 
klokken, beelden, kleingoed zolderoprui-
mingen, etc. Tel. 06-13208306

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

Kringloopwinkel 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

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

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 koop gevraagd: handzaaimachine 
(Thilot) 1-en ook meerrijer en rolschoffels. 
06-27628220

TE HUUR
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 KOOP
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

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

Winterbanden met velgen, 215/65 R16, 
Pirelli, 5 moeren, z.g.a.n. Prijs n.o.t.k. Tel. 
06-22478811

VERLOREN
Verloren: zilveren Joy de la Luz bedeltje 
(rond met opengewerkte hartjes erin). 
Omgeving bs. Het Klokhuis, tijdens de 
Kerstmarkt van 17 dec. Gevonden? Tel. 
0492-463928 
 

VERMIST
Kater ‘Frans’ is vermist sinds 14 decem-
ber. Omgeving de Wingerd, Beek en 
Donk. Frans is zwart met wit, (wit befje, 
snorhaartjes en kin. Voetjes zijn wit). Dikke 
neus en knik aan het einde van zijn staart. 
Gezien? Tel. 06-48350266

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.

Deze toffe peer is geen 49 meer

Jos Bouw
50 jaar
Gefeliciteerd!

Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Eugenie van Vijfeijken
Raagtenstraat 4 Beek en Donk

06-27179488
www.schoonheidssaloneugenie.nl

Druk gehad?  
Verwen jezelf met een unieke Dr Hauschka 

behandeling! 20% kennismakingskorting

Dit prachtexemplaar 

wordt 60 jaar! 
Marcel, gefeliciteerd!

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800

Frietje Brabant
 

Bakt voor u verse 
oliebollen

Dinsdag 30 en 
woensdag 31 december

van 9.00 – 16.00 uur

Locatie: Jumbo Lieshout

Bakt voor u verse 
oliebollen

Dinsdag 30 en 

Bakt voor u verse 

Dinsdag 30 en 

Bakt voor u verse 

Dinsdag 30 en 

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren



Woensdag 24 december 201414 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Advertorial

Winterse sfeer bij Mandenman meubelen
De Sint is nog maar net het land uit en 
de kerstdagen zijn alweer in aantocht. 
De kerstboom is mooi versierd en uw 
woning is omgetoverd in een gezelli-
ge sprookjesachtige kerstsfeer en toch 
ontbreekt er iets. Een heerlijke fauteuil 
of knusse hoekbank om in weg te krui-
pen of dat lekker warme vloerkleed.

Bij Mandenman Meubelen vindt u een 
uitgebreide collectie sfeervolle fauteuils 
en banken. Deze worden zowel in stof 
als leer uitgevoerd. Er wordt gebruik 
gemaakt van comfortabele  natuurlijke 
kleurrijke stoffen en leersoorten om uw 
interieur extra sfeervol te maken. Het 
mooie van deze bekleding is dat het 
er heel trendy uitziet en ook nog eens 
zeer aangenaam aanvoelt.

Ook voor eetkamerstoelen in rijke 
bekleding kunt u bij Mandenman 
Meubelen terecht, er is een keur aan 
stoffen in bijvoorbeeld linnen of wol. 

Wenst u een stof die 
makkelijk in onder-
houd is dan kun-
nen wij uw nieuwe 
meubel voorzien 

van een beschermlaag zodat u verze-
kerd bent van jarenlang onbezorgd 
zitplezier. De laatste jaren zijn eetka-
merstoelen met leer en roestvrij stalen 
onderstellen erg in trek. Deze geven 
uw interieur een moderne uitstraling.

Wat veel mensen niet weten is dat u 
bij Mandenman Meubelen ook een uit-
gebreide collectie vloerkleden vindt in 
verschillende maten en uitvoeringen. 
Nieuw in onze collectie, handgemaakte 
wollen vloerkleden welke tweezijdig 
te gebruiken zijn en zeer aangenaam 
aanvoelen. Met enige regelmaat heb-
ben wij  leuke acties  en onze collectie 
verandert voortdurend. Twijfelt u over 
de kleur of uitstraling dan bestaat de 

mogelijkheid kleden op zicht mee naar 
huis te nemen zodat u altijd de juiste 
keuze kunt maken.

Om een indruk te krijgen van de col-
lectie van Mandenman meubelen kunt 
u terecht op www.mandenman.nl en 
natuurlijk bent u van harte welkom in 
onze ruime showroom aan de Pater 
Becanusstraat 5 in Beek en Donk. Wij 
vertellen u graag over de mogelijkhe-
den.Suzanne is ook 2e kerstdag 

beschikbaar

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

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl

Wij wensen iedereen 

fijne feestdagen toe!

Bespaar op uw zorgpremie!

Ga direct naar onze zorgvergelijker

De Koperwiek 5   Mariahout   0499 422 533

www.vermeulenverzekeringen.com

Burgemeester van der Weidenlaan 13a  Beek en Donk  T. 0492-451616
info@apotheekbeekendonk.nl  www.apotheekbeekendonk.nl

Apotheek Beek en Donk
wenst u fijne 

en warme Kerstdagen toe

Kerstviering KBO Mariahout

Restaurantavond in Zonnetij 

Mariahout – De jaarlijkse Kerstviering 
van KBO Mariahout werd op woens-
dag 17 december gehouden. Dit jaar 
was er een nog grotere ledenopkomst.

Om 15.30 uur begon de viering 
waar Pastor Wester  in voorging. Het 
Mercantokoor verzorgde de zang on-
der leiding van dirigent M. Prick. Zo’n 
gezamenlijke Kerstviering geeft toch 
een gevoel van saamhorigheid in onze 
kleine gemeenschap. Na de Kerstviering 

gingen zij gezamenlijk naar een warme 
koffiemaaltijd bij de Pelgrim. Hierna 
kwam de cabaretgroep ‘t is  AltWà, die 
met hun optreden een  ludieke kersts-
feer in de zaal brachten.  Een kerstsfeer 
kan ook op humoristische wijze worden 
vertolkt. Een staande ovatie was dan 
ook verdiend. Het einde van de namid-
dag werd afgesloten met een loterij 
met vele mooie prijzen en de leden van 
KBO Mariahout gingen ook deze keer 
weer heel tevreden naar huis.  

Aarle-Rixtel – ViERBINDEN houdt in 
samenwerking met Savant Culinair 
elke twee weken een restaurantavond 
in de ontmoetingsruimte van Zonnetij. 
De eerstvolgende avond vindt plaats 
op dinsdag 6 januari 2015. 

Het menu bestaat deze avond uit 
een Mulligatawny soep (een romige 
Indiase linzensoep), gebraden kipfilet 
of ovengebakken visfilet, gemengde 
groenten in kerrie- of kokossaus, bas-
mati rijst en boerenyoghurt met rode 
bessencompote. Dit driegangenmenu 
kost €13,50.

Tot uiterlijk donderdag 1 januari 
15.00 is het mogelijk een plaatsje te 

reserveren. Dit kan telefonisch via 
06-45203227 of per e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl.

Dorpsraad brengt kerstsfeer in Lieshout met kerstboom

Lieshout - De Dorpsraad van Lieshout heeft zaterdag een kerstboom geplaatst nabij de molen aan de Molenstraat te 
Lieshout, dit om de kerstsfeer in het dorp nog meer te verhogen. Zij wensen alle inwoners van Laarbeek een fijne kerst 
en een voorspoedig en gezond 2015!

Docent muziek
cursus muziek op schoot

Judith de VreesJudith de Vrees

www.hoelahoep.info
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VOORDEELVOORDEEL
KERST

*  Aanbiedingen geldig van 
22 t/m 24 december.

*  Uit onze koeling  ** Uit onze diepvries

2x wit, 1x bruin

Baguettes*

Pasteibakjes Gevulde brie*

Lamshaasjes**

Chardonnay - 
Chili

Alameda 
Gran 
Reserva 
wit

RagoutCoquilles**

Roomboter kerststol Luxe appelkaneelstol

Gevulde champignons*

Met Grana Padano en brie.

Luxe mini-gourmetvlees*

Biefstuk of varkenshaasmedaillons in diverse marinades.

Kogelbiefstuk*

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

Zet- en drukfouten 
zijn voorbehouden.

Gourmetgroenten*

Gesneden champignons, uienmix of paprika.

Vrijwilligerspenningen uitgereikt aan 
aftredende bestuursleden ViERBINDEN 

Fotograaf: Daphne van Leuken 

Beek en Donk – Uit handen van wethouder Greet 
Buter ontvingen de Lieshoutse Tiny Slits en Ria 
Donkers-Zijlmans afgelopen zaterdagmiddag tij-
dens de kerstborrel de Vrijwilligerspenning van 
de gemeente Laarbeek. Beide personen leggen 
hun bestuursfunctie neer bij welzijnsinstelling 
ViERBINDEN. 

Tiny Slits
Naar schatting besteedde Tiny Slits uit Lieshout 
meer dan 2000 uren aan zijn bestuursfunctie bij 
ViERBINDEN. Veel van deze uren gingen op aan 
vergaderingen en besprekingen. Vanaf de op-
richting in 1996 is Tiny Slits al bestuurslid van de 
Stichting Dorpshuis Lieshout. Gedurende ruim 18 
jaar was hij met name belast van het beheer van 
de gebouwen van deze stichting. Bovendien zette 
Tiny zich in als technisch adviseur bij de bouw en 
verbouw van verschillende gemeenschapsaccom-
modaties, waarin hij ook veel vrijwilligersuren stop-
te. Zo was dat in 2001 en 2002 bij de verbouwing 
van het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, in 
2005 en 2006 bij de nieuwbouw van het Buurthuis 
in Mariahout, in 2011 en 2012 bij de bouw van 
de eerste fase van het Dorpshuis in Lieshout en in 
2012 en 2013 bij de verbouwing van het voorzie-
ningencluster Lieshout.

Bij allerlei technische vragen met betrekking tot het 
beheer van de accommodaties heeft Tiny de direc-
teur terzijde gestaan, zeker als het ging om een kri-
tische kijk naar het energieverbruik en waar moge-
lijk energiebesparing. Bij de bouw en verbouw van 
de accommodaties kon een beroep worden gedaan 
op zijn knowhow met betrekking tot bouwtech-
nische zaken. Ook bij vragen aangaande het ICT-
gebeuren kon gedegen advies worden ingewonnen 
bij Tiny. 

Als bestuurslid van de Stichting Dorpshuis Lieshout 
betekende Tiny veel voor de Laarbeekse gemeen-
schap. Mede door zijn inzet zijn de accommodaties 
in de drie kernen ‘het hart van de gemeenschap’  
geworden. Per 1 januari legt Tiny zijn bestuurs-
functie neer. Wel zal hij daarna nog als vrijwilliger 

beschikbaar blijven, wanneer men zijn advies wil in-
winnen met betrekking tot bouwtechnische zaken.

Ria Donkers-Zijlmans
Ook mevrouw Ria Donkers-Zijlmans uit Lieshout 
is al vanaf de oprichting in 1996 bestuurslid van 
de Stichting Dorpshuis Lieshout. Als zodanig be-
hartigde Ria gedurende ruim 18 jaar de huurders-
belangen. Bovendien was zij de drijvende kracht 
achter ‘Ons Tejater’, voorheen ‘Dorpshuis Tejater’ 
genoemd. 

Ook Ria heeft naar schatting meer dan 2000 uur 
van haar vrije tijd in het vrijwilligerswerk als bestuur-
der gestoken. Daarnaast zette zij zich enorm veel 
uren in voor ‘Ons Tejater’. In al die jaren zijn er in 
totaal 129 voorstellingen geweest. Diverse artiesten 
die in ‘Ons Tejater’ hebben opgetreden hebben la-
ter landelijke bekendheid verworden, zoals Guido 
Weijers, Mark van de Veerdonk, Arie Komen, Leon 
van der Zanden en Gerard van Maasakkers. 

Bij de samenstelling van het jaarprogramma zorgde 
Ria ervoor dat er voor alle leeftijdsgroepen voorstel-
lingen werden geboekt. Daarbij werd in het bijzon-
der aandacht besteed aan kindervoorstellingen op 
woensdag- of zondagmiddag en middagen voor 
senioren. Verder weren er muziek- en vooral caba-
retvoorstellingen in het programma opgenomen. 

Het Tejater heeft intussen bij diverse artiesten in 
de theaterwereld een goede naam opgebouwd. 
Meerder artiesten hebben Ria benaderd met de 
vraag of zij met hun try-out voorstellingen in het 
‘Dorpshuis Tejater’ mochten optreden.

De werkzaamheden van Ria bestonden niet alleen 
uit het boeken van de artiesten en het samenstellen 
van de ‘Tejaterfolder’. Ook het zorgen voor publici-
teit, het bemensen van de kassa, de toegangscon-
trole en de begeleiding van de artiesten behoorden 
tot haar taken.

Ook Ria legt per 1 januari 2015 haar bestuursfunc-
tie neer. Gelukkig blijft ook zij als vrijwilliger be-
schikbaar voor de werkzaamheden met betrekking 
tot  ‘Ons Tejater’. 

Ria Donkers-Zijlmans en Tiny Slits vol trots 
met hun net uitgereikte vrijwilligerspenning 

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD. VOOR ALLE MERKEN

2e Kerstdag geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur
2e Kerstdag geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD. VOOR ALLE MERKEN

2e Kerstdag geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur
2e Kerstdag geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur� j wensen u prettige feestdagen

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

Uw reactie naar fvereijken@autocorsten.nl
www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

GEVRAAGD: ENTHOUSIASTE 

1e MONTEUR 
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Wij wensen u fijne
feestdagen en een

gelukkig 2015!

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

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

Kookcentrum Brabant wenst u 
een smaakvolle kerst toe en een 

gelukkig en gezond 2015!

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

Saxofonist Hans Dulfer bij Zaal van Bracht 
Aarle-Rixtel - Wim Beeren Jazz 
Society presenteert op 27 december 
een optreden van saxofonist Hans 
Dulfer. Het optreden vindt plaats 
om 20.30 uur in zaal Van Bracht 
aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel. 
De entree bedraagt €8,00.

Hans Dulfer wordt bijgestaan 
door Nick van der Schoot als pi-
anist, Eric Barkman als bassist 
en Gijs Dijkhuizen als drummer. 
Tenorsaxofonist Jos Beeren is als 
gastspeler aanwezig. 

De 74-jarige saxofonist Hans 
Dulfer brak eind jaren vijftig door 
en wordt gezien als een icoon van 
de Nederlandse muziekscene. Hij 
speelde in zijn succesvolle car-
rière onder andere met Herman 
Brood, Boy Edgar, Jan Akkerman 
en Willem Breuker. In zijn bijna zes-
tigjaar lange carrière won hij twee 
gouden platen, de Bird Award van 
het North Sea Jazz Festival en de 
Wessel Ilckenprijs, de belangrijkste 
prijs in Nederland voor jazz en ge-
improviseerde muziek. Hans Dulfer 
is in 2001 onderscheiden tot Ridder 
in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. Tegenwoordig maakt hij een 
wekelijks jazz-programma op de 
Concertzender.

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

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

Samenwerkingsovereenkomst dieren-
bescherming met gemeente Laarbeek 
Laarbeek – De inwoners van de ge-
meente Laarbeek kunnen per 1 januari 
2015 gebruik maken van de dienstver-
lening van dierenambulance en asiel 
van de Dierenbescherming van Zuidoost 
Brabant. Met deze uitbreiding loopt 
het aantal gemeenten waarvoor de 
Dierenbescherming de dienstverlening 
doet, op naar zeventien.

Concreet houdt de samenwerking in 
dat de dierenambulance indien nodig 
in deze gemeenten zal rijden voor ge-
houden zwervende huisdieren en kleine 
landbouwhuisdieren zoals tamme een-
den, pauwen en kippen en voor in het 
wild levende dieren die in nood zijn. Of 
ophalen nodig is, wordt bepaald aan de 
hand van vragen die de vrijwilliger van 
de meldkamer dierenhulp stelt aan de 
melder. Indien noodzakelijk, wordt het 
dier naar een dierenarts gebracht. Mocht 
een eigenaar niet gevonden worden, dan 
zorgt de Dierenbescherming voor opvang 
van het dier. Die opvang vindt plaats bij 
Dierenopvangcentrum De Doornakker in 
Eindhoven. Dit asiel bewaart de zwerven-
de dieren twee weken voor de eigenaar. 
Na die twee weken wordt een dier be-
middelbaar voor een nieuwe baasje.

24/7 
De meldkamer dierenhulp is bereikbaar 

via tel. 0900-1120000. De dierenambu-
lance rijdt 24 uur per dag, zeven dagen 
per week en wordt bemand door vrijwil-
ligers. Henk Defilet, regiomanager van de 
Dierenbescherming: “Onze vrijwilligers 
zijn goed in het inschatten van telefo-
nische meldingen. Zij kunnen door een 
juiste coördinatie en door snel te schake-
len een uitstekende dienstverlening ga-
randeren. We prijzen ons dan ook geluk-
kig dat we zulke toegewijde vrijwilligers 
hebben!” De dierenambulances rijden 
overigens niet voor dode dieren. Mensen 
die een dood dier aantreffen, kunnen bel-
len met hun gemeente of in het weekend 
met de politie. Zij verzorgen het (laten) 
ophalen van dode dieren.

Vrijwilligers
Bij de Dierenbescherming werken ruim 
450 vrijwilligers. Zonder hen zou de 
organisatie lang niet zoveel voor die-
ren kunnen doen als nodig is. De 
Dierenbescherming verwelkomt graag 
ook vrijwilligers uit Laarbeek. Naast werk 
bij de meldkamer dierenhulp, dieren-
ambulance en in Dierenopvangcentrum 
De Doornakker zijn er nog andere va-
catures. Geïnteresseerden kunnen 
de vrijwilligersvacatures bekijken  via 
www.brabantzo.dierenbescherming.nl/
vacatures

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS
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Eigenaren:  Suus Krause, Bart Krause, 
 Jolanda Relou
In gesprek met:  Suus Krause, Bart Krause en 
                          Jolanda Relou
Locatie:  Cafetaria Le Patat, 
              Dorpsstraat 62, Aarle-Rixtel

Redacteur:  Thea Wich

Een uitgebreid assortiment kwaliteitsproducten, 
gecombineerd met goede service, een gezellige 
eigentijdse ambiance, uitstekende hygiëne en 
maandelijkse acties. Dat is wat Le Patat wil bie-
den aan iedereen die onder meer van verse friet, 
snacks, soep en broodjes houdt. 

Jullie zijn sinds 1 januari 2011 eigenaar van Le 
Patat. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?
“Ik wist als klein meisje al dat ik friet wilde bak-
ken”, vertelt de 24-jarige Suus. “Ik volgde een 
opleiding tot horecaondernemer bij de ‘Rooi 
Pannen’ in Tilburg en kon een baantje krijgen in 
deze cafetaria, bij de vorige eigenaar. Toen ik als 
vijftienjarige hier kwam werken, wist ik meteen 
dat dit de cafetaria was die ik graag zou willen 
overnemen. In 2010 gaf de toenmalige eigenaar 
aan dat hij wilde stoppen. Ik heb toen mijn moe-
der (Jolanda Relou) voorgesteld om samen met 
mij de cafetaria over te nemen. Zij was meteen 
enthousiast.”

Jullie zijn dus met zijn tweeën begonnen. Hoe is 
Bart erbij gekomen?
“Bart heeft in het verleden een opleiding ge-
volgd tot restaurant-kok maar hij was werkzaam 
bij onze buren als verzekeringsadviseur. Wij kwa-
men elkaar daarom vaak tegen en van het een 
kwam het ander. Nu zijn we getrouwd en heeft 
Bart twee banen.” Bart voegt toe: “Het is goed 
te combineren. Ik werk parttime bij Van Moll en 
hier werk ik vooral wanneer anderen vrij zijn.”

Wat heeft Le Patat te bieden?
“Een heel breed assortiment kwaliteitsproducten 
voor een goede prijs”, vertelt een enthousiaste 
Suus. “We bakken niet alleen lekkere friet en 
kwaliteitssnacks, maar serveren ook andere pro-
ducten zoals broodjes, vers gemaakte soep en ge-
grilde kip. Ieder product dat wij verkopen is door 
ons getest. Pas als wij het goedkeuren, komt het 
in ons assortiment voor een prijs die niet hoger is 
dan bij andere cafetaria’s in de omgeving. Naast 
kwaliteitsproducten hechten we ook veel waarde 
aan beleving, service en hygiëne.”

Hoe bedoel je?
“Als mensen hier eten, serveren we hun bestel-
ling doorgaans met een mooi garnituur op por-
seleinen borden. Onze zitjes zijn pas vernieuwd. 
Voor de wachtende gasten hebben we gratis 
WiFi en enkele televisieschermen. Voor kinder-
feestjes maken we, als onze gasten het tijdig la-
ten weten, een versierde hoek.” “We verzorgen 
trouwens ook, op bestelling, complete koude 
en warme buffetten en hapjes voor feesten en 
partijen”, voegt Jolanda toe. “Hierbij denken wij 
graag mee met onze gasten. Wij proberen hun 
wensen zo goed mogelijk te vervullen, natuurlijk 
altijd in overleg.”

Jullie kwaliteit is niet onopgemerkt gebleven. 
Jullie hebben dit jaar een 25e plaats behaald in 
de Cafetaria Top 100. Een hele prestatie voor 
een bedrijf dat nog maar een paar jaar bestaat.
“Daar zijn we heel trots op”, vertelt Bart. 
“Zeker als je weet dat er ruim 5000 cafetaria’s in 
Nederland zijn en dat je als dorpscafetaria hierbij 
moet concurreren met grote zaken met bijvoor-
beeld 250 zitplaatsen.”

Van 15 tot en met 31 december zijn jullie geslo-
ten. Hoe komt dat?
“Er vindt in die tijd een kleine verbouwing plaats. 
We willen natuurlijk met de tijd mee blijven 
gaan”, legt Suus uit. “Ook gaan we dan nog 

even op vakantie. Maar op 1 januari 2015, de 
eerste dag van ons eerste lustrumjaar, knallen we 
weer open.”

