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Deze week ingesloten:

Top Flowers
Verspreiding in Lieshout en 

Mariahout

De Wit Schijndel
Verspreiding in Laarbeek

vd wiel  Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

kettin
g slijpen €1,-

Husqvarna model 236.  Adviesprijs €215,-   
                                                          Nu voor   

in de gehele 

maand december *

MOTORZAAG ACTIE
199,-€

* zie actievoorwaarden op de website

“Wij blijven zoveel mogelijk ons oude leven leiden”

Een dag met een mooie boomhut voor Teun 

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Enthousiaste kleuters 
met blauwe ballonnen staan netjes te 
wachten naast de rode loper op hun 
5-jarige klasgenootje, Teun de Groot. 
Als de luxe limousine de bocht om 
komt en Teun uitstapt, wordt er hard 
gejuicht. Stichting Make-A-Wish liet 
vorige week woensdag de droom-
wens van Teun uitkomen. Samen met 
de ouders, Arian en Marieke, kijkt De 
MooiLaarbeekKrant terug op deze 
dag.  

“Ze komen aan je kinderen”
“Ik had liever geen boomhut gehad”, 
vertelt moeder Marieke openhartig. 
“Maar het is niet anders.” In de afge-
lopen jaren werden ze als ouders ge-
confronteerd met twee zieke kinderen. 
Marieke legt uit: “Uit onderzoek is ge-
bleken dat wij allebei een fout in de ge-
nen hebben. Een gen bestaat uit twee 
delen waarvan bij ons één deel fout is. 

En omdat we die fout allebei hebben, 
is die hele gen fout en hebben we dit 
overgedragen op onze kinderen. Dit 
betekent een verhoogde kans op een 
hersentumor en lymfeklierkanker.” En 
dat gebeurde.” Beide jongens werden 
ziek. Eerst Daan in 2012. Hij werd be-
straald en kreeg chemo en dat bete-
kende heel vaak naar het ziekenhuis. 
Bij Teun, die al extra gecontroleerd 
werd, ontdekten ze begin van dit jaar 
een tumor.” Arian vertelt: “Teun kon 
gelukkig als gezonde jongen plaatse-
lijk bestraald worden zodat de vitale 
functies omzeild werden. Het aparte 
is dat hij het ziek-zijn als normaal lijkt 
te ervaren omdat Daan het ook heeft 
gehad. Zelfs voor de wensvervulling 
van Make-A-Wish geldt dit nu voor 
ons. Daan heeft het gehad en dan wil 
je ook die behandeling voor Teun. Dat 
klinkt apart, maar zo is het wel!”

Make-A-Wish Nederland
Marieke vertelt dat de pedagogisch 
medewerkster van het Radboud Zie-
kenhuis voorstelde om Teun op te 

geven voor Make-A-Wish. Marieke: 
“Ik zei: Doe maar, dan hebben we 
een leuk dagje in een ontzettende 
klote tijd. Er is vervolgens telefonisch 
contact met Make-A-Wish geweest. 
Ze proberen via een kleur-doe boek 
te achterhalen wat de grootste wens 
is. Voor Teun was dat niet moeilijk. 
Hij roept al een jaar dat hij graag een 
boomhut wil. Dus dat was een makkie 
voor de ‘wenshaler’. Op de tweede 
plaats stond het rijden met een goe-
derentrein …” Samen met broer Daan 
en zijn ouders bracht Teun een bezoek 
aan de Zuid Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij in Simpelveld. ‘s Mid-
dags werd er door de broertjes onder 
begeleiding van iemand van Natuur-
monumenten een boomhut gebouwd. 
En als klap op de vuurpijl stond er na 
afloop een echte boomhut, thuis in 
de achtertuin. Marieke is er stellig in: 
“Make-A-Wish is een toporganisatie. 
Alles is van A tot Z geregeld. Zelfs voor 
Daan die de volgende dag jarig was, 
hadden ze een cadeautje klaargelegd. 
Dat is toch gewoon super?!”

“Wij willen positief blijven”
Dat het niet alleen om ziekte draait, 
is de boodschap die Arian en Marie-
ke duidelijk uiten. “Jouw leven stopt 
wel even, maar de wereld niet”, zegt 
Marieke. Veel steun krijgen ze van fa-
milie en, niet te vergeten, van carna-
valsvereniging ‘De Teugelders’. Elkaar 
aanvullend vertellen ze: “Deze hechte 
vereniging sleept je echt door moeilijke 
tijden heen en helpt waar nodig. Ook 
ouders van vriendjes van de kinderen 
willen overal mee helpen, zowel prak-
tisch als om ‘effe’ koffie te drinken. En 
juffrouw Lieneke is een top juf. Zoals 
zij met Teun omgaat en hem niet als 
een ziek kind behandelt, is ronduit ge-
weldig.” Er is maar een conclusie mo-
gelijk: Make-A-Wish is er ruimschoots 
in geslaagd om door het vervullen van 
deze droomwens een kind weer kind 
te laten zijn. 

Meer weten? Make-A-Wish Neder-
land vervult ieder jaar ruim 500 lief-
ste wensen van kinderen en jongeren 
tussen 3 en 18 jaar met een levensbe-
dreigende ziekte. Dit kan gerealiseerd 
worden dankzij de inzet van ruim 400 
vrijwilligers en giften, fondsenwer-
vende acties en structurele hulp van 
donateurs en sponsoren. Make-A-
Wish ontvangt namelijk geen over-
heidsbijdrage. Voor meer informatie 
zie:  www.makeawishnederland.org
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
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De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag op 
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 In Herinnering

Lieve papa,

Ik mis je. Bij alle bijzondere gebeurtenissen word je nog steeds 
gemist. Ook al ben je niet meer hier, je staat voor altijd in mijn 
hart en geheugen gegrift. Ook al ben ik nu ouder, het doet nog 

steeds pijn. Ik zou zo graag nog met je willen praten, 
en gewoon nog je kind willen zijn. 

xxx Anne

Lieve Peer,

Alweer 10 jaar geleden, het lijkt veel korter. Maar het gemis is 
er zeker niet minder op geworden. Jij met je ‘positieve’ 

gedachten, doen en laten. Jouw mooie uitstraling. Met die 
mooie herinneringen denken wij nog elke dag aan jou. Wij 
koesteren die mooie (momenten) tijden en kijken naar de 

toekomst. Wat jouw laatste woorden waren. Jij bent voor veel 
mensen een voorbeeld geweest en nog steeds. Wij missen jou.

xxx Ellen en Anne

Peter Swinkels 
† 28 november 2005

 In Herinnering

In zijn vertrouwde omgeving hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve 
dierbare man, ons pap en schoonvader

Ad Loos
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Echtgenoot van 

Jeanne Loos-van Hedel

* Oud Gastel, 19 juli 1945                                † Aarle-Rixtel, 20 november 2015

Kerkstraat 39
5735 BW Aarle-Rixtel

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen op vrijdag 27 november 
om 10.30 uur in de Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk aan de Dorpsstraat in 
Aarle-Rixtel. Aansluitend leggen we Ad te ruste op de parochiebegraafplaats, 
waar hij met Johan zal worden herenigd.

Ad hield van bloemen, maar geheel in zijn gedachtenis vragen wij u een donatie 
te doen aan KiKa. Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister in 
de kerk. 

Iedereen die zich betrokken voelt, is van harte welkom.

Tot het laatst wilde je leven, 
door een sterke wil gedreven.

Je geest was nog op volle kracht, 
maar over je lichaam had je geen macht.

Tot het laatst had je de regie,
over wat je wel nog wilde of  nie…
Groot is de leegte die je achter laat, 

mooi zijn de herinneringen die blijven. 

Jeanne Loos-van Hedel
Adriënne en Léon de Louw
Johan †
Harrie Loos en Wilma Moelker
Arjan en Tessa Loos
Polleke

Aarle-Rixtel:
Beek en Donk:

Aarle-Rixtel:
Sittard:

Aarle-Rixtel:

Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven, 
hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van 

ons mam en lieve oma

Tonnie Berkvens-Leenders
echtgenote van

Theo Berkvens †
* Mariahout, 10 maart 1933  † Beek en Donk, 22 november 2015

Heieindseweg 6
5738 CC Mariahout

Ons mam is bij Maarten, waar u welkom bent om persoonlijk 
afscheid van haar te nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 28 november 
om 10.30 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk te Mariahout.