Wat kunnen jullie gasten dan verwachten?
“Van 1 t/m 11 januari hebben wij spectaculaire 
heropeningsaanbiedingen. Onder andere het 
‘Rad van Le Patat’ met kans op gratis bestellingen 
en een kleurwedstrijd. Daarnaast introduceren 
wij onze eigengemaakte slagershamburgers. We 
gaan hiervoor een samenwerking aan met enkele 
lokale ondernemers. De lekkere verse hambur-
gers worden gemaakt in samenwerking met sla-
gerij Brouwers uit Beek en Donk. Deze worden 

geserveerd op heerlijke broodjes van bakkerij Van 
Brug uit Aarle-Rixtel. We hebben dan een eigen 
hamburgerlijn. Ook hebben we iedere maand 
aanbiedingen met leuke kortingen en speciale 
gezinsaanbiedingen. Deze zijn te vinden in de 
folder die we maandelijks  verspreiden.”

Meer informatie is te 
vinden op www.le-patat.nl. 
Openingstijden: 
maandag t/m donderdag
12.00 – 20.00 uur, 
vrijdag t/m zondag 
12.00 – 21.30 uur.

Bart en Suus Krause en moeder Jolanda Relou

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

OP DE KOFFIE BIJ... CAFETARIA LE PATAT

Laarbekenaren nemen deel aan de rally der rally’s: Dakar 2015

“Samen die � nish bereiken … daar gaat het ons ècht om”
Redacteur: Wouter Mommers 

Mariahout – Waar heel Laarbeek zich 
opmaakt voor een hopelijk winters 
uiteinde van het jaar, is er één viertal 
wat juist staat te trappelen om af te 
reizen naar de hitte van Zuid-Amerika. 
Niet voor een lekkere vakantie, maar 
om met een truck 9000 km af te leg-
gen over terrein waar geen voorstel-
ling van is te maken. Dat wordt afzien 
zou je denken … maar deze mannen 
hebben maar wat zin in Dakar 2015. 

Voor Frans van Lankveld (52) wordt 
het alweer de vijfde keer dat hij deel-
neemt aan de rally. En de aanleiding dit 
jaar was een bijzondere. “We zijn door 
Tim en Tom Coronel gevraagd om de 
snelle service te verlenen. Dat bete-
kent dat we met onze truck de back-
up zijn van de gebroeders Coronel die 
beiden in een buggy rijden.” De trucks 
rijden in een ander klassement en ach-
terop in de rally. “Zit je achterop in de 
rally, dan is al het terrein al bereden. 
Dit maakt het zwaarder, maar de lol 
des te groter!”

Ieder zijn taak
Voor zoon Martijn (24) wordt het de 
tweede keer; dit jaar in de rol van na-
vigator. Een pittige taak, hoewel het zo 
eenvoudig lijkt. “Het is eigenlijk niet 
meer dan een boekje met aanwijzingen 
voorlezen”, vertelt hij. “Maar ik ben 
daarmee wel verantwoordelijk voor 
de koers en de ijkpunten.” En zo heeft 
ieder in het truckteam zijn taak die hij 
met uiterste discipline moet volbren-
gen. Net als Pieter van de Sande (23), 
die in zijn eigen professie als monteur 
voor de eerste keer meegaat. “Je moet 
het samen doen … en dat maakt het 
tot een echte teamprestatie.”

Pieter: “Je moet het 
samen doen. Dat 

maakt het tot een echte 
teamprestatie”

Ruig
Wie de beelden van de Dakar rally 
kent, weet dat het er ruig – heel ruig 

- aan toe kan gaan. Daarbij komen 
ook nog de uitputtende omstandighe-
den waar de rallyrijders mee te maken 
hebben. “Aan het begin van de dag 
weet je niet wat je allemaal mee gaat 
maken”, vertelt de tweede truckbe-
stuurder Mark van den Heuvel (35) uit 
Bakel. “Dit maakt het leuk, spannend 
en met zo’n 2,5 uur slaap per dag 
zwaar tegelijk.” Maar ze zijn het er al-
lemaal over eens: “Je weet waar je aan 
begint, dus niet zeuren.” 

Frans: “Geld heeft hier 
geen enkele waarde. Het 
gaat erom dat collega-

rallyrijders bijspringen als 
je in de penarie zit”

Vrienden
Het kan natuurlijk voorkomen dat ma-
teriaal door schade vervangen moet 
worden. Dan geldt maar één ding: zorg 

dat je vrienden hebt in de rally. Frans: 
“Geld heeft hier geen enkele waarde. 
Het gaat erom dat collega-rallyrijders 
bijspringen als je in de penarie zit.” Dit 
is wel de belangrijke les die Frans en 
Mark als ervaren deelnemers hebben 
opgestoken in al die jaren. 

De heren rijden voor het Maxxix 
Dakar Team. Ze vertrekken op 28 
december naar Buenos Aires, waar 
op 4 januari de rally start. Volg ze via 
www.coroneldakar.nl en hun 
Facebookpagina.

De Laarbeekse deelnemers aan Dakar 2015 in hun truck 
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Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht en echtscheidingsbemiddeling

Wij wensen u fijne feestdagenWenst u een gelukkig Kerstfeest

Wij wensen u
fijne kerstdagen toe

CARNAVAL 2015

Boer Guus gehuldigd Gezellige prinsenreceptie bij De Raopers

Beek en Donk - Voorafgaand aan 
het inmiddels fameuze  boerenuitje 
hebben De Neije Prinsen Garde boer 
Guus (Dave van de Burgt) in samen-
zijn met zijn onechtelijke Boerin 
Caro (Carolijn Bouw), boerenpaar 
van de Stichting Teugelders van 
Ganzendonck gehuldigd. 

De plaatsvervangend voorzitter 
van DNPG,  sprak in een overvolle 

muziektuin het toekomstig echtpaar  
en aanwezigen toe en complimen-
teerde  het toekomstig echtpaar met 
hun passende en eigentijdse kleding . 
Onder de klanken van volledige be-
zetting van de trompet- en slagwerk-
sectie van de DNPHofkapel vond de 
traditionele kranslegging plaats. Het 
bleef nog lang onrustig in de muziek-
tuin.

Lieshout – Carnavalsvereniging De 
Raopers hield 13 december hun 
jeugdprinsenreceptie. Jeugdprins 
Wouter en jeugdprinses Maud wa-
ren aanwezig en werden door vele 
ouders, opa’s, oma’s en andere be-
langstellenden gefeliciteerd. Ook 
de jeugd van de andere carnavals-
verenigingen uit Laarbeek en carna-
valsvereniging De Narre-Kappen uit 
Gerwen waren erbij om hun felicita-
ties te geven aan de twee. 

Jeugdprins Wouter en jeugdprin-
ses Maud worden bijgestaan door 
jeugdadjudant Ivano, hofdame 
Faye, hofnar Stan en een jeugd-
raad van maar liefst 28 kinderen. 
Na het officiële gedeelte hebben de 

kinderen nog een leuk feestje kun-
nen bouwen.

Na de jeugd was het de beurt aan de 
volwassen prinsenreceptie. Prins Rob 
den urste is de nieuwe prins carnaval 
van Lieshout en hij wordt bijgestaan 
door adjudant John, hofdame Marielle 
en hofnar Walter.

De muzikale ondersteuning van 
deze avond kwam op naam van 
de Grottendorfer blaaskapel uit 
Mariahout, die de plaatselijke hofkapel  
met verve verving . De vriendenclub 
Ok-Moi kwam origineel ten tonele 
verkleed als kannibalen met als op-
perhoofd kastelein Karel Huygens. De 
vooraf zo gevreesde Heikneuters uit 

Mariahout presenteerden hun rapport 
over de film van de prinsonthulling 
van de Raopers waarin zij het moesten 
ontgelden. De conclusie was dat de 
Raopers wel heel veel  ideeën van de 
Heikneuters gebruiken  en nu zelfs  de 
Mariahoutse kapel  op hun receptie lie-
ten spelen.  Alle carnavalsverenigingen 
uit de regio waren aanwezig, waarin 
de Ganzegatters uit Aarle-Rixtel zelfs 
met hun complete raad, garde, kapel 
en dansmariekes aanwezig waren. 
Ook vanuit Maastricht was een carna-
valsvereniging gekomen om de nieu-
we prins te feliciteren, carnavalsvereni-
ging de Mineurs kwam vanuit Limburg 
naar de festiviteiten. Na de receptie is 
er, met muziek van dj’s Jordy en Rick, 
gefeest tot in de late uurtjes.

Kranslegging boerenpaar Ganzendonck
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Mooiste kerstboom van Laarbeek

€ 50,-

Gefeliciteerd
Marie-Jose en Maarten de Louw

Met de mooiste kerstboom van Laarbeek!

Bij De MooiLaarbeekKrant
ligt een cadeaubon van
Tuincentrum de Biezen
voor u klaar t.w.v.

 WWW.TUINCENTRUMDEBIEZEN.NL

HÉ! HEB 

JIJ HET AL 

GEDAAN...?! 

VUURWERK 

BESTELLEN!!

Biezenweg 2a 
Beek en Donk

Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

Fijne Feestdagen!

Aanmelden voor ‘T OPkikkertje
Beek en Donk – De Club van 100 
van de Teugelders van Ganzendonck 
verzorgt elk jaar ‘T OPkikkertje. Op 
de woensdag voor carnaval, dit jaar 
is dat 11 februari, krijgen zieken en 
mensen uit Ganzendonck die mo-
menteel een moeilijke periode door-
maken, een bezoekje van Prins Luuk 
XLIII.

De club is alleen afhankelijk van de 
familie of mensen uit de omgeving. 
Verzorgingshuizen en ziekenhuizen 

mogen geen namen meer doorgeven 
in verband met de wet op de privacy. 
Dus heeft u iemand die ziek is of een 
opkikkertje nodig heeft in uw familie 
of omgeving, laat het dan weten aan 
de Club van 100. Prins Luuk XLIII en 
een delegatie van de Club van 100 
brengen dan een bezoekje en zorgen 
ook voor een presentje. Aanmelden 
kan bij Josette Bloem, Tuinstraat 26, 
5741 EM Beek en Donk of via een 
mail naar 
clubvanhonderd@teugelders.nl .

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

Op de foto van vorige week kwam 
1 reactie binnen:

De foto uit De MooiLaarbeekKrant van 18 december is van Rooijseweg 
7 in Mariahout. Dit pand is gebouwd door Martien van de Ven en Cato 
van Hoof  en nu bewoond door Th. Vermeulen en Anneke van Asseldonk  

 Stien van Duijnhoven - van Asseldonk 

aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit 

1 reactie binnen:

Historische beelden

Wie weet waar dit 

We moeten weer bruggen gaan 
bouwen
Nederlanders staan bekend als de 
beste bruggenbouwers ter wereld. 
Geen water weerhoudt ons ervan 
om de ene oever met de andere te 
verbinden. In de intermenselijke 
sfeer lijken we echter steeds 
minder in staat om verbindingen 
te maken. De verdeeldheid in onze 
samenleving groeit en verhardt: oud 
versus jong, rijk versus arm, werkend 
versus niet werkend, allochtoon 
versus autochtoon, zwaar versus 
licht gehandicapt, jong versus oud 
gehandicapt en zelfs voor- versus 
tegenstanders van Zwarte Piet.

Ons kabinet voert officieel geen 
doelgroepenbeleid, maar toch 
voelen vele bevolkingsgroepen zich 
benadeeld ten opzichte van andere. 
Zo zijn we als ouderen lange tijd en nog 
steeds onevenredig zwaar getroffen 
door bezuinigingsmaatregelen van 
het kabinet. We waren roependen 
in de woestijn door het beeld dat 
kabinet en media hebben weten te 
creëren van ‘de vermogende oudere 
die geen oog heeft voor jongere 
generaties’. Pas toen de heren Van 
Rijn sr. en de inmiddels overleden 
Oude Nijhof de misstanden in de 
verpleeghuiszorg publiekelijk aan 
de kaak stelden, kwam  er een 
massale golf van protest los in 
Nederland. Daardoor zijn we als 
ouderen nu even niet de gebeten 
hond, maar de nationale lieveling. 
Het integratiebeleid van het kabinet 
lijkt de kloof tussen allochtonen en 
autochtonen voorlopig alleen maar 
te vergroten. En hoe zou je als 
allochtoon ook moeten integreren 
in een samenleving die jou helemaal 
niet lijkt te willen opnemen getuige 
de afwijzingen, verwensingen en 

achterdocht die je dagelijks ten 
deel vallen. Met een banenplan wil 
het kabinet ernstig gehandicapten 
aan het werk helpen, maar dat 
plan wordt met argusogen bekeken 
door licht- of niet-gehandicapten 
die ook graag een baan willen. Het 
persoonsgebonden budget voor 
mensen met beperkingen blijft 
behouden en wordt zelfs verankerd 
in de Zorgverzekeringswet. Maar niet 
voor mensen met beperkingen als 
gevolg van verouderingsprocessen. 
Die kunnen geen aanspraak maken 
op een persoonsgebonden budget 
en daarmee op eigen regie in de 
zorg.

In deze polariserende maatschappij 
hebben we meer dan ooit 
gezaghebbende, ervaren en 
verbindende politieke leiders nodig. 
Maar ondanks dit kabinet, heb ik 
toch de hoop dat gewone mensen in 
wijken en dorpen de zo noodzakelijke 
bruggen naar elkaar weten te 
bouwen. Ondanks dit kabinet, 
hoop ik dat we erin slagen om een 
maatschappij te creëren waarin 
iedereen kan deelnemen. Want echt 
geluk zit in verbondenheid, zoals de 
Vlaamse psychiater Dirk de Wachter 
in Ons-12 stelt. En daar streven we 
uiteindelijk allemaal naar.

Ik wens u van harte een zalig 
Kerstfeest.

Frans Slangen, voorzitter KBO-
Brabant 

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

Astrid de Graaf 

Familie 
De Jong 

Schilder Bert 
Verhoeven maakte 
een kerstboom 
voor henzelf en 
eentje voor zijn 
kleinzoon Finn

Disneyboom 
van Beau en 
Caro vd Berg

Edwin en Patricia uit Mariahout

De kerstboom van Marie-
Jose en Maarten de Louw
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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 be-
vatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het be-
sluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorzie-
ning vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van 
het bezwaarschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek heeft in zijn verga-
dering van 16 december 2014 besloten om de Subsidieregeling duurzame energie gemeente 
Laarbeek per januari 2015 in te trekken.

De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten een aanwezigheidsvergunning te 
verlenen voor het plaatsen van kansspelautomaten in 2014 op grond van in artikel 30c van de 
Wet op de Kansspelen aan:
• Café Deja Vu, Dorpsstraat 15a in Aarle-Rixtel, 2 kansspelautomaten
• Café De Vrienden, Dorpsstraat 18-22 in Aarle-Rixtel, 2 kansspelautomaten
• Café De Stal, Kouwenberg 7 in Aarle-Rixtel, 1 kansspelautomaat
• Oranjebar, Oranjeplein 7 in Mariahout, 2 kansspelautomaten
Verzonden op 15 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: t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de ge-
meentenieuwspagina’s. 

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

gemeente
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

De dienstregeling van Hermes Openbaar Vervoer B.V. in Zuidoost Brabant is gewijzigd. Dat betekent 
andere lijnen en routes, andere tijden en soms wijzigt het aantal ritten. Meer informatie is te vinden 
op www.hermes.nl.

Wijziging buslijn 25 Helmond - Veghel
De belangrijkste wijziging voor Laarbeek is de wijziging van buslijn 25 tussen Helmond en Veghel. 
Een gedeelte van deze lijn wordt verzorgd door Hermes en een gedeelte door Arriva.
De bestaande lijn 25 wordt opgesplitst in:
• Lijn 155: Veghel – Boekel – Gemert (Arriva). De route is gelijk aan de huidige lijn 25 noordelijk 

van Gemert. Deze lijn rijdt alleen op werkdagen tussen 6.00 en 18.00 uur. In de avond en 
weekenden is er geen verbinding meer.

• Lijn 125: Gemert – Helmond (Hermes). Deze lijn rijdt als sneldienstlijn op werkdagen en zater-
dag tussen 6.00 en 18.00 uur.

• Daarnaast rijden, deels als gezamenlijk traject:
• Lijn 25: Gemert - Beek en Donk – Helmond (Hermes). De route is gelijk aan de huidige lijn 25 

zuidelijk van Gemert en in nagenoeg de zelfde frequentie als de huidige lijn 25. Op werkda-
gen en zaterdag wordt de route Helmond – Beek en Donk gereden. De laatste rit in de vroege 
avond en alle vier de zondagritten wordt de route Helmond – Beek en Donk – Gemert gereden.

• Lijn 121: Uden – Boekel – Gemert – Beek en Donk – Eindhoven (Hermes).
In onderstaande tabel zijn de verschillende lijnen nog eens benoemd.
Route/richting Werkdagen en zaterdag Zondag en laatste ritten vroege avond op 
werkdagen en op zaterdag
Gemert – Helmond en v.v. Lijn 125 Lijn 25
Gemert – Veghel en v.v. Lijn 155 --
Gemert – Uden en v.v. Lijn 121 of Lijn 122 Lijn 121 of Lijn 122
Gemert – Eindhoven en v.v. Lijn 121 of Lijn 122 Lijn 121 of Lijn 122
Handel – Veghel en v.v. Lijn 155 --
Handel – Helmond en v.v. Lijn 155 en overstappen op Lijn 125 Lijn 25 (opstappen in Ge-
mert)

Kaarten van de nieuwe routes van buslijn 125 en 155 zijn te vinden op de websites van Hermes en 
Arriva.

LAARBEEK – In september heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het 
Gladheidsbestrijdingsplan 2014 -2018. Bij het bestrijden van gladheid hebben we echter ook uw 
hulp nodig. Door uw trottoir zoveel mogelijk sneeuwvrij te maken, maakt u het een stuk veiliger 
voor iedereen. Denk er ook eens aan om buren die moeilijker ter been zijn vooruit te helpen. 
Daarnaast moet u als weggebruiker bij gladheid natuurlijk extra voorzichtig zijn. Als de strooiwa-
gens aan het werk zijn, laat ze dan hun werk doen. 

Het strooibeleid en de strooiroutes 
Gladheidbestrijding op álle wegen is tijdtechnisch helaas niet haalbaar. Bovendien zou het milieu 
dan ook onnodig worden belast. De gemeente hanteert daarom de volgende prioriteiten bij de 
gladheidbestrijding.
• In de eerste fase wordt bij gladheid alleen gestrooid op hoofdwegen, doorgaande verbin-

dingswegen naar omliggende gemeenten of dorpskernen, routes van het openbaar vervoer, 
ontsluitingswegen in de bebouwde kom en op industrieterreinen en doorgaande fietspaden 
en fietsroutes voor werk en schoolgaande kinderen.

• In de tweede fase (bij ernstige en aanhoudende gladheid) wordt zo gestrooid dat de meeste 
woningen zowel binnen als buiten de bebouwde kom binnen een redelijke afstand van een 
gestrooide weg liggen. In de tweede fase krijgen locaties waar ouderen wonen en scholen 
aanwezig zijn, voorrang.

De strooiroutes zijn ingedeeld op basis van het beschikbare materieel en zijn zo samengesteld dat 
zij op elkaar aansluiten en elkaar niet overlappen. Bij normale gladheid (fase 1) zijn binnen twee 
uur alle wegen en fietspaden gestrooid. De gladheidbestrijding wordt helemaal in eigen beheer 
door de gemeente Laarbeek uitgevoerd. De buitendienstmedewerkers en een aantal ingehuurde 
chauffeurs zijn 22 weken per jaar ingeroosterd en 24 uur per dag per mobiele telefoon oproepbaar. 

Wanneer strooien?
Om op tijd te weten wanneer gladheid wordt verwacht is er een centraal alarmsysteem. De ge-
meente Eindhoven werkt hierin samen met de Verkeer en Weerservice van weerbureau HWS en 
Provinciale Waterstaat. Als de kans op gladheid ontstaat wordt dit doorgegeven aan de centrale 
meldkamer die op haar beurt Rijkswaterstaat en de verschillende gemeenten informeert. 
Zo wordt ook Laarbeek gewaarschuwd en gaat de Laarbeekse buitendienst vol in bedrijf.

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 29 december  2014 houdt wethouder Briels van 16.00 tot 17.00 uur inloop-
spreekuur in het Buurthuis in Mariahout. U bent– ook zonder afspraak – van harte welkom.

Vanwege de feestdagen gelden op onderstaande dagen afwijkende openingstijden voor het 
gemeentehuis:
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.

LAARBEEK – Op eerste en tweede kerstdag en op nieuwjaarsdag 2015 wordt er geen afval 
ingezameld. Ook de inzameling van papier vervalt op de feestdagen. 

Zorg ervoor dat het afval en papier op inzameldagen op tijd buiten staat, want er wordt vanaf 
7.30 uur ingezameld.

Op maandagvond 5 januari 2015 vindt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Laarbeek 
plaats. Deze wordt gehouden van 19.00 tot 20.30 uur in de hal van het gemeentehuis. U bent 
van harte welkom.

De gemeente Laarbeek wenst u fijne feestdagen en alle goeds in 2015!

LAARBEEK – De nieuwe gemeentegids 2015 zal half januari verspreid worden. Daardoor grijpt 
u wellicht de eerste weken van het jaar mis op de afvalkalender. U kunt dan in deze krant 
kijken hoe de afvalinzameling verloopt. 
 
Afvalkalender te downloaden
Als u voor de eerste weken toch al graag de afvalkalender in uw bezit wilt hebben, kunt u die 
als pdf downloaden op www.laarbeek.nl. De afvalinzameling gaat in dezelfde lijn door: om 
de week wordt het groen in de bebouwde kom opgehaald, en om de vier weken wordt het 
plastic ingezameld.
 