Aansluitend begeleiden we haar naar de begraafplaats aldaar, 
waar zij herenigd zal worden met ons pap. 

Mocht u persoonlijk geen uitnodiging hebben ontvangen, 
dan mag u deze aankondiging als zodanig beschouwen

Het leven is overgegaan in herinneringen.

Ineke en Theo Custers-Berkvens
Paul
Petra
Stan

Henny en Marjon Berkvens-van Lierop 
Eelke
Bas

Maarten en Miriam Berkvens-Maas
Chantal
Luc
Stef

Siebengewald:

Mariahout:

Mariahout:

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

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

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen en trots op wie hij was, 
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ons pap en 

trotse opa

Fried van Asten
echtgenoot van

Bea van Asten-Louwers
* Aarle-Rixtel, 21 maart 1934   † Bakel, 24 november 2015

Correspondentieadres:
De Groof Uitvaartverzorging
Oranjelaan 54
5741 HH Beek en Donk

Fried is thuis, waar u persoonlijk afscheid van hem kunt 
nemen op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 10.30 en 
12.00 uur en tussen 14.30 en 16.30 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 30 november 
om 10.30 uur in de  Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk aan de 
Dorpsstraat te Aarle-Rixtel. Aansluitend begeleiden we Fried 
in besloten kring naar crematorium Berkendonk in Helmond. 

I.p.v. bloemen graag een donatie aan  Hospice de Populier te 
Bakel. Collectebussen hiervoor staan bij het condoleance- 
register.

Mocht u persoonlijk geen uitnodiging hebben ontvangen, 
dan mag u deze aankondiging als zodanig beschouwen

“Het is zoals het is…….”

Bea van Asten-Louwers
Mari en Katelijne
Martijn 
Rick
Linda
Ria en Jos
Inge
Harm
Lonneke
Goord en Joyce
Rens
Thieu

Aarle-Rixtel:
Meijel:

Vortum-Mullem:

Aarle-Rixtel:

†
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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

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

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

Telefoon: 0492 - 66 60 00
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl

OP MAAT
KAMERROUW Voor het creëren van een 

intieme afscheidsruimte

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

Floris van der Putt, muzikale dienaar van Onze Lieve Heer

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout – Afgelopen weekend vond 
in Lieshout en in ’s-Hertogenbosch de 
afsluiting van het Floris van der Putt-
jaar plaats. Op zijn honderdste ge-
boortedag,  21 november,  werd in de 
Sint Servatiuskerk een biografie over 
de oud-pastoor van Lieshout aange-
boden. 

Brabants volkslied
Toen in 2007 de provincie Brabant 900 
jaar bestond, ontspon zich een discussie 
over een Brabants volkslied. Natuurlijk 
werd het lied ‘Brabant’ van de in Lie-
shout opgegroeide Guus Meeuwis ge-
noemd, maar plaatsgenoot Floris van 
der Putt scoorde ook hoge ogen met 
zijn lied ‘Toen Hertog Jan kwam varen’.  
Dit lied was jaren de herkenningstune 
van Omroep Brabant.  Menig carillon 
laat de klanken van het muziekstuk ho-
ren.  Zo ook afgelopen zaterdag toen 
Boudewijn Zwart, op zijn mobiele bei-
aard, dit bekende lied speelde. In op-
tocht, begeleid door gilde St. Servatius, 
begaven familie en belangstellenden 
zich naar het graf van Floris van der 
Putt om daar een herdenkingsplechtig-
heid bij te wonen. Om drie uur ’s mid-

dags werd Van der Putt in het provin-
ciehuis herdacht door Commissaris van 
de Koning Wim van de Donk. Hier wer-
den drie arrangementen van ‘Het lied 
van Hertog Jan’ uitgevoerd. ’s Avonds 
werd, tijdens een eucharistieviering en 
een concert, de muziek van Floris van 
der Putt uit volle borst meegezongen.