De kerstbomen worden in 2015 op 5 en 6 januari opgehaald.

Bezwaarschriften

Intrekken Subsidieregeling

Wet op de kansspelen

Kort nieuws

Wijzigingen dienstregeling Hermes en 
wijziging buslijn 25

Zorg voor veiligheid!
Strooien op de Laarbeekse wegen

Spreekuur wethouders

Aangepaste openingstijden 

Aangepaste papier- en afvalinzameling

Nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek

Gemeentegids 2015
Bij ernstige sneeuwval begint zout op de sneeuw pas te werken als er overheen gereden wordt. 
Het kan dus lijken dat op bepaalde wegen geen gladheidbestrijding is geweest terwijl er wel 
geschaafd is en er bovendien zout is gestrooid.
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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

De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 11 december 2014 besloten de Bomenverordening 
Laarbeek 2015 vast te stellen. Deze verordening beschrijft de regels met betrekking tot het 
beschermen en kappen van (waardevolle) bomen en groenstructuren. Voortaan is alleen nog 
een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van bomen en groenstructuren die op de 
Groene Kaart staan. Deze Groene Kaart  is voor iedereen digitaal toegankelijk via www.laar-
beek.nl. De regels worden daarmee eenvoudiger en duidelijker en moeten leiden tot een ver-
mindering van het aantal kapaanvragen en een betere bescherming van de écht waardevolle 
bomen. 
 
De Bomenverordening Laarbeek 2015 wordt van kracht op 1 januari 2015 en ligt ter inzage in 
het gemeentehuis Laarbeek.

De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 11 december 2014 besloten de een aantal verordenin-
gen in het kader van de Participatiewet in te trekken dan wel vast te stellen. Naar aanleiding van 
de nieuwe Participatiewet en de regionale samenwerking tussen gemeenten in één Werkbedrijf 
dienen gemeenten wettelijke regelingen en beleidsregels zoveel mogelijk inhoudelijk overeen te 
laten komen. 

Per 1 januari 2015 worden de volgende verordeningen ingetrokken:
• Verordening bestuurlijke recidive boete bij eenzelfde gedraging Laarbeek 2013;
• Verordening en het Besluit krediethypotheek en pandrecht bijstand gemeente Laarbeek;
• Verordening toeslagen en verlagingen WWB Laarbeek 2013;
• Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Laarbeek 2012 (2);
• Maatregelenverordening WWB Laarbeek 2013;
• Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Laarbeek 2013;
• Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Laarbeek 2009;
• Verordening langdurigheidstoeslag 2012 gemeente Laarbeek;
• Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 

2012 gemeente Laarbeek;
• Wachtlijstverordening Wsw; 
• Verordening cliëntenparticipatie Wsw.

Per 1 januari 2015 worden de volgende verordeningen vastgesteld:
• Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Laarbeek 2015;
• Re-integratieverordening Participatiewet Laarbeek 2015;
• Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Laarbeek 2015;
• Verordening individuele studietoeslag Helmond 2015;
• Verordening individuele inkomenstoeslag Laarbeek 2015;
• Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015;
• Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Helmond 2015.
• Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Laarbeek 2014.

De verordeningen die per 1 januari 2015 van kracht worden, liggen ter inzage in het gemeentehuis 
Laarbeek. 

Bomenverordening Laarbeek 2015

Intrekking en vaststelling verordeningen 
Participatiewet

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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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Flappie
Wie kent niet het liedje van Joep van het 
Hek dat nu rond de kerst weer regel-
matig te horen is op radio en tv? Het 
zielige lied van Flappie die met de kerst 
de pan in gaat, laat mij altijd weer aan 
vroegere tijden denken. Mijn vader was 
een fervent konijnenfokker. We hadden 
altijd wel een paar honderd konijnen zit-
ten. Zo tegen de kerst slonk dit aantal 
aanzienlijk, want dan ging mijn vader 
aan het slachten en verkocht hij vanuit 
de diepvries de konijnen aan de mensen 
uit Aarle en omgeving.
Mijn vader was een echte dierenlief-
hebber, maar het slachten hoorde er 
gewoon bij. We hadden het niet breed 
met ons grote gezin, extra eten was al-
tijd welkom. Ook werd er in die tijd nog 
fl ink gestroopt en al dat vlees en ook 
vaak vis verdween in de pan.
We leven nu in andere tijden. Toch heb 
ik mijn vader wel opgevolgd, alleen jaag 
ik nu met de camera in de natuur. Als ik 
zo op pad ben in onze Mooie Laarbeekse 
natuur denk ik nog vaak aan hem en zeg 
dan zachtjes, vader wat zouden wij hier 
samen van genoten hebben.www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
D’n Opstal, Aarle-Rixtel 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de 
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van 
hieronder genoemde bomen.
• 1 esdoorn, staande bij de Nieuwe Erven 16 in Mariahout. De vergunning wordt verleend 

omdat in de boom nagenoeg dood is. Ter compensatie wordt een financiële herplant-
plicht opgelegd.

• 1 haagbeuk, staande nabij Floreffestraat 24 in Lieshout. De vergunning wordt verleend 
omdat in de boom nagenoeg dood is. Als compensatie wordt er een herplantplicht op-
gelegd van 1 nieuwe haagbeuk.

• 21 verschillende bomen, staande naast de Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal in 
Laarbeek. De vergunning is aangevraagd omdat bij controle is gebleken dat deze bomen 
een verminderde vitaliteit hebben en daardoor een veiligheidsrisico veroorzaken. De 
vergunning wordt verleend omdat de gemeente onvoldoende redenen tot behoud kan 
aandragen. Er wordt een herplantplicht opgelegd van minimaal 6 bomen.

• 16 essen, staande naast de Wilhelminalaan in Aarle-Rixtel. De vergunning is aange-
vraagd omdat er een reconstructie van de straat uitgevoerd gaat worden. De aanwezige 
bomen kunnen niet duurzaam bespaard blijven tijdens deze werkzaamheden. Omdat 
fysieke herplant op deze locatie niet mogelijk is, is er een financiële herplantplicht op-
gelegd.

• 3 elzen, staande aan de N272 in Beek en Donk. De bomen worden verwijderd omdat ze 
nagenoeg dood zijn. De gemeente kan onvoldoende redenen aandragen om de aange-
vraagde vergunning te weigeren.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 17 december 2014.

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

Kapvergunningen
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 11 december 2014 besloten de Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Laarbeek 
2015 vast te stellen. Deze verordening treedt per 1 januari 2015 in werking. De (huidige) verordening maatschappelijke ondersteuning Peelge-
meente Laarbeek 2014 wordt per 1 januari 2015 ingetrokken. 

Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 per 1 januari 2015 dienen gemeenten een nieuwe verordening gereed te hebben. Met de vaststel-
ling van deze verordening wordt voldaan aan de verordeningsplicht en worden lokale regels afgestemd op de wetgeving per 1 januari 2015. 
In de andere vijf Peelgemeenten ligt dezelfde verordening voor ter besluitvorming. Met het hanteren van één verordening voor de zes Peelge-
meenten wordt uniformiteit van de uitvoering gecontinueerd.

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Laarbeek 2015 ligt ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. 

De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 11 december 2014 besloten de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Laarbeek 2014 vast te 
stellen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer. Deze verordening beschrijft de bekostiging van de ge-
meente voor het vervoer van leerlingen. De vastgestelde verordening houdt rekening met de invoering, per 1 augustus 2014, van het Passend 
Onderwijs. Tevens is de verordening vereenvoudigd. De belangrijkste wijzigingen zijn verder technische, met de nieuwe wet en regelgeving 
rekening houdende aanpassingen. Verder wordt in de nieuwe verordening rekening gehouden met “redelijkerwijs van ouders te vergen inzet”. 
Voor leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs wordt volgens de nieuwe verordening enkel nog aangepast vervoer (met busje of taxi) 
toegekend als de leerling door zijn handicap niet in staat is om zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken.

De verordening wordt van kracht de dag na deze bekendmaking en ligt ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. 

Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit
Veghelsedijk 17          Mariahout                   slopen gedeelte loods/berging   sloop
Lijsterlaan 32 Beek en Donk verwijderen asbest 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 telefoonnummer 0492 469 700.

Ontwerp-uitwerkingsplan Bemmer IV-oost en ontwerp-exploitatieplan Bemmer IV

Ontwerp-uitwerkingsplan Bemmer IV -oost
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat zij voornemens is om, ingevolge het bepaalde in artikel 3 van het bestem-
mingsplan Bemmer IV en artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan deels uit te werken om realisering van de landschappelijke 
zichtzone aan de N279 en enkele nieuwe bedrijfspercelen mogelijk te maken. Het plangebied van dit ontwerp-uitwerkingsplan is gesitueerd binnen de 
driehoek N279 (provinciale weg) - Vonderweg - Bosbeemd (de voormalige Boerdonkseweg). Dit uitwerkingsplan voldoet aan de uitwerkingsregels zoals 
opgenomen in het geldende bestemmingsplan Bemmer IV, vastgesteld door de gemeenteraad op 16 september 2010. Het gaat nadrukkelijk niet om de 
uitwerking van het gehele bedrijventerrein.

De drie bestaande bedrijfspercelen binnen de voornoemde driehoek (My Micro Group, Ilfari, EBM Papst) zijn inmiddels planologisch mogelijk gemaakt 
met afzonderlijke uitwerkingsplannen. Deze drie uitwerkingsplannen zijn onherroepelijk. De drie bedrijfspercelen maken daarom geen deel uit van het 
onderhavige ontwerp-uitwerkingsplan.

Ontwerp-exploitatieplan Bemmer IV
Het college van burgemeester en wethouders maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel  6.14 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de 
gemeente voornemens is om het exploitatieplan voor bedrijventerrein Bemmer IV te herzien.
Het exploitatieplan bevat een kaart van het exploitatiegebied Bemmer IV, een exploitatie-opzet en een omschrijving in grote lijnen van werken en werk-
zaamheden voor het bouwrijp maken, het inrichten van de openbare ruimte en de aanleg van nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied. 

Wettelijk is bepaald dat het exploitatieplan tegelijkertijd moet worden bekendgemaakt met het uitwerkingsplan waarop het exploitatieplan betrekking 
heeft. Vandaar dat de voorbereiding op beide besluiten parallel verloopt en sprake is van een gecombineerde publicatie.

Indienen van zienswijzen
Het ontwerp-uitwerkingsplan en ontwerp-exploitatieplan liggen met de bijbehorende stukken van maandag 22 december 2014 tot en met maandag 2 
februari 2015 ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Beide plannen zijn digitaal raadpleegbaar via de gemeente-
lijke website (www.laarbeek.nl).  Het ontwerp-uitwerkingsplan is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende deze termijn kunnen uitslui-
tend belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken tegen het voornemen om het uitwerkingsplan en het exploitatieplan vast 
te stellen. Er moet gemotiveerd aangegeven worden op welke onderdelen van beide plannen de reactie betrekking heeft. 

Een zienswijze omtrent het ontwerp-uitwerkingsplan dient kenbaar te worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 
5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de heer J. van Wetten, telefoon 0492 469 883. Van de mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Een zienswijze inzake het ontwerp-exploitatieplan dient kenbaar te worden gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Monde-
linge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de heer B. van Liempd, telefoon 0492 469878. Ook van deze mondelinge zienswijze wordt een 
verslag gemaakt.

Ontwerpbestemmingsplan Nieuwenhof 2014
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 Nieuwenhof 2014 als ontwerp gereed. Dit ontwerpbestemmingsplan betreft de realisering van een uitbrei-
dingslocatie voor woningbouw in Lieshout en is een versobering van een eerder in procedure gebracht bestemmingsplan Nieuwenhof-Noord. Het ontwerp-
bestemmingsplan Nieuwenhof 2014 voorziet in de realisering van een veertigtal woningen ten noorden van De Schop en De Zicht. Bij het ontwerpbestem-
mingsplan behoort tevens een ontwerpexploitatieplan.

Het ontwerpbestemmingsplan Nieuwenhof 2014 met de bijbehorende stukken ligt van maandag 22 december 2014 tot en met maandag 2 februari 2015 
voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke 
website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN 
nummer: NL.IMRO.1659.BPLHNieuwenhof2014-ON01).

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er 
moet gemotiveerd aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.
Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mon-
delinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Laarbeek 2015 

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Laarbeek 2014

Afgehandelde sloopmeldingen

Bestemmingsplannen

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. Hieronder 
treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergaderingen worden 
allemaal gehouden in het gemeentehuis Laarbeek, aanvang is 19.30 uur. De vergaderstukken 
liggen vanaf dinsdag 23 december tijdens openingstijden in het gemeentehuis Laarbeek ter 
inzage. Uiterlijk vanaf woensdag 24 december kunt u de stukken ook raadplegen op www.
laarbeek.nl.

De vergadering van de raadscommissie Sociaal Domein vindt plaats op dinsdag 6 januari 2015.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 november 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Stand van zaken voorzieningsclusters.
7. Stand van zaken transities Peel 6.1 (o.a. nadere regels jeugdhulp en WMO 2015).
8. Voorbespreking Verordening tegenprestatie (wordt nagezonden).
9. Voorstel tot instemming met de lichte gemeenschappelijke regeling met de gemeente 

Helmond op het terrein van zorg en de gewijzigde lichte gemeenschappelijke regeling 
met de gemeente Helmond op het terrein van inkomen.

10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Op woensdag 7 januari 2015 is de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijk Domein.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 19 november 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Stand van zaken bouwplannen.
7. Stand van zaken Noordoost Corridor.
8. Voorstel tot hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Kom Lieshout.
9. Vaststelling bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel 2014.
10. Voorstel tot afwijzing verzoek van de heer L.M.C. Vogels, De Hei 45 Mariahout tot gedeel-

telijke herziening van het bestemmingsplan buitengebied. 
11. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het woonrijp maken van fase 1 van 

plan d’n Hoge Suute Mariahout.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

De raadscommissie Algemene Zaken vergadert op donderdag 8 januari  2015.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Presentatie stand van zaken Dimpact.
7. Voorstel tot instemming met de lichte gemeenschappelijke regeling met de gemeente 

Helmond op het terrein van zorg en de gewijzigde lichte gemeenschappelijke regeling 
met de gemeente Helmond op het terrein van inkomen.

8. Herziening regionaal risicoprofiel 2015 VRBZO.
9. Sluiting.

Vergaderingen raadscommissies

De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 6 november 2014 de Verordening ondergrondse 
infrastructuur Laarbeek 2014 vastgesteld. Met deze verordening heeft de gemeente het ge-
reedschap om goede (pro)actieve regie over de openbare ruimte te voeren. In deze verorde-
ning is de Telecommunicatieverordening geïntegreerd.

De nadere regels, waarin met name procedurele en technische aspecten ten aanzien van ka-
bels en leidingen zijn opgenomen, worden verwerkt in het Handboek Kabels en Leidingen dat 
in 2015 ter vaststelling aan het college zal worden voorgelegd. 

Verordening ondergrondse infrastructuur 
Laarbeek 2014

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Burg.Mostermanslaan 29  Lieshout bouwen tuinoverkapping bouwen 19-11-2014
Merenstein 12 t/m 30 Beek en Donk bouwen 10 woningen bouwen 15-12-2014  
De Zitter 16 Aarle-Rixtel vergroten van een woning bouwen 15-12-2014 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaar-
schrift 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-Herto-
genbosch. Het moet worden 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. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan 
te vragen bij de voorzieningenrechter 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 infor-
matie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale telefoon-
nummer bellen, 0492 469 700.

Verleende omgevingsvergunningen
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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
Gemertseweg 25 a Beek en Donk 18-11-2014  kappen van 3 bomen
De Stater 26 Lieshout 11-12-2014  uitbreiding ven een bedrijfshal
Ahorn 5,7,9,11 Mariahout 15-12-2014  bouwen van 4 woningen

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Veghelsedijk 17            Mariahout         04-12-2014 slopen gedeelte loods/berging  

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Gezondheid wensen wij u 
toe in 2015... Proost!

Erik      Veerle     Jos      Rick      Joan     BenErik      Veerle     Jos      Rick      Joan     BenErik      Veerle     Jos      Rick      Joan     Ben

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 11 december 2014 de volgende verordeningen heeft 
vastgesteld:
• Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015;
• Verordening Afvalstoffenheffing 2015;
• Verordening Rioolheffing 2015;

Deze verordeningen treden in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking. De datum van ingang van heffing van deze 
belastingen is 1 januari 2015. De verordeningen liggen ter inzage bij de Pijler Onderhoud en Middelen. Iedereen kan tegen betaling van de ver-
schuldigde leges een kopie krijgen van genoemde besluiten. Wijziging van deze verordeningen was vooral noodzakelijk om per 1 januari 2015 
die tarieven in rekening te kunnen brengen die voortvloeien uit het bij de gemeentebegroting 2015 behorende dekkingsplan.

Diverse belastingverordeningen vastgesteld
Kennisgeving stookontheffingen Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend, gelet op artikel 
3:19 van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op de notitie verbranden van snoeihout 
in het Buitengebied, dat zij besloten heeft om positief te beschikken op het verzoek om ont-
heffing van het stookverbod op grond van artikel 10.63, lid 2 van de Wet milieubeheer van:

 Nr. Naam Stooklocatie  Kadastraal
 ST 14.03 W. Van Berlo  Vonderweg-Oost 2,  Beek en Donk F, 1729
De beschikkingen en bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 december 2014 tot 
en met 24 januari 2015 ter inzage bij het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Indien 
gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

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

Melding 8.41 Wet milieubeheer Broekweg 5 Beek en Donk, Beukendreef 6 Mariahout en 
Broek 16a Mariahout

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat meldingen op 
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend door:
• L. Verbakel, Broekweg 5 in Beek en Donk;
• Mts. V. Rooi, Beukendreef 6 in Mariahout;
• Mts. Peters, Broek 16a in Mariahout.
Op deze meldingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. 

De meldingen kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in het 
gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen 
bij de heer Van den Eijnde, telefoon 0492 469 867.

Wet milieubeheer

• Legesverordening 2015;
• Verordening staangeld 2015;.

Voor De Werkgroep blijft gezondheid 
ook in 2015 een groot goed

Laarbeek - Het jaar 2014 is bijna voor-
bij en het onderwerp ‘goede voorne-
mens’ is ook in Laarbeek weer het ge-
sprek van de dag. Goede voornemens 
die zich rond de jaarwisseling ook op 
gezondheid richten. Politieke partij ‘De 
Werkgroep’ pleit ook voor een gezond 
Laarbeek.

De samenleving verandert naar een 
brede deelname van en door burgers. 
In het Laarbeekse collegeprogramma 
2014-2018 wordt dit ook duidelijk be-
noemd door het gegeven dat de bur-
ger zelf initiatieven aan de gemeente 
voorlegt en ten uitvoer brengt. Een 
goed voorbeeld hiervan is de gezond-
heidsrace Laarbeek. De derde editie 
van de gezondheidsrace kende zater-
dag 13 december zijn finalemoment. 
Team Beek en Donk, The Shooters, is er 
in geslaagd om de winst naar zich toe 
te trekken. De race is ontstaan op ini-
tiatief van de inwoners zelf. Dit met de 
achterliggende gedachte om zelf aan 
de eigen gezondheid te werken en zo 

andere inwoners te stimuleren tot een 
gezondere leefstijl.

De gemeente Laarbeek steunt dergelijke 
initiatieven die uit de inwoners ontstaan. 
Dit door middel van subsidiegelden in 
de vorm van een bijdrage waardoor 
het initiatief van de grond kan komen. 
Samenwerkingspartners zoals de GGD 
leveren daaraan ook hun aandeel. De 
Werkgroep ondersteunt deze vorm 
van subsidiering en samenwerking van 
harte. Ook voor 2015 is er nog subsidie-
geld. “Het is  belangrijk dat de burger 
gehoord wordt en dat de inwoners van 
Laarbeek de vrijheid krijgen om initia-
tieven bij de gemeente voor te leggen” 
aldus Veerle van Schaijk die -tevens 
Werkgroep fractielid- ook meegedaan 
heeft aan de Gezondheidsrace. “Mooi 
dat we dit samen met anderen tot stand 
hebben gebracht” meldt Veerle enthou-
siast. “Dat is participeren”!

Op deze manier is ook het WMO be-
leidsplan met de titel ‘Iedereen doet 

mee’ tot stand gekomen. Drie avonden 
lang zijn er veel burgers aanwezig ge-
weest bij verschillende bijeenkomsten 
waarbij het bruiste van de ideeën om 
groepen uit Laarbeek dichter bij elkaar 
te brengen en actiever in de samenle-
ving te betrekken. Rondom de thema’s 
in het nieuwe beleidsplan zijn werk-
groepen gevormd waarin inwoners 
participeren. Deze manier van wer-
ken vindt De Werkgroep een Opstekel 
waard. Belangrijk is dat iedereen zich 
thuis kan en blijft voelen in Laarbeek! 
Aankomend jaar gaat er veel gebeu-
ren. Zoals de veranderingen vanuit de 
WMO en de Jeugdzorg die de gemeen-
te met een afgeroomd budget van het 
rijk overgedragen krijgt. Daarom is het 
in het belang van een gezond Laarbeek 
dat de gemeente gezamenlijk met bur-
gers, vrijwilligers, verenigingen, wel-
zijnsinstellingen, zorgaanbieders, het 
bedrijfsleven en overige de handen in 
elkaar blijft staan. Op een gezond 2015. 
Fijne feestdagen!

V.l.n.r. Erik van Haperen, Veerle van Schaijk (beiden Werkgroep), Ellen van Bree (GGD Brabant Zuid Oost) 
en Joan Briels (wethouder sociaal domein [Werkgroep]), allen betrokken bij de Gezondheidsrace 2014

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

gelooft in mogelijkheden voor mensen 
met een (verstandelijke) beperking

Meer informatie: www.diomage.nl of 0492-362383

Diomage: Daar heb je wat aan!