Kerkelijke en volksmuziek
Van der Putt werd geboren in Stra-
tum. Als jonge man studeerde hij aan 
het Seminarie Beekvliet in St. Michiels-
gestel. Floris stamde uit een muzi-
kaal gezin en begon in zijn studietijd 
muziek op papier te zetten. Samen 
met studiegenoot Harrie Beex com-
poneerde hij vele liederen. Beex ver-
zorgde de teksten. Na zijn priesterwij-
ding in 1940 werd Floris van der Putt 
muziekleraar op Seminarie Beekvliet. 
Hij doceerde, componeerde en organi-
seerde alles wat met muziek te maken 
had. In 1954 werd Van der Putt Rector 
Cantus van de Sint Jan in Den Bosch. Hij 
werd verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van de liturgische muziek tijdens de 
vieringen in de kathedraal.  Kerkmuziek 
was in die tijd gregoriaans. Toen in de 
jaren ’60 liederen in de Nederlandse 
taal gezongen mochten worden, kon 
Floris van der Putt zijn talent etale-

ren. In 1965 werd Floris van der Putt 
pastoor in Lieshout. Naast zijn werk 
voor de parochie schreef hij kerkelijke 
en volksliederen.  ‘Niemand leeft voor 
zichzelf’ componeert Floris van der Putt 
voor de uitvaart van bisschop Bekkers. 
Een melodie die regelmatig op uitvaar-
ten te horen is en die zijn geloofsvisie 
weergeeft. ‘Niemand leeft voor zich-
zelf. Niemand sterft voor zichzelf. Wij 
leven en sterven voor God onze Heer: 
aan hem behoren we toe.’

Biografie
De Nederlandse Sint-Gregoriusvereni-
ging riep 2015 uit tot het Floris van 
der Putt-jaar. Zij wilde zijn ‘omvangrijk 
compositorisch oeuvre opnieuw onder 
de aandacht brengen’. Onderdeel hier-
van is een biografie geschreven door 
prof. dr. Anton Vernooi, emeritus hoog-
leraar liturgische muziek. Afgelopen za-
terdag werd het eerste exemplaar aan-
geboden aan Paula Freeman, zus van 
Floris van der Putt. Naast de biografie 
zullen de drie arrangementen van ‘Het 
lied van Hertog Jan’ naar 380 muziek-
gezelschappen gestuurd worden met 
het verzoek het op te nemen in hun 
repertoire. Floris van der Putt krijgt er-
kenning als een deel van ons Brabantse 
culturele erfgoed.

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Mariahout ruim 30 jaar geleden. Een le-
rares leert haar klas een lied;

‘Dubbele Jan die ziede  nie meer op de 
kermis staan,
hij is er met zijn wagentje vandoor ge-
gaan.
Jan, Jan, Dubbele Jan, waar zijde gij 
heen gevaren?
Jan, Jan, waar zijde gij heengegaan?’

Het lied galmt door het klaslokaal; “Jan, 
Jan, dubbele boterhammm…” Na een 
standje van de juf gaat de klas door met 
zingen, geen idee wie dit lied compo-
neerde.

Markante man
Vijfentwintig jaar geleden overleed Flo-
ris van der Putt. Een markante man. 
Muziek kwam op de eerste plaats. “De 
pastoor liep altijd door het huis te hum-
men. Hij mompelde melodieën”, weet 
toenmalig dienstmeisje Jo Keursten zich 
te herinneren. “Meestal werkte hij tot 

diep in de nacht.” Jana Vereijken had 
de leiding over het huishouden, een ma-
nusje van alles. “Als je de pastoor wilde 
spreken, dan moest je eerst langs Jana”, 
lachen twee oud-parochianen. Jana 
zorgde als een moederkloek voor Van 
der Putt. “Als Jana er niet geweest was, 
had Floris van der Putt niet zo lang ge-
leefd”, vertellen Peter Keursten en Louis 
Doomernik. “Hij was een pastoor in een 
ander tijdperk.”  Jo haar zoon wilde voor 
de gouden bruiloft van haar schoonou-
ders op de trombone spelen. “De pas-
toor bewerkte de muziek en mijn zoon 
mocht op allerlei instrumenten spelen. 
Een onvergetelijke ervaring.”