Wonen

Dagbesteding

Ondersteuning in de thuissituatie

Informatie en advies
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OOK VOOR AL UW VERSTELWERK EN STOOMGOED

Op een groot gedeelte van de collectie
50% KORTING

DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
EDC
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Wear Just Angels
Azuri

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

MAATJE MEER
X-two
Samoon
 
KINDERKLEDING
Baker bridge
Cks
Salty Dogs
Patrol

EN NOG VEEL MEER!

2de kerstdag 
geopend

op = op

Parklaan 6  |  Beek en Donk
www.lifestylecenterlaarbeek.nl

Beweegredenen
Daar zitten we dan! Aan de voor-
avond van kerst 2014. Afgelopen 
weekend ging ik met verbazing bood-
schappen doen. Parkeren was alleen 
mogelijk heel ver van de ingang van 
de supermarkt, de winkelwagentjes 
waren zo ongeveer allen in gebruik, 
dus in de winkel was het een aaneen-
gesloten rij van winkelende mensen 
en de schappen waren bijna leeg. 
Waarom vraag je je af. Tja de kerst 
staat voor de deur. Het assortiment is 
vooral groot, uitgebreid, luxe en af en 
toe krijg je het idee dat genoeg niet 
meer genoeg is.

Raar toch, dat we allen gezelligheid 
associëren met eten en drinken.

En weet je wat ik nog meer vreemd 
vind? (Natuurlijk ben ik daar ook heel 
blij om!)  Dat een heleboel mensen 
zich nu al hebben voorgenomen om 
op 2 januari een abonnement bij de 
sportschool af te sluiten. Want dan 
kunnen we met zijn allen weer terug 
in het gareel, we kunnen ons dan 

weer verplichten om te 
gaan sporten, om gezond 
te doen.

Voor mij als sportfanaat 
een beetje onbegrij-

pelijk. Als je gewoon 
een beetje van 
bewegen houdt 

kun je gewoon lek-
ker met evenementen 

zoals kerst en nieuw 
meedoen. Dan kom 
je van de feestdagen 
niet 5 kilo aan, maar 
dan heb je na de 
feestdagen de drang 

om lekker te gaan sporten. Al is het 
maar heerlijk wandelen in de buiten-
lucht. Denk je nou werkelijk dat een 
eigenaar van de sportschool nooit 
uit de band springt? Dat er nooit on-
gezonde dingen op het menu staan, 
dat er nooit een glaasje wijn wordt 
gedronken? Natuurlijk wel, maar het 
gaat om de balans, Vindt de balans 
tussen wat erin gaat en wat je ver-
brandt, wat je eet en drinkt en wat je 
aan energie verbruikt. 

Natuurlijk eet je met de feestdagen 
wat meer en anders dan normaal, 
maar genoeg is genoeg. 

Het klinkt allemaal heel gemakkelijk, 
maar ik kom uit een bourgondische 
familie. Bij ons thuis is gezelligheid 
eten en drinken. En toch is het me ge-
lukt om ook daarin een balans te vin-
den. Nee zeggen wordt je niet altijd in 
dank afgenomen, maar uiteindelijk is 
dat wel gelukt.

En weet je, ons team staat elke dag 
van het jaar; voor de Kerst, na de 
Kerst, met Pasen, met Pinksteren 
voor ons laar om iedereen te helpen 
om de balans te vinden, om nee te 
leren zeggen en om gewoon te ge-
nieten op een manier zoals je het 
eigenlijk zelf graag wilt. Natuurlijk 
is dat voor de een gemakkelijker als 
voor de ander, maar waar een wil is 
is een weg.

Rest me om iedereen een geweldige 
kerst toe te wensen en vooral een ge-
lukkig, gezond en sportief 2015. 

En als je hulp wilt? Je weet me te vin-
den! 

weer verplichten om te 
gaan sporten, om gezond 
te doen.

Voor mij als sportfanaat 
een beetje onbegrij-

pelijk. Als je gewoon 
een beetje van 
bewegen houdt 

kun je gewoon lek-
ker met evenementen 

zoals kerst en nieuw 
meedoen. Dan kom 
je van de feestdagen 
niet 5 kilo aan, maar 
dan heb je na de 
feestdagen de drang 

COLUMN

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!

Stichting Leergeld dankt haar sponsoren
Laarbeek - Voor de Stichting Leergeld is 
het een bewogen jaar geweest. Niet al-
leen hebben zij bijna 100 nieuwe kinde-
ren voor de eerste keer kunnen helpen, 
maar bovendien is het totaal aantal ge-
honoreerde aanvragen van alle kinderen 
op ca. 1.000 uitgekomen.

Dat betekent dat Stichting Leergeld 
1.000 keer een kinderwens voor school- 
en sportbenodigdheden of welzijnswen-
sen heeft betaald voor kinderen tussen 
de 4 en 18 jaar, waarvan de ouders zich 
die uitgaven niet konden veroorloven. 
1.000 Keer een blij gezicht en heerlijk 
meedoen met leeftijdgenoten. In totaal 
heeft Stichting Leergeld in 2014 aan al 
die wensen ongeveer €75.000 uitgege-
ven.

De Stichting wordt door de gemeenten 
waar zij werkzaam zijn ondersteund, 
maar een even groot deel van hun finan-
ciën is afkomstig van sponsoren, zonder 
wie het werk niet goed mogelijk zou zijn.

Deze sponsoren, waarvan de meeste 
hen al jaren trouw zijn, willen zij ont-
zettend bedanken voor hun onder-
steuning. Naast de gemeenten zijn dit 
de Woningbouwverenigingen Goed 
Wonen, Woningstichting Laarbeek en 
Peelrand Wonen. Ook van Rabobank 
Peel Noord, Erfgoed Glorieux, Framo 
Beheer B.V. en de Rotaryclub Gemert, 
Beek en Donk, Lieshout, ontvingen zij 
aanzienlijke bedragen. Ook niet onver-
meld mag blijven de ondersteuning die 
zij ontvingen anders dan in geld. Zicht 
Primair Onderwijs, Unibouw, Gerrits 
en van Gulick Notarissen, Ine Geerts 
Kleuterballet en de Linda Foundation 
danken zij daarvoor hartelijk.

Tevens een woord van dank voor de be-
drijven en instellingen die door middel 
van speciale acties geld voor ons heb-
ben ingezameld zoals Tennisclub GLTV, 
Albert Heijn Gemert en de actie Blaren 

voor Blaren. Tot slot danken zij ook alle 
particulieren, die de opbrengst van hun 
recepties voor Leergeld bestemden, of 

spontaan een bedrag aan hen overmaak-
ten. Allemaal hartelijk dank!

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”
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In gesprek met:        Ruud Wijnen
Locatie RW Projecten: Clovishof 22, Aarle-Rixtel

Redacteur:        Thea Wich

Met een nieuwe laag bladgoud, aangebracht door 
RW Projecten, staat de haan van de ronde kapel 
en toekomstig gezondheidscentrum Aarle-Rixtel, 
sinds vorige week te blinken van trots op de klok-
kentoren. Het aanbrengen van bladgoud is slechts 
een klein onderdeel van de vakbekwaamheid van 
Ruud Wijnen. Hij heeft zich gespecialiseerd in 
het aanbrengen van wandbekleding, traditioneel 
behang, XL-fotobehang, giet- en PVC-vloeren 
en het uitvoeren van schilderwerk voor projecten 
en de particuliere markt. Naast vakmanschap en 
professionaliteit vindt hij hierbij het gebruik van 
kwaliteitsproducten en oplossingsgericht denken 
erg belangrijk.

Je zaak bestaat nu tien jaar. Hoe is RW Projecten 
ontstaan?
“Ik studeerde aan het Sint Lucas in Boxtel. Dat was 
destijds een echte schilderschool. Sint Lucas is ook 
de patroonheilige van de schilders. Daar kreeg ik 
het idee om ooit iets voor mezelf te beginnen. Na 
mijn afstuderen als Meester Schilder, heb ik 8 jaar 
als calculator werkvoorbereider gewerkt bij een 
groot schildersbedrijf en ben ik 6 jaar technisch 
adviseur geweest bij een fabrikant van vinyl- en 
textiel wandbekleding, Vescom in Deurne. Ik reisde 
daarvoor de hele wereld rond om instructies en ad-
viezen te geven. Daar ontdekte ik dat maar heel 
weinig mensen het aanbrengen van wandbekle-
ding beheersen. Bij mij ontstond toen het idee: dat 
kan ik beter. In 2004 ben ik gestart met mijn zaak.”

Het aanbrengen van wandbekleding is nu een 
aanzienlijk onderdeel van je bedrijf. Wat is het 
voordeel van dit product?
“Vinyl- en textiel wandbekleding is een stevig en 
duurzaam product dat niet erg gevoelig is voor 

beschadigingen. Dit product is daarom erg ge-
schikt om toe te passen in grote projecten waar 
veel mensen komen, zoals verzorgingstehuizen en 
hotels. Zo hebben we Fitland Wellnessresorts en 
het Theater Amsterdam als klant. Omdat wand-
bekleding een vrij lange levensduur heeft, is dit 
vaak prijstechnisch interessant ten opzichte van 
andere producten. Een ander voordeel is dat vinyl 
wandbekleding erg gemakkelijk is in onderhoud, 
het is afwasbaar en zelfs plaatselijk te repareren.”

Heb je nog meer te bieden?
“Jazeker. We leveren schilderwerk, traditioneel 
behangwerk, gietvloeren en PVC-vloeren. Bij het 
aanbrengen van gietvloeren meng je twee com-
ponenten die je op de vloer giet met als resultaat 
een strakke, naadloze vloer. Een PVC-vloer kun je 
vergelijken met laminaat, maar dan van kunststof. 
We gebruiken in ons werk de nieuwste technieken. 
Verf en lijm worden gespoten voor een nog mooier 
resultaat. Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd 
in het aanbrengen van kamerhoge XL-fotoprints 
tot een maximale hoogte van negen meter, volle-
dig naadloos. Zo hebben we vorige week 4 XL-
fotoprints van de skyline van Tilburg aangebracht 
in het gemeentelijk stadskantoor van die stad.”

Hoe krijg jij, als eenmanszaak, al dit werk gedaan?
“Ik vorm een hecht team met mijn vaste com-
pagnon Cees van Beek. Hij is uit hetzelfde hout 
gesneden als ik en heeft veel kennis en ervaring. Ik 
heb zelf geen mensen in dienst maar heb natuurlijk 
wel een groepje zelfstandigen om mij heen die het 
werk kunnen uitvoeren.”

Wat is de kracht van je bedrijf?
“Vakbekwaamheid gecombineerd met kwaliteits-
producten die een lange levensduur hebben. Ik 
probeer altijd oplossingsgericht mee te denken met 
de klant. Ik zoek het juiste product voor de juiste 
ondergrond. Klanten waarderen mijn kennis van 
zaken, flexibiliteit en passie voor het vak.”

Op wat voor soort markt richt RW Projecten zich?
“Wij werken veel voor bouwbedrijven, project-
ontwikkelaars en architecten. Daarnaast word ik 
ingeschakeld door interieurstylisten voor de par-
ticuliere markt.“ 

En nu verzorg je de wandafwerking en het 
schilderwerk van de kapel van Mariëngaarde 
die momenteel getransformeerd wordt naar 
Gezondheidscentrum Aarle-Rixtel.
“Via de architect Erik Aarts ben ik in contact ge-
komen met Daan Verhoeven. Ik mocht een offerte 
maken met daarin een eigen voorstel voor pro-
ductenkeuzes. Door mijn manier van presenteren 
en beargumenteren heb ik de opdracht gekregen. 
We werken ongeveer twee maanden aan deze op-
dracht. In februari moet het gezondheidscentrum 
operationeel zijn.”

Hoe ben je op het idee gekomen om de haan op 
te knappen?
“Toen we het betonnen klokkentorentje aan het 
schilderen waren zagen we dat de haan, het kruis 
en de bol toe waren aan een opknapbeurt. Deze 
waren niet opgenomen in de begroting. Cees 
van Beek en ik hebben deze koperen voorwer-
pen, geheel vrijwillig in de avonduren, van nieuw 
bladgoud voorzien. We konden zo bijdragen aan 
het behoud van een stukje erfgoed in Aarle-Rixtel. 
De haan heeft nu weer zijn oorspronkelijke al-
lure, een leuke geste richting de Aarlese gemeen-
schap.”

Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met 
Ruud Wijnen via 
0492-384295.

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

IN HET VOETLICHT...  RW PROJECTEN
Ruud Wijnen bij zijn werk in de kapel 
van Mariëngaarde in Aarle-Rixtel

Lisa danst als een ster op het ijs

“Op het ijs kan ik mezelf zijn”
Redacteur:  Marie-Christine van Lieshout

Mariahout - Terwijl een deel van 
Nederland deze winter uitkijkt naar de 
Elfstedentocht, ziet Lisa Veldpaus (17 
jaar) het kunstrijden als haar passie. 
Meerdere malen per week bindt ze haar 
schaatsen onder om in Eindhoven pirou-
ettes, sprongen en andere schaatstech-
nieken te trainen.

Sterren dansen op het ijs
Lisa’s bloed ging sneller stromen toen ze 
het televisieprogramma ‘Sterren dansen 
op het ijs’ zag. Sierlijke pakjes, kapsels 
en het dansen op muziek. Lisa vond het 
prachtig. Haar moeder nam haar mee 
naar de ijsbaan. Daar leerde ze zichzelf 
achteruit schaatsen en overstappen. 
Ze zat in groep acht toen iemand haar 
benaderde om lid van een kunstschaats-

vereniging te worden. Lisa kreeg 
training en      

    leerde 

de technieken van het kunstrijden. Als 
trouwe fan zat moeder uren aan de kant.

Vallen en opstaan
Schaatsers hebben wedstrijden in ver-
schillende categorieën. Lisa is recreant, 
niveau interbrons. Het is een intensieve 
hobby. Twee keer per week oefent ze 
voor haar individuele kür. “In vallen ben 
ik niet zo goed”, zegt Lisa lachend. “Ben 
gisteren nog op mijn rug gevallen, die 
is nu stijf. Gelukkig val ik nooit tijdens 
een wedstrijd.” Ondanks angst gaat 
Lisa door. “De keer toen ik mijn pols 
gekneusd had, heb ik toch even moeten 
slikken voor ik dat sprongetje weer ging 
doen.”

Wedstrijden
Nijmegen, Utrecht, Dordrecht, Tilburg, 
Eindhoven, Lisa’s ouders brengen haar 
heel Nederland door om wedstrijden te 
rijden. “De kür en muziek zijn speciaal 
voor mij gemaakt.” Kunstrijden is een 
dure hobby. Naast alle attributen die 
nodig zijn moeten ook trainsters, mu-
ziek en kür apart betaald worden. 
Wedstrijden kosten ook geld. Toch zijn 

moeder en dochter enthousiast. 
“Het is zo gaaf om over het ijs te 

zwieren en daarmee een podi-
umplaats te verdienen.” Lisa 
vertelt trots over de derde 
plaats die ze tijdens een 
wedstrijd veroverde. “Ik 
vond niet eens dat het zo 
goed ging.”

Meiden onder elkaar
Door alle glitter en gla-
mour zijn er meer meiden 
die de sport beoefenen. 
Sommigen zijn onuit-
staanbaar fanatiek, maar 
de meeste meisjes zijn 
erg aardig en sommigen 

zijn 
vriendinnen ge-
worden. “Je probeert 
elkaar te helpen, ook al train 
je voor jezelf.” Verder heeft Lisa 
steun van haar trainsters. Ook buiten 
de baan helpen ze je vooruit. Naast 
het schaatsen heeft Lisa een vriendje. 
Terwijl ze een schaatspakje toont, 
komt hij even ter sprake. “Ik ben ver-
liefd op dit pakje… maar ook op mijn 
vriendje hoor!” 

Lijkt het jou leuk om te kunstschaat-
sen? Kijk op 
www.figureskatingacademy.nl

Lisa voert een zitpirouette uit

Lisa in een zweefstand 
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Kinderkerstpagina kinderkerstpagina
Nienke van ‘t Otterke

Lara Rovers uit groep 5 van De Heindert 

Lin van der Putten uit groep 4 van De Heindert

Daphne uit groep 7 van de Brukelum

Kerst bij Kindcentrum De Raagten!

Groep 3 van OBS Het Klokhuis wenst, naast allerlei mooie 
wensen uit hun wensboom, iedereen hele fijne feestdagen toe!

Britt groep 2b Brukelum 

Nienke Botman uit groep 5 van De Heindert 

Fleur en Eline groep 5 ‘t Otterke

Bernadetteschool strip Ruud

Bernadetteschool Rosa Maas

Bernadetteschool

Bernadetteschool 
kerstverhaal Meike Donkers

Het is kerstmis.
Het begon allemaal op onze 
school ’t Otterke. Het is Kerst. 
Faith en Marit zijn de kerstboom 
aan het versieren. Marit zei: “het 
begint al mooi te worden he.”
“Ja! het begint al mooi te 
worden”, zei Faith.
“Kan je mij helpen om de piek 
erop te zetten Marit?”
“Ja hoor”, zei Marit.
“Zullen we nog een kerstbal er in 
doen?”
“Ja nog een”, zei Faith.
Nu is de kerstboom klaar!
We haalden de meester en juf 
erbij en zeiden: “is de kerstboom 
mooi?”
De meester en juf zeiden: “goed 
gedaan!”
Toen kwam Robin eraan en ze zei: 
“jullie hebben je best gedaan.”
“Dankjewel” zeiden Marit en 
Faith.
Iedereen vond de kerstboom 
mooi.
Toen was het Kerstavond.
Iedereen genoot van het lekkere 
eten en de cadeautjes.
Marit en Faith vonden dit de 
leukste Kerst.

Marit Flipsen
Faith Otten
Groep 5, basisschool ‘t Otterke

De kerst heeft ook wat, mensen!

Jozef, Maria en 
het kleine kindje 
Jezus.
Het begon zo….
Jezus was 
geboren in een 
stalletje
En iedereen 
mocht het horen 
dat hij was 
geboren
Iedereen kwam 
er bij om het kribbetje van Jezus
Oooh, wat gezellig!
Maar dat was lang geleden….

Nu versieren wij de kerstboom met 
ballen en slingers
En met een mooie piek op de top
Alles goud en zilver
Oooh, wat mooi!

Jezus was geboren ongeveer 2000 
jaar geleden
In een stal met veel mensen om zich 
heen

Siebe Terlouw, De Muldershof
Elke van den Berg, De Muldershof

Evy van Hoof

OBS De Driehoek uit Aarle-Rixtel

Kerstmanmasker knutselen
Benodigdheden:
papieren bordje voor de rand van het 
gezicht,
rode verf om de rand van het gezicht 
te beschilderen,
watten voor de baard en aan de muts, 
ijslolliestokje om het masker vast te 
houden, 
rood papier voor de muts en 
zwart en goud voor rand van de muts.
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De meester en juf zeiden: “goed 
gedaan!”
Toen kwam Robin eraan en ze zei: 
“jullie hebben je best gedaan.”
“Dankjewel” zeiden Marit en 
Faith.
Iedereen vond de kerstboom 
mooi.
Toen was het Kerstavond.
Iedereen genoot van het lekkere 
eten en de cadeautjes.
Marit en Faith vonden dit de 
leukste Kerst.

Marit Flipsen
Faith Otten
Groep 5, basisschool ‘t Otterke

De kerst heeft ook wat, mensen!

Jozef, Maria en 
het kleine kindje 
Jezus.
Het begon zo….
Jezus was 
geboren in een 
stalletje
En iedereen 
mocht het horen 
dat hij was 
geboren
Iedereen kwam 
er bij om het kribbetje van Jezus
Oooh, wat gezellig!
Maar dat was lang geleden….

Nu versieren wij de kerstboom met 
ballen en slingers
En met een mooie piek op de top
Alles goud en zilver
Oooh, wat mooi!

Jezus was geboren ongeveer 2000 
jaar geleden
In een stal met veel mensen om zich 
heen

Siebe Terlouw, De Muldershof
Elke van den Berg, De Muldershof

Evy van Hoof

OBS De Driehoek uit Aarle-Rixtel

Kerstmanmasker knutselen
Benodigdheden:
papieren bordje voor de rand van het 
gezicht,
rode verf om de rand van het gezicht 
te beschilderen,
watten voor de baard en aan de muts, 
ijslolliestokje om het masker vast te 
houden, 
rood papier voor de muts en 
zwart en goud voor rand van de muts.
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Fielepien 17, 5422 DL Gemert
Tel. 06 50601266 
patricia.braat@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/patricia-braat Reisbureau at Home

Patricia Braat

Fijne kerstdagen &
 een gelukkig nieuwjaar!

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20
Wenst iedereen fijne feestdagen
betaalbare service voor MKB en particulier

Wenst iedereen prettige feestdagen
en een gelukkig 2015 toe!

Heuvel 1, 5737 BX Lieshout  Tel. 0499-423370  www.wonenlaarbeek.nl
WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

DE VLONDER 110, BOEKEL
TEL. 06 - 203 80 151

WENST U KEIGOEDE 
FEESTDAGEN TOE!

BSO de Raagten krijgt conditietraining

Voorlezen in bibliotheek Beek en Donk

De Goede Hoop start met muzieklessen voor jonge kinderen 

Beek en Donk - De kinderen van de 
buitenschoolse opvang (BSO) de 
Raagten kregen dinsdag 15 december 
een conditietraining bij Boksschool 
Riny Heesakkers.

De kinderen van 8 jaar en ouder van 
de BSO mochten een bezoek brengen 
aan de buurman; Riny Heesakkers van 
Boksschool Laarbeek. De kinderen 
werden goed getest op hun uithou-
dingsvermogen. Na een paar rondes 
hardlopen, touwtje springen en oefe-
ningen, mochten de bokshandschoe-
nen aangetrokken worden. Riny leer-
de hen de beginselen van het boksen 
door uitleg van technieken. En daarna 

natuurlijk oefenen! Het was een in-
tensieve training. De kinderen hebben 
mogen ervaren dat deze sport draait 
om conditie en discipline. Moe en vol-
daan keerden ze terug naar BSO de 
Raagten.