Hymnes voor het volk
Tijdens de herdenkingsdienst in de kerk 
zingt de Beekse Cantorij uit Hilvaren-
beek met het parochiële kerkkoor zo-
wel kerkelijke liederen als volksmuziek. 
Organist Ad van Sleuwen bespeelt het 
orgel, dat Van der Putt zelf op die plek 
plaatste, met verve. “Waarom blijven 
liederen van Floris hangen?” vraagt 
biograaf Anton Vernooi zich af. Tijdens 
het schrijven van het boek over Van der 
Putt ‘Maar één ging er zingen’ belicht  
hij vele kanten van de componist. “Hij 
schreef niet naar het volk toe, hij schreef 
vanuit het volk.” Vernooi  analyseert in 
zijn boek ook composities van Floris van 
der Putt; “Klanken die blijven hangen in 
het collectief geheugen.” Verenigingen 
en dorpen kregen van Floris van der Put 
hun persoonlijke lijflied. Voor Lieshout 
componeerde hij het ‘Lieshout Lied’ ter 
gelegenheid van het honderd jarig ju-
bileum van harmonie st. Caecilia. Het 
Sint-Servaaslied wordt door de gilde-
broeders en hun aanhang, vandaag de 
dag nog, uit volle borst meegezongen.

Pastoor met alpinopet
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Vrijdag 27 november

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof 
Eucharistieviering

Zaterdag 28 november

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Norbertus Daniëls, 
Antonius Daniëls en echtgenote, Anna van Berkel-
Slits (mged), Wim van der Linden (verj), Miet Dekkers 
(verj).

Zondag 29 november 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie 
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Hein van den Bogaard 
(1e jrget), Tonia van Dijk (sterfdag/fund), Overleden 
ouders Jeurgens –van Oekel (verj vader), Overleden 
ouders Jan en Mien Smits–van de Ven(trouwdag), 
Riek Kuijken–Thomassen (par), Overleden ouders 
van Rixtel–Aardening en kleindochter Kelly van Rixtel, 
Sonja Aardening, Marij van Rixtel–van Stiphout en 
zoon Wilbert, Overleden ouders van Bommel–van 
Lierop en zoon Bennie, Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Toon Bouw 
(mged), Bart Coppelmans, Johannes en Adriana 

Coppelmans-Renders, Harrie Steegs (mged), 
Overleden ouders Rooijmans-Theuws (fund).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Corrie Vereijken-van 
den Bogaard, Leo van de Laar, Maria van Empel-
van Vijfeijken en echtgenoot Gerard, Guus en 
Marie van Mil-van den Bogaard, Theo Bouw, Rieky 
Huijbregts-Jansen

Maandag 30 november 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 1 december

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
GEEN Eucharistieviering

Woensdag 2 december

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor Nellie Bouwmans-
Biemans, Lorenz en Mia Theuer-Gerlach (70 jr bruiloft).

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 3 december 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
GEEN Eucharistieviering

Mededelingen vanuit de parochie:

Bij de Caeciliavieringen van afgelopen weekend in onze 
parochie zijn er diverse koorleden gehuldigd vanwege 
hun jubileum. In Aarle-Rixtel  waren dit mevrouw Jans 
van der Heijden-Vissers 40 jaar, Nellie van der Heijden-
van den Elsen 50 jaar, Tonny de Jong-Maas ook 50 
jaar lid en de heer Wouter van Boheemen 40 jaar lid 
van het kerkkoor, in Beek en Donk is mevrouw Mien 
Verbakel gehuldigd vanwege haar 50 jarig lidmaat-
schap bij het kerkkoor.

Gedurende de adventsperiode gaan we weer houdba-
re levensmiddelen inzamelen om de minderbedeelden 
in Laarbeek een extraatje te geven met Kerstmis. U 
kunt uw levensmiddelen afgeven op het parochiecen-
trum in uw dorp tijdens openingstijden of achter in de 
manden, die in elke kerk staan. Helpt u ook mee om 
deze 60 gezinnen iets extra’s te geven met Kerstmis?