Meer informatie
Buitenschoolse opvang de Raagten is 
een locatie van Spring Kinderopvang. 
Deze BSO is gevestigd in Kindcentrum 
de Raagten op Otterweg 31 in Beek 
en Donk. Spring Kinderopvang 
biedt professionele opvang aan kin-
deren van 0 tot 13 jaar. Kijk voor 
meer informatie op de website 
www.spring-kinderopvang.nl.

Riny Heesakkers (l) met een van de kinderen

Beek en Donk – Voor alle kinderen tot 
en met acht jaar zal er woensdagmid-
dag 7 januari worden voorgelezen. 
Het voorlezen begint om 13.30 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Na het lezen is er 
tijd ingepland om samen een spelacti-
viteit te doen zoals kleuren of zingen. 

Voorlezen is leuk, spannend en goed 
voor de (taal)ontwikkeling van kinde-
ren. Door voor te lezen leren kinderen 
nieuwe woorden kennen en ontdekken 

ze hoe zinnen worden opgebouwd. 
Daarnaast helpt voorlezen bij het leren 
luisteren en concentreren. Bovendien 
stimuleert voorlezen de fantasie. Maar 
bovenal is voorlezen gezellig, plezierig 
en iets waar kinderen en ouders samen 
van kunnen genieten.

Kom samen met uw (klein)kind naar 
de bibliotheek en neem tijdens het 
voorlezen de tijd om een tijdschrift te 
lezen of boeken uit te zoeken.

Aarle-Rixtel - Speciaal voor kinderen 
uit de groepen 3 of 4 wil Harmonie 
De Goede Hoop Aarle-Rixtel in janu-
ari starten met een vlotte muziekcur-
sus voor de kleintjes: ‘DoReMi’. 

De lessen worden gegeven door 
Cindy van Rijn die veel ervaring heeft 
met jonge kinderen. De lestijd is elke 
maandag van 15.45 tot 16.30 uur, 
leslocatie is De Dreef. Op maandag 
12 januari start de cursus die duurt tot 
het einde van het schooljaar.  Kosten 
voor de cursus zijn €75,00.

Spelenderwijs
Cindy: “Het doel van de cursus is om 
kinderen op een speelse manier ken-
nis te laten maken met muziek. Zo 
zijn we veel bezig met zingen en be-
wegen en we doen allerlei luisterspel-
letjes. En we maken een begin met 
het lezen van het reguliere noten-
systeem en leren over ritme.” Tijdens 
de cursus zal Cindy ook gaan werken 
met klokkenspel en blokfluit.

Positief
In tijden dat kinderen veel achter de 
computer zitten kan een expressievak 
als muziek heel positief bijdragen aan 

de ontwikkeling van een kind. Niet 
voor niets is er uit onderzoek geble-
ken dat muziek slim maakt, maar ook 
op de emotionele ontwikkeling heeft 
het effect. Maar wat eigenlijk het be-
langrijkste is: het is gewoon erg leuk 
om met muziek bezig te zijn! En je 
hebt er je leven lang plezier van!

Aanmelden
Wilt u uw zoon of dochter voor 
deze cursus aanmelden, of heeft u 
nog vragen, dan kunt u contact op-
nemen met Heleen van Asten, tel. 
0492-383147 of mail 
heleenvanasten@onsbrabantnet.nl.

Cindy van Rijn aan het werk 
met enkele van haar leerlingen
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In gesprek met: Judith Beekmans – van den Eijnde
Functie:  Pilates-instructrice bij 
   Sportcentrum Coach
Locatie:  Willemstraat 3A, Beek en Donk

Redacteur:  Louke Kreemers

In de meest vreemde posities, heel zware oe-
feningen doen. Daar denken mensen vaak aan 
als het om pilates gaat. Bij Sportcentrum Coach 
laten ze echter zien dat iedereen pilates kan be-
oefenen en dat het heel goed is voor je lichaam. 
Van privé- tot groepsles: er is voor ieder wat 
wils. 

Voor de mensen die pilates nog niet zo goed 
kennen, wat is dat nou precies?
“Pilates is een efficiënte, goeddoordachte en 
veilige bewegingsmethode”, vertelt Judith 
Beekmans-van den Eijnde, pilatestrainster bij 
Sportcentrum Coach. “Met pilates doe je al-
lerlei oefeningen die zijn gericht op rompver-
sterking en op het trainen van je buik, rug en 
bilspieren. Daarnaast is het ook heel goed voor 
mensen die nek, schouder- en rugklachten heb-
ben. Regelmatig krijgen wij mensen in de lessen 
die zijn doorgestuurd vanuit de fysiotherapeut. 
Ik durf echt te zeggen dat als je Pilates in je li-
chaam krijgt, dat je er dan in het dagelijks leven 
veel profijt van hebt. Maar het kost wel tijd en 
wilskracht.”

Sportcentrum Coach biedt verschillende les-
groepen , van privé- tot groepslessen. Waarom 
hebben jullie gekozen voor zo’n divers aanbod?
“Bij veel sportscholen zijn die lessen enorm mas-
saal, en onoverzichtelijk. Zelf heb ik een tweeja-
rige opleiding gehad bij een echte pilatesstudio, 
daar kreeg ik de bewegingsmethode met appa-
raten aangeleerd maar we kregen ook les in klei-
ne groepen. Toen Sportcentrum Coach mij zeven 
jaar geleden benaderde of ik bij hen pilates wilde 
komen geven, wilde ik dat graag op de manier 
waarop ik al twee jaar zelf les kreeg. De voor-
waarden waren: kleine groepen, niveaugroepen 
en personal training. Coach ging daarmee ak-
koord en daarom geven we nu meerdere les-
sen, op een hoog kwalitatief niveau. De groepen 
zijn klein en je kan niet zomaar binnenlopen. 
Daarnaast krijg je les op je eigen niveau, in veel 
sportscholen is het algemene niveau heel hoog 
waardoor mensen die nieuw zijn snel opgeven 
omdat de oefeningen te zwaar zijn. Bij ons zit je 
in een groep op je eigen niveau en werk je geza-
menlijk naar een hoger niveau.”

Inmiddels staan er 16 groepslessen per week op 
het programma, moet je nog aan enige eisen 
voldoen om pilates bij jullie te volgen?
“Helemaal niet! Iedereen is welkom: mannen 
en vrouwen en van jong tot oud. Tijdens de les 
zijn we heel bewust bezig met ons lichaam, onze 
ademhaling en de oefeningen. Dit seizoen wil-
len we ook starten met jeugdpilates, dit is voor 
jongeren tussen de twaalf en zestien jaar. Deze 
lessen zijn iets minder statisch.”

Sommige mensen kiezen voor privépilates, wat 
bieden jullie in deze lessen?
“In deze lessen oefenen we vrijwel altijd op 
de apparaten. Dit zijn speciale apparaten uit 
Amerika. Deze geven nog meer verdieping dan 
alleen de oefeningen op de mat. Mensen kiezen 
hiervoor omdat ze de aandacht fijn vinden, maar 

ook omdat ze last hebben van een blessure. 
Soms adviseren we mensen om een paar privé-
lessen te nemen, omdat dit gezien hun conditie 
dan beter is. Bij de privélessen zijn de persoon-
lijke doelen van de persoon het belangrijkst. 

Judith, waar komt die passie voor pilates van-
daan?
“Ik ben eigenlijk danseres, maar na mijn zwan-
gerschap had ik niet meer de juiste controle over 
mijn lijf om door te gaan. Door pilates ben ik van 
mijn lichamelijke klachten af en heb ik weer een 
sterk lijf!”

Bent u geïnteresseerd in de pilateslessen 
van Sportcentrum Coach? Neem dan eens 
een kijkje op de open dag op zaterdag 10 ja-
nuari. Reserveer alvast een plaatsje in de 
proeflessen, die op deze dag van 10.00 tot 
12.00 uur worden gegeven. Neem contact 
op  met Sportcentrum Coach of mail naar 
judith@sportcentrumcoach.nl. 
T. 0492 - 468768

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

IN GESPREK MET...  PILATES STUDIO @ SPORTCENTRUM COACH 

Judith tijdens één van haar pilateslessen bij Sportcentrum Coach

Wederom 34 gelukkige winnaars bij prijzenloterij Beekvlied 

Beek en Donk – Het was maandag-
middag klokslag 16.00 uur druk in 
de winkel van Annie van Lankveld. 
De winnaars van de prijzenlo-
terij van Winkeliersvereniging 
Beekvlied – het Heuvelplein in 
Beek en Donk – kwamen hun prijs 
ophalen. In totaal deden 17 win-
keliers hieraan mee. Iedere on-
dernemer vergaf twee bonnen ter 
waarde van €25,00.

Het was de tweede keer 
in een maand tijd dat de 

winkeliersvereniging deze actie 
hield, die dan ook speciaal be-
doeld was voor de feestdagen. 
Bestuurslid Mieke van den Bergh 
vertelt: “De actie is een groot suc-
ces geweest. Er zijn ontzettend 
veel bonnen ingeleverd. In totaal 
hebben wij bijna zeventig perso-
nen blij kunnen maken met een 
mooie prijs. Iedereen is erg en-
thousiast. Wellicht krijgt deze actie 
nog ooit een vervolg.”

Een aantal van de prijswinnaars, die afgelopen maandag hun bon ophaalden bij Annie van Lankveld 

06 - 849 349 00
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Wij bedanken onze klanten voor het 
vertrouwen en wensen u prettige 

kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe! 

Ook in 2015 staan we weer voor u klaar.

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

Wenst iedereen prettige feestdagen
en een gezond 2015!

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk

Wij wensen u 
prettige feestdagen 

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

Emmy’s Mode
Wij wensen alle mensen 

gezellige, warme en 
liefdevolle kerstdagen toe

Team Emmy’s mode

ITHO Daalderop 
staat garant voor 
de kwaliteit van 
zijn producten.

Daarom ontvangt u 
10 jaar garantie 
op onderdelen!*

Vervang nu uw verwarmingsketel met heel veel voordeel

Kapelstraat 19 - Beek en Donk - www.ven-hollanders.nl

Tel. 0492 - 46 43 43
* Bij aanschaf van een cv-ketel vóór 31-12-2014

Nu 7 jaar garantie 
op Nefi t onderdelen*

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

Starterslening blijft voor inwoners Laarbeek
Laarbeek - De gemeente Laarbeek ziet 
mogelijkheden in stimulering van de 
woningmarkt door startersleningen te 
blijven verstrekken. Er is animo voor 
de regeling en er is voldoende budget 
voor minimaal 27 startersleningen. 

De leningen kunnen worden gebruikt 
voor de aankoop van bestaande wo-
ningen, maar bijvoorbeeld ook voor de 
15 starterswoningen in Beekse Akkers. 
Wethouder Frans van Zeeland: “Ik ben 
er trots op dat we als gemeentebestuur 
er voor kiezen om deze regeling te be-
houden en daarmee starters op de wo-
ningmarkt tegemoet kunnen komen. 
Elke stimulans om beweging te krijgen 
in de huizenmarkt is welkom.”

Succes
In Laarbeek zijn sinds de invoering van 
de starterslening 36 woningen aan-
gekocht met behulp van zo’n lening. 
Het jaar 2011 vormde het hoogtepunt 
met 21 startersleningen. Na nog 5 le-
ningen in 2012, viel de aanvraag in 
2013 geheel stil. In 2014 zijn er weer 
drie startersleningen verleend (allen 
voor bestaande woningen) en is er een 

duidelijke belangstelling merkbaar, 
omdat mensen informeren naar de 
mogelijkheden. In de Beekse Akkers 
zijn er concrete plannen om op korte 
termijn nog 15 starterswoningen te 
realiseren. De aanwezigheid van de 
mogelijkheid van een starterslening zal 
de verkoop van deze woningen bevor-
deren.

Omvang
Op dit moment is €814.875,00 be-
schikbaar voor startersleningen bij de 
gemeente Laarbeek. Met een maxi-
male starterslening van €30.000,00, 
kunnen met dit budget nog minimaal 
27 startersleningen worden verstrekt.

Voorwaarden
Om voor een starterslening in aanmer-
king te komen, moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. Enkele 
daarvan zijn:
• De aanvrager moet een starter 

zijn op de woningmarkt;
• De aanvrager moet minstens 5 

jaar in Laarbeek wonen of ge-
woond hebben of een econo-
mische binding hebben met de 

gemeente Laarbeek;
• De aanvrager is jonger dan 35 

jaar;
• De koopsom van een nieuwbouw-

woning is lager dan € 210.000,00 
v.o.n. Van een bestaande woning 
mogen de verwervingskosten niet 
meer dan €194.000,00 k.k. be-
dragen;

• De woning moet in de gemeente 
Laarbeek staan en bewoond gaan 
worden door de aanvrager.

• De starterslening is de eerste drie 
jaar rente- en aflossingsvrij en kan 
maximaal €30.000,00 bedragen. 
Geïnteresseerden kunnen meer 
informatie over de starterslening 
krijgen bij de gemeente Laarbeek.

Stoppen regeling
Zowel het Rijk als de Provincie stop-
pen of zijn gestopt met starterslenin-
gen. De financiële middelen van dit 
fonds zijn uitgeput. De starterslenin-
gen werden voor 50% uit de rijksbij-
drage betaald, 25% uit het Brabants 
Startersfonds en 25% uit het gemeen-
telijk Startersfonds. 

Hiermee is dus een einde gekomen 
aan de bijdragen van beide instanties 
in de bestaande regeling. Het is aan de 
afzonderlijke gemeenten om te beslui-
ten om de regeling voort te zetten of 
eveneens te stoppen. Verschillende ge-
meenten hebben besloten om te stop-
pen met het verstrekken van starters-
leningen. Aangezien de woningmarkt 
nog steeds een stimulans kan gebrui-
ken en de animo voor startersleningen 
zeker aanwezig is, heeft het college op 
16 december 2014 besloten om star-
tersleningen te blijven verstrekken tot 
maximaal het beschikbare budget.

Installaties           Verlichting
Systeemplafonds         Zonnepanelen
Data- en Telecommunicatie

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

www.vanlieropelektro.nl     0492-468000
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Hoe vier jij kerst? 
Dinie van der Aa (66 jaar) vertelt: 

“Dit is de eerste kerst zonder 

mijn man. Ik ben in juni weduwe 

geworden. Anders waren we op 24 

oktober 45 jaar getrouwd geweest. 

Ik vier kerst dit jaar samen met 

mijn dochter Daniëlle in Beek. Mijn 

andere dochter Sandra woont in 

Middelburg en ik ben oma van 

Fleur van 9 en Izzy van 5 jaar.”

Yasmin Mohammed (46 jaar) komt 
van oorsprong uit Somalië. Samen 
met haar 20-jarige zoon Mohammed 
woont ze nu vier jaar in Aarle-Rixtel. 
“Ik vind Aarle-Rixtel een leuk dorp met 
aardige mensen. Kerst vier ik niet op 
z’n Hollands, omdat ik islamitisch ben. 
Wel vind ik kerst een goede gelegen-
heid om aan Jezus te denken. Ik geloof 
ook in Jezus. Mijn zoon en ik voelen 
ons Nederlanders en willen kerst niet 
negeren. En natuurlijk genieten wij van 
de lekkernijen die bij kerstmis horen.”

Lambert Sanders vertelt: “Met kerst 
ga ik letterlijk en fi guurlijk lamballen. 
Mensen die mij kennen, herkennen 
zo’n uitspraak wel van mij. Ik zit 
het hele jaar al tussen de mensen 
en vind het heerlijk om  tijdens de 
kerst samen met mijn vrouw Gerda 
te relaxen. Dat betekent veel tijd 
doorbrengen in de ochtendjas en 
’s avonds lekker eten.” Of het 
kerstdiner ook in de ochtendjas 
plaatsvindt, is onbekend bij De 
MooiLaarbeekKrant. 

Ben Swinkels: “Het idee warm 

houden dat we één dag in het jaar 

boven alle confl icten kunnen staan, 

spreekt mij erg aan. Sneeuw hoort 

eigenlijk bij het ultieme kerstgevoel 

voor mij, net zoals tot rust en 

bezinning komen samen met de 

familie. Met mijn vrouw Marianne 

ga ik altijd een katholieke kerkdienst 

bijwonen ergens in Laarbeek.” Een 

kerstboodschap? “Blijf op zoek naar 

zingeving!” 

Mieke Hollanders: “De kinderen 
komen gezellig met hun verkering 
thuis eten. Moeder kookt gewoon 
en daarna gaan we het familiespel 
‘30 seconds’ doen. En dat doen we 
op een speciale manier want de 
jongens spelen tegen de meisjes. 
In de decembermaand vind ik het 
altijd leuk om aan onze vrienden en 
kennissen te denken. En daar hoort 
natuurlijk een kerstkaartje bij!”

Lian Hikspoors (23 jaar) werkt in 

Aarle-Rixtel en woont in Vlierden. 

“Ik vier mijn kerst heel degelijk”, 

lacht ze. Eerste kerstdag vieren 

we kerst bij mijn vriend Mike thuis 

en de tweede kerstdag bij mijn 

ouders. Het betekent twee dagen 

gourmetten. Op eerste kerstdag 

gaan we met vrienden stappen 

in Deurne. Op tweede kerstdag 

doen we spelletjes waaronder het 

Triviant-spel.”

Kim Bijsterveld (32 jaar) uit Helmond 

werkt als peuterleidster op Kinderdagver-

blijf Tok Tokkie. Zij vertelt: “Dit is onze 

eerste kerst met ons zoontje Morris. Hij is 

inmiddels vier maanden. Het wordt voor 

ons gezinnetje een drukke tijd. Zowel mijn 

eigen ouders als mijn schoonouders zijn 

gescheiden, dus we moeten de tijd goed 

verdelen. Kerst vieren we met cadeautjes 

en lekker eten. Ik hou van de kerstsfeer: de 

reclames op televisie en de creativiteit rond 

de kerst.” Op de foto staat ook collega 

Josje Dirks (blauw colbertje) uit Helmond.

Agnes Smith (64 jaar): “Ik ben 
gelukkig als mijn man Trevor met 
kerst thuis is. Hij zit vaak in het 
buitenland voor zijn werk. Hij 
repareert sigarettenmachines, zelfs 
in Irak. Rond kerst hebben we elkaar 
al zeven weken niet gezien, dus ik 
ben blij dat we samen kerst kunnen 
vieren. Trevor, die van oorsprong uit 
Liverpool komt, maakt kalkoenborst. 
Een hele kalkoen is te veel van het 
goede gebleken. Anders eten we dat 
wekenlang”, lacht Agnes. 

Charlotte Coolen (43 jaar): “Wij vieren 
dit jaar kerst bij mij thuis. Ik reken op zo’n 
15 tot 20 mensen: ons mam, twee ooms, 
de ouders van mijn zwager, een nicht 
met haar man en vier tantezeggers. Bij de 
twee oudste tantezeggers is het altijd een 
verrassing of ze dit keer een vriendinnetje 
meenemen. Onder de veranda maken 
we het gezellig met de skottel braai, de 
‘heater’ aan en de kerstboom . Als klap 
op de vuurpijl kunnen we ook de jacuzzi 
in. Voor mij geldt: Hoe drukker hoe liever. 
Ik zit gèr onder het volk.”

Evelien School (45 jaar) zorgt 
ervoor dat ‘De Waterpoort’ er 
rond kerst spik en span uitziet. 
Zij  vertelt: “Op kerstavond geven 
we elkaar cadeautjes. Ons gezin 
bestaat naast mijn man Jan, uit 
zoon Gertjan van negentien en 
Kimberly van zestien jaar. Op 
eerste kerstdag gaan we dit jaar 
naar mijn zus Annie in Helmond. 
We helpen elkaar dan met koken. 
Wat er op tafel komt, is altijd weer 
een verrassing!”

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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Monuta Magis, gastvrij, 
sociaal en vriendelijk.
Wij zijn er voor u. Voor, 
tijdens en na de uitvaart.

Telefoon: 0492 - 66 60 00
 
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl
 
Ook als u niet bij ons bent 
verzekerd, sta ik voor u klaar.  

Monuta Magis, gastvrij, 
sociaal en vriendelijk.
Wij zijn er voor u. Voor, 
tijdens en na de uitvaart.

Telefoon: 0492 - 66 60 00
 
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl
 
Ook als u niet bij ons bent 
verzekerd, sta ik voor u klaar.  

 Monuta Magis, gastvrij, 
 sociaal en vriendelijk.
 Wij zijn er voor u. Voor, 
 tijdens en na de uitvaart.

Driessen Interieur Beek en Donk 0492-465373 www.Driessen-Interieur.nl 

Wenst u sfeervolle kerstdagen.....
Kom in onze winkel kijken naar de laatste
woontrends en nieuwe meubelen, gordijnen, 
raamdecoraties en prachtige woonaccessoires.

Kringloopwinkel open van 

ma. t/m zat. van 9.00 tot 16.00 uur 

De Leije 6, Gemert

Ophalen van goederen? 

Bel met 0492-368747

Wij wensen iedereen 

prettige kerstdagen 

J.Bruijnseels de Kringloopwinkel

Beek en Donk en Gemert

Ieder jaar tegen Kerst sta ik in Be-
nidorm op een ontzéttend leuke 
Kerstmarkt. Daar verkoop ik mijn 
tuinafval met álle gemak! Pleur er 
een zelfgemaakte kaars in, prijs 
het voor twintig euro per stuk 
en dat vliegt als zoet-gebakken-
Kerstbroodjes over de tafel van 
mijn marktkraampje. Ach… ik 
doe er een mooie rode strik op, 
geef een geluksteentje weg, een 
vriendelijke lach of een klein 
doosje waarin een labeltje zit met 
liefdevol geschreven teksten die 
het altijd goed doen: “Heb ik van-
daag al tegen je gezegd dat ik van 
je hou” of “Engelen bestáán”. 
Het is zelfs zó, dat ik na al die ja-

ren vaste klanten heb voor mijn 
zelfgecreëerde Kerstkunst. Geen 
Kerst in de Costa-Blanca zonder 
een Kerststuk van mij (knipoog). 
Over deze Kerstmarkt loopt jaar-
in-jaar-uit dezelfde Kerstman (er-
van uitgaande dat dát de enige 
one-and-only is), uitgerust met 
koperen bel: “Joho-Joho” te 
schreeuwen. Met veel ontzag 
ontvang ik jaarlijks zijn liefdevolle 
Kerstknuffel terwijl ik graag te-
gen zijn Bourgondische buik aan 
kroel. Geen Kerst in de Costa-
Blanca zonder een hug van de 
jolige Kerstman. Hij geeft mij een 
oliebol, een sneetje van de ge-
poederde Kerststol, een vriende-

lijke lach en dat doet altijd goed. 
Vraag me niet wie er verscholen 
zit achter die muf ruikende baard. 
Ik heb wérkelijk geen idee en het 
kan me eigenlijk ook niet zoveel 
schelen. Voor mij is het gewoon 
dé Kerstman! En Kerst is Kerst. 
Dan hou ik van iedereen. 
Een tijdje geleden zat ik in een 
klein theatertje, waar een man 
steelse blikken naar me wierp. 
Ik knikte zoals Koningin Beatrix 
ook altijd deed, als een soort ont-
vangstbewijs en richtte me op het 
ezelgebalk waarvoor ik was ge-
komen. Na een vriendelijke lach 
en daarna een knipoog, keek ik 
zo onopvallend mogelijk even 
achterom. Uhhhmmm… het zou 
toch toevallig niet zo zijn dat het 
voor mijn achterbuurvrouw be-
doeld was heh. Wat bléék… ik, 
op mijn oude dag, had warempel 
sjáns! Ja, dan ga je daar toch eens 
even goed voor zitten nietwaar? 
Het ezelgebalk hoort dan meteen 
aan als engelengeschal en dan zie 
je de wereld toch plots veel vre-
diger. Kortom: ik genóót! Engelen 
donderden de Hemel uit en mijn 
avond kon niet meer stuk. Na af-
loop nog een drankje? Túúrlijk! 
Gezellig als je constant wordt 
nagekeken en er een onschuldig 
praatje wordt aangeknoopt met 
zo´n openingszin wat dan weer 
op ezelgebalk lijkt: “Zien we el-
kaar op de Kerstmarkt”? Hoezo, 
we zien elkaar nú toch. Ineens 
wist ik het. De Kerstman! Incóg-
nito in het theater. Hoezó sjans. 
Naast hem stond zijn práchtige 
vrouw. Ze gaf me een drankje, 
een liefdevolle lach en dat doet 
altijd goed. 
Feliz Navidad. Fijne Kerstdagen 
en een gelukkig Nieuwjaar.

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

Luchtpost

Spanje

Incognito

Doe mee met de Dorpsfeesten 2015
Aarle-Rixtel - Dorpsfeesten 2015, 
het lijkt ver weg, met nog 6 maan-
den te gaan. Toch, wanneer je een 
nieuwe ploeg wilt starten, is het nu 
de tijd om hier de eerste stappen in 
te zetten. 

Vele mensen zeggen ieder jaar na 
de Dorpsfeesten: ‘Volgend jaar doe 
ik ook mee met een nieuwe ploeg!’ 
Nu is de tijd om actie te onderne-
men! Ga bij je vrienden, familie en 
bekenden vragen of ze mee willen 
doen, stuur een mail, zet een op-
roep op Facebook of gooi het in de 
groep op de decemberborrel. Wil 
je meer info of hulp met het op-
zetten van een nieuwe ploeg, mail 
dan naar info@dorpsfeesten.info 
of bel Chantal Manders, tel. 06-
10080867, zij zullen je dan op weg 
helpen.

Een nieuwe ploeg kun je al starten 
vanaf 12 personen. De hoeveelheid 
tijd die je erin steekt bepaal je sa-
men, dat hoeft niet eens zoveel te 
zijn. Met een beetje creativiteit kom 
je een heel eind! De deelnemende 
ploegen hebben in januari de eerste 
ploegleidersvergadering. Wanneer 
je aangeeft interesse te hebben een 
nieuwe ploeg te starten, ben je hier 
ook voor uitgenodigd en ontvang 
je alle benodigde informatie. Dus: 
Denk, doe, en ga de competitie 
aan!

Van Wetten
Is het kappersvak 
geknipt voor jou?

De avondopleidingen 
2015 starten medio 
januari

Kerkstraat 10, Beek en Donk       |       0492-461255       |       www.kappersschoolvanwetten.nl

Expositie fotoclub Objectief in 
‘t Oude Raadhuis
Beek en Donk – Het is steeds weer 
verrassend wat fotoclub Objectief 
presteert en zeker de moeite waard 
om een bezoek te brengen aan deze 
expositie. De expositie is te bezoeken 
van 26 tot en met 28 december in ’t 
Oude Raadhuis in Beek en Donk, dat 
geopend is van 11.00 tot 17.00 uur.

De fotoclub heeft al een lange ge-
schiedenis en ze zijn via de klassieke 
donkere kamer in het huidige digi-
tale tijdperk beland. De club bestaat 
uit ongeveer 25 mannen en vrou-
wen die elkaar gedurende het sei-
zoen, 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 
kennis en kunde op een hoger plan te 
brengen en daarbij vooral plezier te 
beleven aan het fotograferen.

De expositie zal geen vast thema heb-
ben maar zal foto’s tentoonstellen van 
vrij werk van de leden. Zij hebben na 
twee avonden overleg een selectie 
gemaakt van wat zij gaan tentoonstel-
len. Door alle verschillende thema’s is 
er voor ieder wat wils. De resultaten 
van de werkgroepen die een serie over 
hun onderwerp hebben gemaakt, zul-
len in een diapresentatie op de zolder 
van gebouw worden getoond. Ook de 
verrassende resultaten van de ‘rode 
draad’ zullen worden getoond.  
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Auto- en Motorrijschool 
de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

Wenst u prettige feestdagen!
Bouw en Metselwerken

Akkerstraat 8 Aarle-Rixtel 06-13953102 
info@hvdbouwenmetselwerken.nl

Wenst u prettige 
kerstdagen toe 

Graag tot ziens bij:
Toni en Mieke van den Bergh
Heuvelplein 26
5741 JK  Beek en Donk

Tel.: (0492) 46 17 40

Wenst iedereen
prettige

kerstdagen!

Voor het betere 
onderhoud

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

Hypotheken 

- Optimale hypotheek (lage rente – beste voorwaarden)
- Transparant, onafhankelijk en objectief advies
- Gewoon goed en persoonlijk

Daarom Holtackers, uw financieel partner

A 

T 
I

Brouwersstraat 25
Beek en Donk
0492  34 99 88
www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist “Snel en deskundig” Dé “shop” voor hypotheken

Onbekend maakt onbemind of maakt bekend bemind?
Neve Shalom (Hebreeuws) 
Wahat-al-Salam (Arabisch)

Dit dorp in Israël, gelegen tussen 
Jeruzalem en Tel Aviv, is in 1970 ge-
sticht door broeder Bruno Hussar. Hij 
had destijds de droom dat er een an-
dere weg naar vrede mogelijk moest 
zijn: Joden en Arabieren zouden met 
wederzijds respect voor elkaar in vre-
de samen moeten kunnen leven. Zo 
stichtte hij zijn Oase van Vrede of-
wel Neve Shalom in het Hebreeuws, 
Wahat-al-Salam in het Arabisch. Het 
dorp telt zestig gezinnen waarvan de 
helft Joods en de andere helft Arabisch 
(moslim en christelijk) is. Het kent een 
democratische bestuursvorm en is als 
een coöperatie georganiseerd. Als 
dorp is het officieel in lsraël erkend en 
onderdeel van een grotere gemeente. 
Men is niet gelieerd aan enige politie-
ke partij. Meer dan 300 families staan 
op een wachtlijst om toegelaten te 
worden tot het dorp. 

De stad van vrede…
Vrede op aarde. We zingen het el-
kaar toe in de donkere dagen van 
Kerstmis. Vrede op aarde. De roep 
om vrede klinkt overal. Maar in het 
land van de Bijbel klinken de mensen 
met de roep om vrede vaak als een 
roepende in de woestijn. De woor-
den gaan verloren in de dagelijkse 
haat tussen de bevolkingsgroepen. 
De spanning tussen Israël en Palestina 
duurt al zolang, dat generaties kinde-
ren de haat van hun ouders doorge-
geven krijgen. Kinderen, kleuters, die 
onverdraagzaamheid uitdragen. De 
roep om vrede krijgt dan geen kans 
meer om gehoord te worden.

Te midden van de overvloed van haat 
voor elkaar, begrijpen mensen dat het 
doorbreken van deze cirkel van haat 
alleen doorbroken kan worden door 
kinderen in vrede te laten opgroeien. 
Je kunt je vriendje niet haten! Je kunt 
je speelkameraadje niet uitmaken 
voor alles wat slecht is. Kibboets Neve 
Shalom brengt Arabische moslimkin-
deren, christelijke kinderen en Joodse 
kinderen met hun families samen. 

In een dorp leven ze sinds 1970 sa-
men en vormen ze één gemeenschap. 
Aan de basis van de weg naar vrede 
staat de zorg voor de kinderen. Het 
dorp heeft een peuterspeelzaal, kleu-
ter- en lagere school met tweetalig 
Hebreeuws/Arabisch onderwijs. 

De school heeft 250 leerlingen, waar-
van 90% uit de omliggende dorpen 
afkomstig is. 

Zo reikt de invloed van de bood-
schap van vrede verder dan het dorp. 
Daarnaast is hun school voor de vre-
de een centrum voor Joods Arabische 
ontmoetingen.

Samen naar school
Belangrijk in onderwijs is het respect 
en de erkenning voor de aard van 
ieder kind. Bij Neve Shalom wordt 
daarnaast benadrukt dat kennis van 
zijn of haar cultuur en traditie belang-
rijk is voor de ontwikkeling van de 
identiteit van ieder kind. Tegelijkertijd 
moet kennis en respect voor de cul-
tuur en traditie van een ander wor-
den bijgebracht. Zo wordt samenle-
ven vanzelfsprekend. Zo wordt vrede 
gemaakt. Een ouder zegt over de 
gezamenlijke school: ‘Ik besloot mijn 
kinderen hier naar school te sturen 
vanwege de filosofie van samen leven 
en leren.  Gaandeweg heb ik ervaren 
dat deze filosofie niet zo eenvoudig is 
als ik in eerste instantie dacht. Het is 
een lastige route met veel obstakels. 
Maar door met deze problemen om 
te leren gaan, leveren we onze bijdra-
ge aan het bouwen aan een zonniger 
wereld in de toekomst.’

Samen gaat niet vanzelf
In het huidige lsraël voI geweld en 
wantrouwen is het altijd gecompli-
ceerd samen te leven. Men moet 
alert blijven de culturele verschillen 
in schoolleiding en kinderen te zien, 
maar niet als obstakel te beschou-
wen. Het begrip gelijkheid betekent 
ook dat de Westerse cultuur niet 
vanzelfsprekend leidend is. Een be-
woner omschreef het zo: ‘Het conflict 
wordt menselijk. Het dorp heeft veel 
problemen net als elk dorp. Maar in 
plaats van het conflict uit te vechten 
leven wij het.’ 

De meningen in lsraël over het initi-
atief van Neve Shalom lopen uiteen 
van ‘de enige manier om vrede te 
stichten tot ‘naïef’. Bovendien zijn er 
zowel aan Joodse als aan Arabische 
zijde in het conflict extreme groepen 
die geen toenadering willen. 

Als het conflict oplaait, is het voor de 
inwoners van het dorp telkens weer 
een uitdaging hun ideaal te blijven le-
ven. Zo worden bijvoorbeeld tijdens 

het conflict in Gaza ervaringen ge-
deeld over de situatie daar. Men gaat 
zo de echte situatie van mensen niet 
uit de weg, maar men blijft erover in 
gesprek gaan. 

Samen vieren
Een andere manier om dat te doen 
is de gezamenlijke viering van de 
herdenking van de Palestijnse Nakba 
(de ramp), de herdenking van de 
oorlog in 1948 die leidde tot de 
stichting van de staat lsraël, waarbij 
vele Palestijnen werden gedood of 
verdreven. Een aantal dagen eerder 
werd gezamenlijk de Holocaust-
herdenking gevierd. De gezamen-
lijke herdenking van elkaars verleden 
is niet vanzelfsprekend, zeker als het 
gaat om een trauma waarbij beide 
groepen tegenover elkaar stonden, 
zoals bij de Nakba. 

Het lijkt weliswaar eenvoudig om ge-
zamenlijk te leven en te vieren, maar 
het betekent een voortdurende per-
soonlijke inzet van iedereen. 

De wat zwaardere gezamenlijke her-
denkingen worden afgewisseld met 
het samen vieren van de feesten, zo-
als ook Kerstmis.

De kerstboodschap van het dorp vat 
de basisgedachte van Neve Shalom 
samen:

‘Mensen kunnen niet met elkaar 
overweg, omdat ze bang zijn voor 
elkaar;
ze zijn bang voor elkaar omdat ze 
elkaar niet kennen;ze kennen elkaar 
niet, omdat ze nooit met elkaar ge-
praat hebben.’

Mogen ook wij blijven werken aan 
vrede.

Voor meer informatie: 
www.nswas.nl. 
Met dank aan Henriette Lukassen-
Spoor

Flessenactie Yammas Mariahout
Mariahout – De leden van Yammas 
komen op zaterdag 27 december, 
de dag na kerst weer bij u aan de 
deur om lege flessen op te halen.

Een win-win situatie; uw leeg goed 
wordt aan de deur opgehaald en 
u sponsort er twee mooie doe-
len mee. Een gedeelte van de op-
brengst komt volgens jarenlange 
traditie ten goede aan Make A 
Wish Nederland (voorheen Doe 
Een Wens). Van het andere gedeel-
te gaan de leden van Yammas naar 
Bobbejaanland. 

Op zaterdag 27 december ver-
trekt Yammas om 15.00 uur vanuit 
het buurthuis om de flessen in het 

buitengebied op te halen. Rond 
17.00 uur verwachten ze daar 
klaar mee te zijn en gaan ze voor 
een hapje en een drankje naar het 
buurthuis.

Omstreeks 18.00 uur, na weer op-
gewarmd te zijn, gaan ze verder met 
het ophalen van flessen in de kom. 
Indien u geen lege flessen heeft en 
toch een donatie wilt doen, is deze 
mogelijk o.v.v. Flessenaktie Yammas 
Mariahout. Bankrekeningnr. IBAN: 
NL37RABO0128935669.

Yammas gaat voor heel veel flessen 
op 27 december en hoopt daarmee 
net als voorgaande jaren op uw 
medewerking.

Onbekend maakt onbemind of maakt bekend bemind?Onbekend maakt onbemind of maakt bekend bemind?Onbekend maakt onbemind of maakt bekend bemind?
Wahat-al-Salam

sticht door broeder Bruno Hussar. Hij 
had destijds de droom dat er een an-
dere weg naar vrede mogelijk moest 
zijn: Joden en Arabieren zouden met 
wederzijds respect voor elkaar in vre-
de samen moeten kunnen leven. Zo 
stichtte hij zijn Oase van Vrede of-

Onbekend maakt onbemind of maakt bekend bemind?

wel Neve Shalom in het Hebreeuws, 
Wahat-al-Salam in het Arabisch. Het 
dorp telt zestig gezinnen waarvan de 

onderdeel van een grotere gemeente. 
Men is niet gelieerd aan enige politie-
ke partij. Meer dan 300 families staan 
op een wachtlijst om toegelaten te 
worden tot het dorp. 

Vrede op aarde. We zingen het el-

haat tussen de bevolkingsgroepen. 
De spanning tussen Israël en Palestina 
duurt al zolang, dat generaties kinde-

geven krijgen. Kinderen, kleuters, die 
onverdraagzaamheid uitdragen. De 

Te midden van de overvloed van haat 
voor elkaar, begrijpen mensen dat het 

Je kunt je vriendje niet haten! Je kunt 
je speelkameraadje niet uitmaken 
voor alles wat slecht is. Kibboets Neve 
Shalom brengt Arabische moslimkin-Shalom brengt Arabische moslimkin-

In een dorp leven ze sinds 1970 sa-
men en vormen ze één gemeenschap. 
Aan de basis van de weg naar vrede 
staat de zorg voor de kinderen. Het 
dorp heeft een peuterspeelzaal, kleu-
ter- en lagere school met tweetalig 

Shalom brengt Arabische moslimkin-

Spoor

Onbekend maakt onbemind of maakt bekend bemind?
Kerstverhaal



Woensdag 24 december 201434 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Sportend Laarbeek

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

EINDEJAARSSHOW
vanaf 26 dec. t/m 3 jan.

WWW.BETERRIJDEN.NL

Gerwenseweg 24 | 5674 SG  Nuenen | 040 299 00 99 |info@beterrijden.nl
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met meer dan100 gebruikte auto’s

2e kerstdag open

rolschaatsen

Mierlo – Bezoekers van de kerstshow 
van Rolschaatsvereniging Olympia 
werden afgelopen weekend getrak-
teerd op een show van hoog niveau. 
In Sporthal De Weijer in Mierlo von-
den drie uitverkochte shows plaats. 

Ruim 1250 bezoekers genoten van 
sfeer, passie, kracht, gezelligheid en 
bovenal van de schitterende show-
nummers die uitgevoerd werden in 
spectaculaire kostuums, voorzien van 
bijpassende decors en decorstukken. 
Tientallen Laarbekenaren namen deel 
aan de show, als rolschaatsster of als 
vrijwilliger. 

Opening
De stewardessen van Olympia land-
den keurig volgens schema veilig 
op de baan in ‘Theater De Weijer’. 
Maarliefst 23 rijdsters stonden 
klaar op de vleugels van een groot 
vliegtuig, om  het spits af te bijten. 
Vervolgens flaneerden 4 strand-
meisjes over het warme strand en 
lieten technische hoogstandjes zien, 
waarna 12 rijdsters een fontein uit-
beelden, waar het net leek alsof het 
water bleef stromen. Het shownum-
mer Chicago werd perfect uitgevoerd 
door het duo Melissa Verdonk en 
Fleur Renne. Echt een shownummer 
wat als ‘over the top’ beschreven 
kan worden. Bling bling, glitter and 
glamour en mooi uitgevoerde sho-
welementen waren de belangrijkste 
ingrediënten voor dit nummer. De 
lekkernij popcorn werd uitgebeeld in 
het volgende shownummer, waarna 

de show in een hoog tempo verder 
ging met 4 rijdsters in de ‘Rockabilly’-
stijl. Snelheid, technische moeilijke 
elementen gecombineerd met een 
dosis showelementen zorgden voor 
de perfecte mix. 

Kerstsfeer
Het kerstgevoel werd gebracht door 
soliste Yessie Kusters. Live begeleid 
door Liesbeth Verdonk reed zij een 
schitterende solo, waarna het laatste 
nummer voor de pauze alweer klaar 
stond. De Nederlandse vlag en alles 
waar Nederland trots op is, was de 
basis voor dit shownummer. In ‘Puur 
Hollands’ stonden de 54 leden op de 
baan om gezamenlijk het nummer 
voor de pauze te rijden. Een genot 
om naar te kijken. 

Nadat de 22 rijdsters na de pauze een 
‘illusie’ hadden uitgebeeld kwamen 
de 17 Dalmatiërs op de baan ... Eén 
van de Dalmatiërs is de Laarbeekse 
Angel Wilms, samen met trainster 
Veronique en 16 clubgenootjes 
(waarvan de jongste 4 jaar is) genoot 
het publiek van dit shownummer, 
waar ‘aaah’ en ‘ooooh’ regelma-
tig te horen waren. De 13 rijdsters 
van Jeugdgroep 1 lieten zien dat zij 
in een jazzclub ook hun mannetje/
vrouwtje staan en dat zij zeker niet 
te jong zijn om in een nachtclub te 
dansen. Warmte werd gebracht door 
de 11 rijdsters die tijdens het show-
nummer een openhaard opbouwden, 
welke werd opgebouwd door de 11 

rijdsters, was een genot om naar te 
kijken. De 4 vogels welke herrezen 
uit hun as, kwamen tot leven gedu-
rende het shownummer; van zwart 
naar zeer kleurrijk, kwam tot ui-
ting in zowel het showkostuum als 
het shownummer. Cowgirl Nelleke 
Knoops reed als stoere meid op de 
baan, in de stijl van een cowgirl! 

In een hoog tempo werd toegewerkt 
naar het hoogtepunt van de avond; 
de grand finale! In het shownummer 
‘De Geboorte van Kerst’ had ieder 
lid opnieuw een rol. De Laarbeekse 
Stephie Wiering, ijsprinses van 
Olympia,  wilde graag het kerstge-
voel overbrengen. Het shownum-
mer werd opgebouwd door 4 aparte 
shownummers waarna een gezamen-
lijk slot volgde. In een schitterend 

shownummer, waar alle leden ge-
kleed waren in wit/zilver, werd het 
Kerstgevoel overgebracht door de 
rijdsters Uiteraard ontbraken de rijd-
sters in de grote jurken niet; compleet 
met glitter & glamour en de lichtjes 
aan de jurken, straalden zij zowel let-
terlijk als figuurlijk op de baan. 