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
27 november -3 december 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

Het is familie Kanters-Ren-
ders en die woonden op de 
Ooievaarsweg in Beek en 
Donk. 
Mevr. Van Duijnhoven-van 
Asseldonk (Beek en Donk)

Ik weet het niet zeker maar 
het lijkt wel de familie Kan-
ters van de Ooievaarsweg 
in Beek en Donk, ik dacht 
Henk te herkennen.
Mvg, Thea Schrama

De foto van donderdag 19 november 
is de familie Kanters van de Ooie-
vaarsweg. Het zijn mijn ouders en mijn 
broers en zussen.  
Groetjes, Wilma Kanters

Het gezin op de foto is familie Kanters 
van de Ooievaarsweg in Beek en Donk.
Gr. Linda Evers

Op de foto staat de familie W. Kanters-Renders.
Zij woonden aan het Ooievaarsnest waar nu Henk Kanters woont.
Met vriendelijke groeten, 
H. v.d. Aa

Volgens mij is het de familie Kanters-Renders uit het Ooievaarsnest.
Groetjes, Pieter Rooijackers

Ik wil even reageren op die foto in Laarbeek. Dat is mijn familie. Het zijn mijn 
vader en moeder en mijn broers en zussen.
Groetjes Leny Kanters

Historische beelden
Informatieavond in de Couwenbergh op 25 januari

In het heilig jaar met de gilden naar Rome
Aarle-Rixtel - Het is weer zover. Het 
gilde heeft de smaak van het reizen 
weer te pakken. Na 10 succesvolle 
reizen wordt in 2016 de 11de Pelgri-
mage, een reis naar Rome, georgani-
seerd. De route voert door 8 landen. 

Ook deze keer vertrekken er weer 
meerdere bussen vanuit diverse op-
stapplaatsen in de regio. De reis valt 
in de periode van 21 september tot 
en met 2 oktober 2016. Op 25 janu-
ari wordt in Conferentiecentrum de 
Couwenbergh een informatieavond 
gehouden.

Tot hun genoegen heeft Paus Fran-
ciscus 2016 als een bijzonder heilig 
jaar uitgeroepen vandaar hun belang-
stelling voor Rome. De vaste reizigers 
weten ondertussen dat de reizen naast 
pelgrimage bestaan uit het bezoeken 
van een aantal bezienswaardighe-
den en vooral het gezellig samen op 
vakantie gaan. Na een gezamenlij-

ke openingsviering in de Kathedraal 
van Limburg a. d. Lahn (Duitsland), 
worden er op de reis een aantal ste-
den worden bezocht zoals München, 
Bologna, Siena en Milaan. Maar liefst 
5 nachten brengt men door in Rome 
zodat ze ruim voldoende tijd hebben 
om deze prachtige historische stad te 
bezichtigen. Op de dag van pelgrima-
ge wordt een bezoek gebracht aan het 
Vaticaan en de prachtige Santa Maria 
Maggiore Kathedraal waar een viering 
met gilde eer wordt gehouden. 

Op de terugreis gaat men op de 
voorlaatste dag naar de bekendste 
bedevaartplaats van Zwitserland, Ein-
siedeln, voor de afscheidsviering. De 
ervaren chauffeurs/reisleiders zorgen 
dat de gasten tijdens de gehele reis 
niets ontgaat. De reis wordt verzorgd 
op basis van halfpension. Vertrek is 
mogelijk vanaf diverse opstapplaatsen 
in de regio. De reis wordt georgani-
seerd door de Stichting Pelgrimage 

en de verzorging is wederom in de 
vertrouwde handen van Pelikaan Va-
kantiereizen. Een uitgebreide folder is 
hiervoor beschikbaar. 

In de maand januari 2016 worden er 
in diverse regio’s informatieavonden 
gehouden. Voor de regio Zuid-Oost-
Brabant wordt deze gehouden op 
maandag 25 januari 2016 in Con-
ferentiecentrum de Couwenbergh, 
Dorpstraat 1, Aarle-Rixtel. De aan-
vangstijd is 20.00 uur. Iedereen die 
belangstelling heeft voor deze prach-
tige reis is van harte welkom op deze 
avond. Voor meer informatie of de 
uitgebreide folder kunt u ook terecht 
bij de vertegenwoordiger van de stich-
ting Pelgrimage, Jos van de Ven, Bui-
zerdstraat 2, Aarle-Rixtel. Tel.: 0492-
382288 / 06-52462803. E-mail: info@
gildepelgrimage.nl of bezoek de web-
site: www.gildepelgrimage.nl.

Laarbeek - De oprichting van de Nieu-
we Parochie met de naam Parochie 
Zalige pater Eustachius van Lieshout 
is sinds 1 januari 2015 een feit. 