Vele positieve reacties kwamen uit 
het publiek na de drie shows. Een 
geweldig compliment voor zowel de 
rijdsters als voor de vele vrijwilligers 
die deze Kerstshow tot een schitte-
rend evenement hebben gemaakt. 
Zowel de rijdsters als alle vrijwilligers 
kunnen met trots terugkijken op drie 
zeer geslaagde shows. Het was een 
mooie afsluiting van een jaar hard 
werken.

RV Olympia bedankt alle rijdsters, 
alle vrijwilligers en alle sponsoren die 
het mogelijk hebben gemaakt om 
deze show te maken tot de show die 
het geweest is.

Knap rolschaatswerk, verrassende decors en geweldige showpakjes

Laarbeekse rolschaatssters stralen in wervelende Kerstshow

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

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

Diverse leden van rolschaatsvereniging Olympia komen uit Laarbeek 
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Het talent van deze week, Lisa Veldpaus  kan haar bon tot 
donderdag 1 januari 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.

Lisa Veldpaus

Lisa Veldpaus is (waarschijnlijk) de enige 
kunstschaatsrijdster in Laarbeek. Zij won 
met deze sport al diverse mooie prijzen 

kunstschaatsrijdster

Lisa Veldpaus

ELI dankt haar shirtsponsoren voor 
de steun in het afgelopen jaar 2014

Sfeervolle Kerst-inn Sparta’25

Beek en Donk – Bij voetbalvereniging 
Sparta’25 uit Beek en Donk vond 18 
december in het in kerstsferen gehul-
de clubgebouw de jaarlijkse Kerst-inn 
plaats.

De aanwezigen werden ontvangen 
met een lekkere glühwein. Gedurende 
de avond werden diverse hapjes 

geserveerd. Natuurlijk is er veel nage-
praat over het afgelopen jaar en zijn 
de negatieve, maar vooral de vele po-
sitieve gebeurtenissen bij Sparta’25 de 
revue gepasseerd. 

Een belangrijke gebeurtenis tijdens 
de Kerst-inn is de huldiging van de 
jubilarissen. Helaas konden niet alle 

jubilarissen aanwezig zijn. Degene die 
er wel waren werden allen persoonlijk 
toegesproken door voorzitter Brechje 
Biemans. Vervolgens werd een pen 
of speldje uitgereikt en uiteraard een 
bos bloemen. De jubilarissen kregen 
daarbij een groot applaus van de vele 
aanwezigen.   

Vlnr staand: Paul Raaijmakers (40), Wim Faassen (25), Arno Vermeulen (25), Tiny van de Vorst (60), Eric van Vegchel 
(40) en Jan van Schijndel (60). Vlnr zittend: Carla Schoonings (25), Theo van den Heuvel (50) en Jan van Hout (60).

Blauw Geel’38 voorkomt stunt Sparta’25
Beek en Donk – In de vierde ronde van 
de KNVB beker voor Amateurs trad 
Sparta’25 zondag op het eigen sport-
park aan tegen hoofdklasser Blauw 
Geel’38/JUMBO uit Veghel.

De Veghelnaren, die meestrijden in 
de top van de hoofdklasse B, startten 
sterk en drukten de Spartanen naar 
eigen speelhelft. Halverwege de eer-
ste helft wisten zij de overmacht om 
te zetten in een 0-1 voorsprong. De 
spits van Blauw Geel’38 zette met een 
goede passeerbeweging een teamge-
noot vrij voor goal, die koelbloedig af 
wist te ronden. Hierna beten de groen-
witten meer van zich af en wisten ze er 
soms gevaarlijk uit te komen. 10 mi-
nuten voor rust werd de inzet beloond 
met de gelijkmaker. Een goede pass 
van Jaccy van den Enden  over links 
naar Elco van Schijndel, die op wils-
kracht en tussen 2 tegenstanders in, 
de bal voor de voeten van Robertino 
van Lieshout wist te krijgen. Robertino 
schoot op zijn beurt de bal onder de 
duikende keeper door, 1-1.

In de tweede helft wist Blauw Geel’38 
weer snel op voorsprong te komen. 
Een vrije trap belandde voor de voe-
ten van een Blauw Geel speler, die 
hier wel raad mee wist, 1-2. In het 
vervolg kreeg Sparta’25 nog enkele 
goede mogelijkheden om terug in de 

wedstrijd te komen, maar het ontbrak 
vaak aan de eindpass.

Ondanks het verlies kunnen de 
Spartanen terugzien op een goede 
wedstrijd tegen de hoofdklasser.

Frans van Heijnsbergen neemt af-
scheid
Na 30 jaar nam Frans van Heijnsbergen 
zondag tijdens de wedstrijden tegen 
Blauw Geel ’38 definitief afscheid als 
verzorger van het eerste team van 
Sparta’25. Voorafgaand aan de wed-
strijd werd Frans verrast door zijn gezin 
en met name door zijn 5 kleinzonen 

Rick, Jowie, Daan, Jurre en Tijn, die alle 
vijf actief voetballen in de jeugd van 
Sparta’25. Zij waren samen ‘pupil van 
de week’. Na de wedstrijd waren er in 
de bestuurskamer mooie woorden van 
bestuurslid Frans Kluijtmans en werd 
Frans van Heijnsbergen te midden van 
zijn voltallige gezin wederom verrast 
door ‘zijn’ jongens van de selectie, die 
hem nog een mooi cadeau overhan-
digden en bedankten voor de goede 
zorgen van de afgelopen jaren. Frans, 
ontzettend bedankt voor jouw inzet. 
Een echte groenwitter die gelukkig be-
houden blijft voor de vereniging.

Robertino van Lieshout haalt uit. Joost Ankersmit (5) kijkt toe

Fotograaf: Ricardo Neijts

Dinsdag 30 december t/m zaterdag 3 januari gesloten

Wij wensen u fijne feestdagen!

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

Wenst u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2015

Wenst u fijne 
kerstdagen en 
een goed 
2015!

info@coverhoeven.nl
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Mooi agrarisch Laarbeek

Heel waarschijnlijk leest u deze mooie uitvoering 
van De MooiLaarbeekKrant na een weldadig 
kerstdiner. Wellicht heeft u genoten van heerlijke 
verse broccoli, een malse varkenshaas, heerlijk 
romige slagroom, kakelverse eieren en een sappig 
tomaatje. Dit alles aan een tafel gedecoreerd 
met kerststukjes van hulsttakken, en natuurlijk 
de onvermijdelijke kerstboom. Wij, als boeren 
en tuinders, zijn er trots op dat wij aan de basis 
staan van dit smakelijke en lekkere voedsel en deze 
gezellige decoratie. Ons streven is om ook komend 
jaar en de jaren daarna de ingrediënten van dit 
feestmaal, maar ook voor alle andere maaltijden 
waar u elke dag van geniet, te mogen verzorgen.
 
We vertellen graag dat in Nederland het veiligste 
en het goedkoopste voedsel van de wereld wordt 
verzorgd door de Nederlandse boeren en tuinders. 
Over smaak valt niet te twisten, dus of het ook 
het lekkerste voedsel is mag u zelf bepalen. maar 
u heeft de garantie dat we onze uiterste best doen 
om het lekker en gezond te maken. Niet iedereen 
is het altijd eens met de relatief grootschalige 
landbouwproductie zoals die in Nederland plaats 

vindt. Besef dat deze ontstaan is uit een  naoorlogse 
maatschappelijke behoefte van de Nederland en de 
rest van Europa aan voldoende, vers en betaalbaar 
voedsel.  Samen met onze gunstige geografische 
ligging, de technologische vooruitgang en de 
praktisch beschikbare kennis van universiteiten heeft 
dit er toe geleid dat we in Nederland wereldkampioen 
productie zijn in bijna elk onderdeel van de land-
en tuinbouw. Ook is rond de agrarische sector een 
enorme bedrijvigheid ontstaan van toeleveranciers 
en verwerkende bedrijven. Dit alles draagt enorm bij 
aan de huidige economie en welvaart in Nederland.
 
Boeren en tuinders staan met hun voeten midden 
in de maatschappij en doen hun best een positieve 
bijdrage te leveren aan het buitengebied en de 
natuur. Maar bovenal verplichten we ons om de 
beste te blijven en goed, betaalbaar en duurzaam 
voedsel te produceren. Zodat u erop kunt 
vertrouwen dat het eten dat u op uw bord heeft 
afkomstig is van Nederlandse bodem; Gezond, veilig 
en lekker! Boeren en tuinders uit Laarbeek wensen 
alle lezers van De MooiLaarbeekKrant een hele fijne 
en gezellige kerst en een gezond, voorspoedig 2015. 

Kindcentrum De Sprankel en de Mariabasisschool Lieshout wensen u 
sfeervolle kerstdagen 

en een sprankelend 2015!

Van Lankveld Logistics zet Sparta 
D1 in het nieuw

korfbal Flamingo’s verliest van 
titelkandidaat SVOC ‘01

Venray/Mariahout - In de landelijke over-
gangsklasse A nam Flamingo’s uit Mariahout, 
gesponsord door Auto Corsten, het zondag 21 
december op tegen SVOC ’01. De twee ploe-
gen maakten er een prachtige wedstrijd van 
en eigenlijk verdiende de wedstrijd geen win-
naar. SVOC ’01 trok met 14-10 toch aan het 
langste eind. 

Vanaf het beginsignaal was duidelijk dat de 
respectievelijke nummers twee en drie van de 
ranglijst elkaar weinig toegaven. Dat kwam 
de wedstrijd ten goede, de ploegen lieten el-
kaar korfballen en zochten elkaars sportieve 
grenzen op. De thuisploeg opende, waarna 
Marloes van Lieshout van afstand antwoord-
de: 1-1. Flamingo’s speelde ook na de vakwis-
sel verzorgd en gevarieerd korfbal, maar zag 
zich te weinig beloond. SVOC ’01 speelde veel 
schot-rebound en wist twee keer raak te prik-
ken: 3-1. Flamingo’s bleef goed spelen, kwam 
op gelijke hoogte en nam vervolgens tot twee 
keer toe de leiding: 3-4 en 4-5. Telkens kwam 
SVOC ’01 met mooie treffers langszij. In de 
slotfase van de eerste helft scoorde de formatie 
uit Venray 6-5 van grote afstand. 

Net als in de eerste helft lagen het bal- en 
looptempo na rust hoog. Helen van Wanrooij 
haalde in de 32e minuut loepzuiver uit van 
afstand: 6-6. In de fase hierna lukte het 
Flamingo’s even niet om de kansen te benut-
ten. En dat lukte SVOC ’01 wel. Het sloeg 
een kloof van drie punten: 9-6. Gelukkig hield 
Flamingo’s het hoofd koel. De Mariahoutsen 
bleven de aanval uitstekend organiseren en 
creëerden voldoende en zelfs een aantal opge-
legde kansen. Aanvoerder Manon de Beer en 
Manon van Eijndhoven brachten de marge tot 
één terug: 9-8. SVOC ’01 maakte 10-8, waar-
na Anouk van Eijndhoven in eerste instantie 
een strafworp miste, maar uit dezelfde aanval 
direct van afstand voor 10-9 tekende. De slot-
fase brak aan en daar had SVOC ’01 het geluk 
om een paar keer van afstand te scoren, waar 
Flamingo’s de bal op de rand zag vallen. Via 
12-9 werd het nog 12-10. SVOC ’01 korfbal 
de wedstrijd professioneel uit en won ietwat 
geflatteerd met 14-10. 

In de landelijke reserve 1e klasse B eindigde de 
wedstrijd Altior 4 - Flamingo’s 2 in een pun-
tendeling. Flamingo’s speelde knap 12-12 te-
gen de nummer 2 van de ranglijst. Flamingo’s 
is daarmee voorlopig een goede middenmoter.

Flamingo’s in de aanval in een gelijk opgaand duel

Fotograaf: Ine Coolen

handboogschieten Michiel Verbakel 
wint Frans van der 
Meijden Trofee 2014

Aarle-Rixtel – Op de doel in Aarle-Rixtel is za-
terdag 20 december de jaarlijkse wedstrijd ver-
schoten om de Frans van der Meijden Trofee. 

Bij deze wedstrijd is het de bedoeling om zover 
als mogelijk door je jaargemiddelde te schieten 
en heeft elke schutter de kans om deze trofee 
te winnen. Met name de wat mindere schut-
ters kunnen bij een uitschieter meedoen voor 
de ereplaatsen. Na 5 proefpijlen worden nog 
25 tellende pijlen verschoten. De aanwezige 
toeschouwers zagen een vlot verlopen en ook 
leuke wedstrijd, waarbij 8 van de 10 schutters 
door hun gemiddelde wisten te schieten.  Na 
telling van de punten werd duidelijk dat Michiel 
Verbakel de winnaar was geworden van dit jaar.

Resultaten van alle schutters:
 Jaargem Geschoten Resultaat
1. Michiel Verbakel 153 170 + 17
2. Erwin Wijnhoven 218 226 + 8
3. Jo Maas  167 175 + 8
4. Paul v. Bakel 196 202 +6
5. Gerrie v. Hoof 132 137 +5 (hs)
6. Walter Jansen 211 214 + 3
7. Frank Schepers 221 224 + 3
8. Toon v. Hoof 223 224 + 1
9. Geert v. Ganzenwinkel  74  67  - 7 (hs)
10. Wim v. Mol 139 131 - 8

Donderdag 15 januari neemt HBS de Eendracht 
deel aan het toernooi van HBV Neerlandia in 
Bakel, aanvang 20.00 uur. Bestuur en leden van 
de Eendracht wensen u prettige feestdagen en 
een voorspoedig 2015. 

Michiel Verbakel (l) krijgt de trofee uit handen 
van voorzitter Martien van de Graef (r)
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Eindelijk Winterstop!?
Hoor je vaak dat het jammer is dat 
er niet meer gevoetbald wordt in 
half december, nu hoor je niemand 
klagen. Wellicht ligt het aan het 
weer, een andere reden kan zijn dat 
men echt aan ‘voetbalvakantie’ toe 
is!
Het is ook niet niks, voor zowel de 
trainer als de speler zijn het toch 
weer heftige maanden geweest. Of 
je nu bovenaan meedoet of aan de 
achterste ‘mem’ hangt, het voetbal 
met de daarbij horende perikelen, 
ook buiten het veld, kosten voor 
eenieder veel kruim.
Ik zie dat bij veel trainers de meeste 
energie uitgaat naar spelers, die 
menen recht van spreken te hebben 
op een basisplaats, dan wel een 
aanvoerdersband of recht te hebben 
op het nemen van alle vrije trappen 
of penalty’s! Deze spelers, die het 
voetbal uitgevonden hebben, altijd 
de eindpass willen geven en denken 
niet gemist te kunnen worden, 
irriteren andere medespelers, de 
technische staf en vaak ook de 
vijfde colonne! En toch wordt er niks 
gezegd en worden deze personen 
nimmer tegengesproken of op hun 
nummer gezet! 
Zij zullen ook alles in de strijd gooien 
om maar bij de trainers in een 
goed daglicht te komen staan, een 
wit voetje te halen en noem maar 
op. Dit wil men bereiken door o.a. 
telefoontjes te plegen, gesprekken te 
voeren, mails en appjes te verzenden 
en ‘kantinekleverij’. Je moet soms 
inderdaad stevig in je schoenen 
staan om hieraan geen gehoor te 
geven en je eigen visie te willen 
uitvoeren, vaak zonder deze spelers 
te gebruiken.
Het is daarom ook erg belangrijk 
‘heut zu tage’, dat trainers niet 
alleen verstand van voetbal hebben, 
maar ook enorm veel mensenkennis 
bezitten, communicatief vaardig zijn 
en een achterban overtuigen, die 

zijn visie hierin delen.
Kijk om je heen en je ziet bij een 
voetbalclub van alles gebeuren en 
iedereen heeft er een mening over. 
Deze mag uitgesproken worden 
door iedereen en iedereen moet er 
mee doen wat hij wil. Maar praat 
niet met jan en alleman mee, kom 
uit voor jouw eigen mening, daar 
kom je het ‘verst’ mee, ook in de 
winterstop!
Persoonlijk vind ik het jammer 
dat we ‘ stilliggen’, vooral als je er 
lekker voor staat. Dan wil iedereen 
vooruit, zeker na enkele weken niet 
te hebben gevoetbald!
Ook dan is er minder onvrede, maar 
het is natuurlijk ook zaak, om van 
te voren goede condities neer te 
zetten, zodat er eigenlijk geen reden 
is tot ontevredenheid, over wat dan 
ook, hoe je er ook voor staat!
Aan een ‘voetbalvakantie’ ben ik dan 
ook echt nog niet aan toe, maar zal 
de vrije Kerstdagen, Oudejaarsdag 
en Nieuwjaarsdag, zeker een goede 
invulling geven!
Ik hoop U ook en derhalve wens 
ik U en de Uwen hele gezellige 
Kerstdagen toe en een sportief en 
gezond 2015!

R. Van den 
Enden

COLUMN

’t Oude Raadhuis 
expositieruimte voor 

beeldende kunst 
wenst u fijne Kerstdagen.

Ook in 2015 bent u bij 
ons weer van Harte 

Welkom.

Lieshoutseweg 12 | Aarle-Rixtel | T. 0492-382038
www.verbakeltweewielers.nl

Wij wensen u fijne Kerstdagen & gezond 2015
Hans en Tiny Verbakel

sinds 1924!
Carma Huidverzorging 

wenst u fijne 
feestdagen toe

 en een stralend 2015

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

schaken Dick Warbout 
naar TaTa Steel 
Chesstoernooi

Lieshout - Lieshoutenaar Dick 
Warbout doet voor de 22e keer mee 
met het Tata Steel Chesstoernooi 
(schaken) in Wijk aan Zee. Dick is 
ingedeeld in de groep weekend 8 en 
speelt drie partijen. Op 9 januari komt 
hij voor het eerst in actie. De twee da-
gen daarna volgen zijn volgende par-
tijen.

Vorig jaar wist Dick zijn poule onge-
slagen te winnen. Hierdoor is hij dit 
jaar gepromoveerd en zal hij hoger 
spelen. De voorgaande twee keren dat 
hij promoveerde, degradeerde hij het 
jaar erna direct, dus handhaven zal een 
zware klus worden.

4e Regiowedstrijd bij Krijgsman Soranus

Mooi bedrag Budoclub Beek en 
Donk voor Serious Request

Lieshout - De vierde regiowedstrijd 
25m-1pijl vond afgelopen week plaats. 
De organisatie hiervan berustte deels 
bij Krijgsman Soranus uit Lieshout.

Nadat dinsdagavond de jeugdschut-
ters het spits afbeten kwamen don-
derdagavond de overige schutters van 
Krijgsman Soranus aan bod. Ook St. 
Willibrordus uit Milheeze en een aan-
tal uitwijkers van Neerlandia uit Bakel 

waren aanwezig, wat resulteerde in een 
stampvolle accommodatie. De schiet-
prestaties van de Lieshoutenaren waren 
op deze avond prima. Het eerste team, 
met als beste schutter Ad Endevoets, 
kwam tot een totaal van 1113 punten. 
Een gemiddelde van bijna 9 punten per 
schot. Dion Thielen was met zijn 192 
punten de beste in het tweede team, dat 
met haar 875 punten ruim zeven gemid-
deld schoot.

De totaaluitslag:
Ad Endevoets 235; Paul v.d. Broek 
227; Rik v.d. Westerlo 221; Arjan v.d. 
Heuvel 221; Willem Bekx 209; Theo v.d. 
Laar 195; Dion Thielen 192; Stephan 
Wijffelaars 187; Rita Endevoets 181; 
Alex v.d. Ven 181; Maarten v.d. Elzen 
178; Ziggy Daniëls 172; Toos v.d. Graef 
168; Jim Daniëls 161; Nelly v.d. Laar 
161; James Stam 135; Jeffrey v.d. Post 
115 en Noa Relou 75.

Beek en Donk - Zoals u eerder in De 
MooiLaarbeekKrant heeft kunnen lezen, 
heeft Budoclub Beek en Donk zich in-
gezet voor Serious Request van radio-
zender 3FM. Met trots kunnen ze be-
kendmaken dat de club €136,15 heeft 
opgehaald.

Dit bedrag is bijeengebracht door de ver-
koop van sleutelhangers en ‘vallen voor 

vrouwen bandjes’, welke de judoka’s om 
hun judoband kunnen schuiven. Het bij-
eengebrachte geld gaat naar de organi-
satie van Schooljudo, welke alle donaties 
van judoclubs uit Nederland verzamelt 
en de cheque in Haarlem naar het Glazen 
Huis gaat brengen. 

De Budoclub hoopt dat er een mooi to-
taalbedrag bij elkaar is gespaard. Met dit 
geld kunnen veel vrouwen uit oorlogsge-
bieden geholpen worden die slachtoffer 
zijn geworden van seksueel geweld. Ook 
zij hebben recht op een betere toekomst. 
Budoclub Beek en Donk bedankt ieder-
een die hen heeft geholpen om dit mooie 
bedrag bij elkaar te krijgen.

judo

Nieuwjaarsreceptie en nieuwjaarscross bij ASV’33
Aarle-Rixtel - De jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie van ASV’33 wordt ge-
houden op zondag 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 
pennenactie plaats. Voorafgaand aan 
de nieuwjaarsreceptie houden ze ook 
weer de ASV-Nieuwjaarscross voor se-
nioren en voor junioren op sportpark 
de Hut (aanvang 13.00 uur). Dit is een 

hardloopwedstrijd over gras en door 
de bossen. Er wordt gestart in verschil-
lende leeftijdscategorieën. 

Voor meer informatie kijk op 
www.asv33.nl. 

handbal Goede eerste competitiehelft 
Handbalvereniging Bedo

Beek en Donk - De laatste wedstrijden 
van de eerste competitiehelft werden 
afgelopen weekend gespeeld. Heren 1 
behaalde een makkelijke zege op HVW 
uit Wanroy. Nadat Wanroy in de eerste 
tien minuten het tempo nog kon bijbe-
nen werden ze daarna overlopen. Met 
17-30 werden de punten meegenomen 
naar Beek en Donk. 

Dames 1 nam met 12-15 eveneens de 
punten uit Wanroy mee naar Beek en 
Donk. Na twee verliespartijen op rij was 
Heren 3 afgezakt naar de derde plaats. 
Dit weekend wachtte nummer 4 Blauw 
Wit uit ‘s-Hertogenbosch. In een uitge-
leefde sporthal troffen deze twee teams 
op elkaar.  Het werd een felle pot waarin 
beide teams aan elkaar gewaagd waren. 
De wedstrijd ging voortdurend gelijk op. 
Verdedigend werd aan beide zijden geen 
millimeter prijs gegeven, wat aan de rust-
stand van 9-8 af te zien was. Bedo wist 
in de tweede helft de stand weer vlug 
gelijk te trekken. Een minuut voor tijd 

wist Blauw Wit een voorsprong te ne-
men maar met een sluwe tegenaanval 
wist Bedo de stand weer gelijk te trekken. 
In een hectisch slot viel aan beide kan-
ten nog een grote kans, maar uiteindelijk 
werden de punten gedeeld. Gezien het 
spelverloop een eerlijke uitslag, maar een 
nasmaak bleef in de mond, hier had meer 
in gezeten.

De seniorenteams kunnen tevreden te-
rugblikken op een eerste helft. Dames 1 
staat op een knappe tweede plaats, even 
als Heren 3. De dames konden tevens 
overwintering in het bekertoernooi vei-
lig stellen. Heren 2 moest na een verlies 
de koppositie afstaan. Maar de heren 
zijn gebrand dit in de tweede helft van 
de competitie goed te maken. Heren 1 
draait een prima seizoen. Met een punt 
voorsprong staan ze koploper en zijn 
doorgedrongen tot de tweede ronde van 
de beker, een knappe prestatie van dit 
jonge team.

De komende twee weken ligt het wed-
strijdwezen stil. In de week van 10/11 
januari vinden de eerstvolgende wedstrij-
den plaats. Op 2 januari vindt het jaar-
lijkse scholierenhandbaltoernooi plaats 
in D’n Ekker te Beek en Donk. Circa 250 
scholieren hebben zich aangemeld en 
zullen het in 25 teams tegen elkaar opne-
men. Meer informatie over dit toernooi 
verschijnt volgende week, houdt onze 
website goed in de gaten.

Handballen bij Bedo?
Bedo is altijd blij met versterking. Wil je 
handballen bij Bedo? Kijk voor meer in-
formatie op www.hvbedo.nl, op onze 
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 begint 
de jongste jeugd met trainen. Bij interes-
se bestaat de mogelijkheid enkele keren 
gratis mee te trainen.
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Programma / Uitslagen

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 17, 20 en 21 december
Alico MW1 – MW2 6 – 8 
De Korfrakkers – PupF1  6 – 10 
De Korfrakkers – PupE3  2 – 3 
PupE2 – De Korfrakkers   3 – 6 
PupD2 – Odisco   3 – 6 
JES – AspC1     7 – 3 
AspB1 – Altior   3 – 5 
Altior 4 – Sen 2    12 – 12 
SVOC ’01 1 – Sen 1    14 – 10 

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Hajraa H3 - Café Thuis/ Bedovo H1   1-3 
(15-25, 25-20, 18-25, 21-25)
Lief Dientje - Bedovo DR3    2 - 1 
(22-25, 25-12, 25-12)
Bedovo DR1 - t Ridderhof    0 - 3 
(22-25, 20-25, 16-25)
De Smulsmurf/Bedovo DR2 - 
AH Kanters Erp    1 - 2 
(23-25, 25-23, 22-25)

De standen halverwege het seizoen
Café Thuis/Bedovo H1,  1e klasse – 2e
Next/Bedovo D1,  2e klasse – 1e
Bedovo MB1,  hoofdklasse – 5e
Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1, 
 1e klasse – 3e
Bedovo HR2,  1e klasse – 2e 
Bedovo DR1,  1e klasse – 7e
De Smulsmurf/Bedovo DR2,  3e klasse– 7e
Bedovo DR3,  3e klasse – 10e

handbal
Bedo
Uitslagen
Heren A-jeugd – Rapiditas HA1  25-21
HVW DS3 – Dames 1  12-15
Blauw Wit – Heren 3  19-19
Helios’72 HS1 – Heren 2  28-22
HVW HS1 – Heren 1  17-30

handboogschieten
HBV Strijd in Vrede
Uitslag 4 regiowedstrijd 25m1pijl 
zaterdag 20 december
 
Recurve:
Wietse Aarden 230, André Goedemans 
225, Rita Segers 221, Henk Caris 221, 
Mark Kanters 221, Wim van den Eijnde 
210, Antoon Leenders 208, Wim van de 
Kerkhof 197, Henk Leenders 194, Auke 

Segers 189 en Martien van Deurzen 186.

Compound:
Theo de Jong 231,Theo van den Dungen 
229, Manou de Jong 228 en Louis van de 
Zanden 217.

biljarten

Biljartclub ’t Centrum Beek en Donk
Stand na 16 december
A Klasse          wedstr   pnt
Ad de Koning 16    26
Henk Mastbroek  16    23
Gerrit van Osch   16    22
Ad Barten      16    21
Leo van Griensven   16    20
Herman v d Boom  14    18
Hans Wagelmans  16    16
Guus van de Elsen  16    16
Jan Verbakel   15    14
Henk van den Bergh  16    14
Tonny de Louw   16    14
Henk Verhappen  16    11
Henk Jansen   15    10
Hans van der Ligt  16    10
Lambert van Bree  15      8
Henk van de Vegt  15      7
B Klasse        wedstr   pnt
Martien Swinkels  16    21
Harrie van Kleef  16    20
Cor van den Berg  16    20
Antoon Smits   17    20
Harrie Poulisse   17    20
Marinus Steegs   15    18
Harrie Bouwmans  16    18
Jan Hesselmans   17    17
Jan van Neerven  15    16
Huub Biemans   16    15
Frits Wilbers   16    15
Cor Verschuren   16    14
Wim Swinkels   18    14
Antoon Rooijakkers  16    12
Lou Muller   16    10
Antoon Maas   17    10
C Klasse        wedstr   pnt
Theo Spierings   15    24
Mari Verbakel   16    23
Theo van Rossum  14    20
Leo Migchels   15    20
Bennie Beerens   19    19
Pieter Rooijackers  15    18
Frits Poulisse   16    18
Jan van Dijk   16    17
Theo v Hoogstraten  15    16
Willie Vorstenbosch  15    12
Piet Goossens   15    12
Joop Kerkhof   15    10
Hendrik Korsten  16      8
Albert Kluijtmans  16      8 

Bert van de Vorst  14      7
D Klasse        wedstr   pnt
Frits Tak   17    24
Tonnie Raaijmakers  14    22
Henk Meerwijk   16    20
Cor Oppers   16    20
Jaspert Swinkels  18    20
Fons van der Linden  15    18
Antoon van Osch  14    16
Rinie van de Elsen  12    14
Bert van Wanrooij  15    14
Evert Baring   15    14
Antoon Wagemans  16    14
Hans Heldoorn   16    14
Hans de Jager   15    12
Piet van Zeeland  16    12
Jan van Hout   16      8
Theo Verheijen   17      6

bridgen
Bridgeclub ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 17 december
A-lijn
1. Erik en Wim  68,06%
2. Nettie en Arno  62,96%
3. Annie en Cellie  60,19%
4. Ria en Joop  56,94%
5. Marian en Joop   54,63%
6. Cecile en Corry  53,24%
Er wordt iedere week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café Lieshout. Kijk voor 
meer info op www.poortvanbinderen.nl. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslag donderdag 18 december
1. Jan en Maria                      59,50%
2. Mia en Ans                        58,50%
3. Jopie en Hans                    55,00%      
4. Lambert en Wim              54,50%
5. Jo en Marie                       53,50%
De volgende zitting is op donderdag 
8 januari 2015, om 19.30 uur in het 
Dorpshuis Lieshout.

volleybal Bedovo rondt 
volleybaljaar 
2014 af

Beek en Donk - De laatste officiële 
volleybalactiviteiten voor de ‘winter-
stop’ zitten erop voor volleybalvereni-
ging Bedovo. In de Nevobo competitie 
mochten de heren het jaar afsluiten en 
ook bij de recreanten werden de laat-
ste punten van 2014 verdeeld.

Voor de dames van het eerste recrean-
tenteam stond er in hun laatste wed-
strijd voor de feestdagen nog het één 
en ander op het spel. Om volgend jaar 
bij de top 6 teams van de 1e klasse in-
gedeeld te worden, moesten zij winnen. 
Ondanks goed spel wilde dit echter niet 
lukken. In 3 sets waren de dames van 
het Ridderhof te sterk. Bedovo DR1 
speelt daardoor helaas voor het eerst in 
hun geschiedenis niet met de bovenste 
6 mee. 

Bedovo DR3 is sinds dit jaar een nieuw 
team in de recreantencompetitie. Als 
jong team, met nieuwbakken volleybal-
sters doen zij het alles behalve onver-
dienstelijk. Al laten de resultaten nog 
niet altijd de gewenste uitslagen zien, 

volleyballend doen de dames leuk mee 
in de competitie. Zo ook zaterdag. 3 
sets lang wisten zij het spel interessant 
te houden, maar toch ging het meren-
deel van de punten naar de tegenstan-
der. 2-1. Nu op naar fijne feestdagen en 
volgend jaar hard aan de bak om ook 
die overige puntjes voortaan te pakken.

Bij de heren van Bedovo bleek de koek, 
zo op het einde van het jaar, nog niet 
op. Vanaf hun wat verrassende, doch 
solide 2e plek in de competitie had-
den zij zaterdag zelfs nog de koppositie 
kunnen pakken. En al werd er in hun 
afsluitende wedstrijd overtuigend ge-
wonnen van de studenten van Hajraa 
3, met een eindstand van 3-1 kwamen 
zij hiervoor een enkel puntje tekort. 
Deze mooie overwinning, waarbij oud-
gediende Ruud van Dijk inviel, zorgde 
wel voor een versteviging van de 2e 
positie. Op naar fijne feestdagen en 
een minstens even sportief 2015!

zaalvoetbal Café-Zaal de 
Tapperij en 
FC van de Burgt 
winterkampioen

Beek en Donk - Op de laatste speel-
avond van het WAC Zaalvoetbal in het 
jaar 2014 stonden de winterkampioen-
schappen op het spel. In beide klassen 
was het nog onduidelijk wie deze offi-
cieuze titel zou gaan behalen. Een span-
nende speelavond.
 
Van spanning was duidelijk sprake in de 
openingswedstrijd. Hurkmans Plaatwerk 
BV en Aben & Slag Advocaten wa-
ren zeer aan elkaar gewaagd. Nadat 
Hurkmans de marge op twee had we-
ten te brengen, werd de spanning 3 
minuten voor het eind teruggebracht. 
Helaas bleek dit niet voldoende te zijn 
voor Aben & Slag. Zij blijven daardoor in 
de onderste regionen bivakkeren, terwijl 
Hurkmans zijn vizier weer naar boven 
kan richten. 
 
Naar boven, dat was ook het devies 
voor FC van de Burgt tegen laagvlie-
ger FC Avondrood. De krachtverschil-
len in de zaal werden dan ook duide-
lijk uitgedrukt in de score. FC van de 
Burgt won met 5-0 en voldeed aan zijn 
plicht om te winnen. Met deze winst 

was het koploperschap binnen bereik. 
FC Avondrood daarentegen wist in dit 
duel geen voet aan de grond te krijgen 
en hoopt op meer punten in het 2e deel 
van de competitie. 

Een heet potje, dat werd het duel tussen 
de ervaring van FC Geerts en de, toen 
nog, koploper Puur Baden. Puur Baden 
wilde kostte wat kost die 1e plek be-
houden, maar het lukte hen niet om het 
stugge en stabiele FC Geerts te verslaan. 
FC Geerts liet zich ook niet onbetuigd 
en had de overwinning naar zich toe 
kunnen trekken. Met het uiteindelijke 
gelijke spel zal FC Geerts nog het meest 
blij mee zijn geweest. Puur Baden moest 
hierdoor de wintertitel laten aan FC van 
de Burgt.  
 
Het laatste B-klasse duel ging tussen 
Brabant Tent en DHVM. Beide ploegen 
troffen elkaar kortgeleden ook al. Toen 
bleek BrabantTent duidelijk een maatje 
te groot. Nu waren de krachtsverschil-
len iets minimaler, ware het niet dat met 
name BrabantTent dotten van kansen 
liet liggen. Met de 5-2 winst steeg het 
een plekje en besluit het een prima eer-
ste seizoenshelft op plek 3. DHVM wist 
pas één schamel punt te behalen, on-
danks duidelijke groei in hun spel. Nu de 
punten nog!  
 
Café-Zaal de Tapperij wist hun winter-
kampioenschap van extra glans te voor-
zien met een klinkende 12-1 zege op 
Vesters Hoveniers. Ondanks twee snelle 
treffers in de beginfase aan beide zijden, 
liep De Tapperij in het vervolg kinderlijk 
eenvoudig weg bij Vesters en eindigde 
het in de dubbele cijfers. H. van Eert en 
R. Martens vijzelde hun doelpuntento-
taal op met beiden 4 treffers. Zonder 
puntverlies is De Tapperij de fiere kop-
loper. Vesters stelt tot nu toe teleur en 
hoopt op een ommekeer in 2015.

Die ommekeer kwam er wel in de laatste 
wedstrijd. Sevenmiles/ Café-Zaal Dave 
van de Burgt, runner-up, kwam te kort 
tegen een gedecideerd Rijwielhandel van 
den Berg. Pas bij 4-0 kon de verrassing 
van het 1e seizoensdeel iets terugdoen. 
Het kwam te laat en Van den Berg ging 
er met de 3 punten vandoor. Zij wonnen 
met 5-3 en vinden zich nu terug op een 
respectabele 4e plek. Sevenmiles blijft 
vooralsnog 2e, maar heeft al 9 wedstrij-
den achter de kiezen. Drie meer dan de 
huidige nummer 3. 

Tot in 2015 bij het WAC!

 

Voelt u zich alleen? Weet u even niet hoe het nu verder moet? 

Durft u met niemand te praten over wat er nu echt aan de hand is? 
 

Wij zijn er voor een vertrouwelijk gesprek:     Hulplijn Peelregio 
 

U kunt bellen met:                                                085 - 02 000 11 
 

Kijk ook op de website:                                       www.hulplijnpeelregio.nl 
 

 

 

Wilt u helpen en vrijwilliger worden bij de hulplijn?  
Kijk voor meer informatie op onze website. 

Frietje Brabant
Bakt voor u verse 
oliebollen
Dinsdag 30 december 
van 16.30 – 18.30 uur

Locatie: Den Hazenpot, 
Boerdonk

Bakt voor u verse 

Dinsdag 30 december 

Bakt voor u verse 

Dinsdag 30 december 

Bakt voor u verse 

Dinsdag 30 december 



Woensdag 24 december 2014 39
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Tweede kerstdag

meubelshow 
van 12.00 - 17.00 uur

De MooiLaarbeekKrant 
wenst iedereen hele 

� jne feestdagen!

badminton Alle seniorenteams Badminton 
Club Lieshout op kampioenskoers

Lieshout - Zéér opvallend: álle se-
niorenteams van Badminton Club 
Lieshout liggen op kampioens-
koers. Zowel in de districtscompe-
titie als in de midweekcompetitie 
staan alle deelnemende teams van 
Badminton Club Lieshout boven-
aan: een ongekende situatie die 
zomaar kan leiden tot liefst vier 
kampioenen in één seizoen.

Districtscompetitie
De districtscompetitie van 
Badminton Nederland Loopt van 
begin september tot eind januari. 
Om die reden is het grootste deel 
van die competitie al achter de rug. 
Badminton Club Lieshout neemt 
met twee teams deel aan de dis-
trictscompetitie: met één team aan 
de mixcompetitie en met één team 
aan de herencompetitie. 

BCL-1/BouwCenter Swinkels
BCL-1/BouwCenter Swinkels is het 
mixteam dat dit seizoen, na ook 
al een kampioenschap in het afge-
lopen jaar, in de tweede klasse uit 
komt. In de vierde afdeling hebben 
zij nu een voorsprong van 9 punten 
op BC Sarabee-2, dat één wedstrijd 
minder gespeeld heeft en dus tot op 
één punt kan naderen. De andere 
teams in deze afdeling zijn inmid-
dels op een forse achterstand ge-
zet. Op 18 januari vindt de cruciale 
wedstrijd voor BCL-1/BouwCenter 
Swinkels plaats, als zij het team 
van BC Scarabee ontvangen in een 
thuiswedstrijd. Na 18 januari zal er 
dus heel veel meer duidelijk zijn met 
betrekking tot de kampioensaspira-
ties van dit team.

BCL-H1/SportPoint Gemert
BCL-H1/SportPoint Gemert staat 
fier bovenaan in de eerste afdeling 
van de mannen-3-klasse. Met nog 
twee wedstrijden te gaan in deze 
klasse staat het team op een voor-
sprong van dertien (!!) punten op 
de nummer twee: dat is het eerste 
mannenteam van BC Goirle. In de 
onderlinge confrontatie hebben de 
Lieshoutse mannen héél duidelijk 
laten zien wie de beste in deze klas-
se is, door alle partijen te winnen 
en de Goirlese heren met een 8-0 
verliespartij huiswaarts te zenden. 
BCL-H1/SportPoint Gemert heeft in 
de komende uitwedstrijd tegen het 
BC Veerkracht-M2 voldoende aan 
4 punten om zich, voor het eerst 
in deze samenstelling, kampioen te 
mogen noemen.

Midweekcompetitie
De midweekcompetitie, die ook 
door Badminton Nederland wordt 
georganiseerd loopt van september 
tot mei. In die periode worden de 

competitiewedstrijden met enkele 
tussenpozen afgewerkt. Badminton 
Club Lieshout neemt dit seizoen 
met twee teams deel aan deze mid-
weekcompetitie, die er overigens 
alleen voor mixteams is.

BCL-R1/Bavaria
BCL-R1/Bavaria speelt in de eer-
ste poule van de vierde klasse en 
heeft in die poule de koppositie 
ingenomen. Met een voorsprong 
van 7 punten én een wedstrijd min-
der gespeeld op BCH-R3 doen zij 
het dit seizoen erg goed. Ook BC 
Oirschot-R1 kan met een achter-
stand van 8 punten nog niet dicht 
bij de Lieshoutse badmintonners 
komen. Omdat deze competitie 
nog niet halverwege is, is de buit 
echter nog lang niet binnen en zul-
len de Lieshoutse badmintonners 
nog flink aan de bak moeten om 
aan het einde van het seizoen nog 
steeds boven aan te staan..

BCL-R2/’t Verswarenhuys
BCL-R2/’t Verswarenhuys speelt 
dit seizoen in  de eerste poule van 
de vijfde klasse. Het team staat in 

die klasse bovenaan, nét boven 
BC-Oirschot-R3. dat team heeft 
evenveel wedstrijdpunten heeft, 
maar moet door een slechter pun-
tensaldo de tweede plaats innemen. 
Ook in deze klasse moeten nog vele 
wedstrijden afgewerkt worden, zo-
dat nog niet duidelijk is wie boven-
aan zal gaan eindigen. BCL-R2/’t 
Verswarenhuys zal er echter wel al-
les aan gaan doen om op die positie 
te eindigen.

Toch wel een heel unieke en op-
vallende situatie: alle teams van 
de senioren van Badminton Club 
Lieshout staan in hun competi-
tie bovenaan: dat moet wel haast 
meerdere kampioenen gaan ople-
veren in het sportjaar 2015.

Programma
Op 24 en 31 december zijn er geen 
speelavonden in verband met Kerst 
en Oudjaar. De Nieuwjaarsborrel 
voor jeugd en senioren wordt ge-
houden op woensdag 7 januari, 
aanvang 19.30 uur. Op 14 januari 
staat om 20.00 uur de eerste senio-
ren-beginnerstraining gepland.

Ook in 2014 werd BCL-1/BouwCenter Swinkels al kampioen: toen van de derde klasse
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Woensdag 24 december  (Kerstavond)
Gezellig borrelen
19.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk

Gezinsviering
19.00 uur, Sint Servatiuskerk, Lieshout

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

1e Kerstdag Bij-Ons
19.00 uur, Cafe Bar Bij-Ons, 
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

Herdertjestocht
18.30 uur, Vertrek bibliotheek/
heemkamer, Aarle-Rixtel

Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Zondag 28 december 
Perzisch Tapijt Sessies (intieme 
live-muziek)
20.30 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Beeldenexpositie cursisten 
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Koppelcross
10.00 uur, Duvelsberg aan ‘t Hof, 
Lieshout

Maandag 29 december 
Kwizut  met afterparty vanaf 23.30 uur
18.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk

Kwizut 4e editie
18.30 uur, Mag je zelf kiezen! 
Beek en Donk

Afterparty Kwizut
23.30 uur, Café van de Burgt, 
Beek en Donk

Woensdag 31 december 
Oud & Nieuw bij Café Thuis
19.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Nieuwjaarsparty
22.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk

Donderdag 1 januari 2015 (Nieuwjaar!)
Oud & Nieuw feest
0.30 uur, Zaal Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Verkiezing Blauwwitter 
13.00 uur, Kantine ELI, Lieshout

Nieuwjaarsconcert O&U
13.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Vrijdag 2 januari 2015
Laarbeeks Scholenhandbaltoernooi
Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk

Flessenactie jeugdcarnaval de Raopers
10.00 uur, Lieshout

/RotaryGBL

/RotaryGBLOok op uw evenement?
www.sound-light.nl

Kerstboom van Marlene 

Leenderts uit Beek en Donk
Kerstboom van Carolijn 
Bouw uit Beek en Donk

De kerstboom van Lex 
Hollanders uit Lieshout

De kerstboom van Caro 
Heesakkers uit Beek en Donk