In de loop van dit jaar was er veel te 
doen en te regelen om te komen tot 1 
parochie in Laarbeek. Het was zoeken 
met en naar elkaar om dingen geregeld 
te krijgen. Uw parochiebestuur had 
genoeg om handen om zoveel moge-
lijk zaken te regelen en zijn nog steeds 
bezig en zoekende naar de juiste weg. 
Dingen zijn veranderd of worden nog 
veranderd maar zij hopen dat eenieder 
zich thuis blijft voelen in de kerk.

Gelukkig zijn er heel veel mensen die 
steunen, helpen (denk aan alle vrijwil-
ligers) en bijdragen aan de broodnodi-
ge inkomsten. Hartelijk dank aan alle 
personen die een bijdrage aan zijn of 
haar kerk hebben gedaan. Misschien 
zijn er nog mensen die een bijdrage 
willen doen. Welnu, het jaar is nog 
niet voorbij. Uw gift is altijd van har-
te welkom. Ook u kunt bijdragen aan 
de opbouw van een gezonde parochie 
om toch ook voor de toekomst garan-
tie te bieden van het voortbestaan van 
de kerk voor uw kinderen en kleinkin-
deren. Dus wilt u nog bijdragen aan 
uw kerk, uw gift is van harte welkom.

Voor de mensen in de Laarbeekse ker-
nen hier nog even de bankrekening-
nummers op een rijtje:
Aarle-Rixtel - NL 50 RABO 0101 4009 18
Beek en Donk - NL 40 RABO 0105 0230 
78
Lieshout - NL 13 RABO 0128 9914 88 
Mariahout - NL 83 RABO 0128 9016 67
op naam van Parochie Zalige pater 
Eustachius van Lieshout.

Heeft u nog vragen en/of opmerkin-
gen belt u gerust naar uw secretariaat 
of naar het hoofdsecretariaat. De pa-
rochie hoopt dat ze dit jaar met een 
mooi bedrag aan kerk- of gezinsbijdra-
ge de boeken kunnen afsluiten.

Bijdragen aan opbouw van gezonde parochie 
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Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Beek en Donk – Op de Dag van de 
Rechten van het Kind, 20 novem-
ber, reikte burgemeester Frans 
Ronnes in het bijzijn van zes le-
den van de Jeugdgemeenteraad 
vier Kinderlintjes uit in Beek en 
Donk; twee op OBS Het Klokhuis 
en twee op Daltonbasisschool ’t 
Otterke.

Kinderlintjes
Ieder jaar worden in Laarbeek Kin-
derlintjes uitgereikt. Ieder jaar op 
20 november omdat het dan de 
Dag van de Rechten van het Kind 
is. “We staan dan onder andere stil 
bij hoe bijzonder het is dat wij als 
kinderen hier in Nederland in vrij-
heid leven en allemaal onderwijs 
genieten”, vertelt Ronnes. Samen 
met een jury die bestaat uit zes 
leden van de Jeugdgemeenteraad 
en hun begeleidster van ViERBIN-
DEN, kiest de burgemeester welke 
kinderen in aanmerking komen 
voor een Kinderlintje. “Je krijgt 
een lintje wanneer je iets bijzon-
ders hebt gedaan voor een ander, 
zonder daar zelf iets aan te verdie-
nen”, aldus de burgemeester.

OBS Het Klokhuis: Roel en Sten
De aula is helemaal gevuld wan-
neer burgemeester Ronnes en 
‘zijn gevolg’ arriveren. ‘Goede-
morguuuuh…’, klinkt het massaal 
wanneer de burgemeester het 
podium betreedt en de kinderen 
begroet. Er staat iets bijzonders 
te gebeuren. Onder het mom van 
‘een belangrijke voorlichting voor 
alle kinderen’, zijn de kinderen 
naar de aula gelokt. Juffrouw Ba-
dia pakt de microfoon en verklapt 
dat er misschien toch wel iets an-
ders op het programma staat deze 
morgen. Ze vraagt of de ‘geheime 
gasten’ tevoorschijn willen komen 
en hierop verschijnen de papa’s en 
mama’s, opa’s en oma’s en verdere 
familieleden van Roel van de Vos-
senberg en Sten Vereijken. Roel en 
Sten worden verzocht het podium 
te betreden en de burgemeester 
vraagt ze wat voor bijzondere actie 
ze hebben ondernomen. Sten ver-
telt: “We hebben een inzamelings-
actie gehouden voor vluchtelingen 
uit Syrië. We hebben hiervoor een 
aantal boodschappenkarretjes ge-
regeld bij de PLUS en we hebben 
boodschappen ingezameld.” Op 
de vraag van burgemeester Ron-

nes of de actie is geslaagd, ant-
woordt Roel trots: “We hebben 
héél véél ingezameld, samen met 
juf Iris.” Sten en Roel worden hier-
voor beloond met een ingelijste 
oorkonde en met het omhangen 
van een Kinderlintje. Een groot 
en enthousiast applaus volgt voor 
deze twee kanjers!

Daltonbasisschool ’t Otterke
Na de uitreiking op Het Klokhuis, 

is ’t Otterke aan de beurt. Ook 
hier hebben alle kinderen zich 
verzameld in de grote zaal. “Wat 
voor dag is het eigenlijk van-
daag?”, vraagt de burgemeester. 
“Vrijdag?” of “20 november?”, 
luidt het antwoord vanuit de zaal! 
“Helemaal waar maar het is ook 
de Dag van de Rechten van het 
Kind”, legt de burgemeester uit, 

“en op die dag zetten wij kinde-
ren in Laarbeek in het zonnetje die 
iets heel bijzonders hebben ge-
daan voor een ander.” Dat er aan-
dachtig wordt meegeleefd, blijkt 
wanneer een jongeman in de zaal 
keurig zijn vinger opsteekt en de 
burgemeester vraagt of de uitrei-
king van de lintjes alleen vandaag 
plaatsvindt of ‘nog veel vaker’… 
De burgemeester vraagt Jaremy 
Aarts en Dennis Bankers naar vo-
ren te komen. Ook zij hebben 
namelijk iets bijzonders voor een 
ander gedaan. “Toen we aan het 
spelen waren, zagen we een oude 
mevrouw op de grond liggen met 
haar fiets ernaast”, vertelt Den-

nis. “De mevrouw kon niet meer 
opstaan en toen zijn we snel naar 
juf Christel gerend om een doekje 
te halen want ze was erg gewond 
en om hulp te regelen”, vervolgt 
Jaremy. “Juf Christel heeft toen 
de huisarts gebeld en die is geko-
men. Uiteindelijk is alles helemaal 
goed gekomen”, aldus de hel-
den. Burgemeester Ronnes vindt 

dit heel bijzonder: “Jullie zijn niet 
doorgelopen maar jullie hebben 
een ander geholpen. Zo hebben 
jullie laten zien dat je, terwijl je 
aan het spelen was, ook aandacht 
had voor anderen en dat is heel 
erg goed!” Dennis en Jaremy ont-
vangen een ingelijste oorkonde 
en het Kinderlintje wordt ook hen 
omgehangen. Juf Christel vraagt 
tot slot een groot applaus voor 
Dennis en Jaremy maar ook voor 
de hele school: “We ontvangen ie-
der jaar Kinderlintjes en dat is echt 
iets waar we met zijn allen heel erg 
trots op mogen zijn.”

Laarbeekse Kinderlintjes voor vier stoere mannen

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Soepgroenten

1+1 gratis
Broccoli      2 stuks  1.49
Chiquita Bananen    
 per kilo 0.99

Prei  per kilo  0.79
Kaki    2 stuks  0.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

1 LITER SOEP  
50% KORTING*

*Bij aankoop van 1 kg 
stampot uit eigen keuken 

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 16 87

W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

VOOR AL UW DAGELIJKSE 
VERSBOODSCHAPPEN

Bij 't Verswarenhuys van de Laarschot kunt u al jaren terecht voor al 

uw dagelijks versboodschappen: dagvers brood van Echte Bakker 

Vedder, de lekkerste vers gesneden vleeswaren, de sappigste appels en 

peren van Landgoed Croy in Aarle-Rixtel en nog veel meer lekkers!

U komt toch ook proeven?

KIPDRUMSTICKS

Heerlijk gekruid en krokant uit de grill

Kilo 498

JONG BELEGEN KAAS

Erkende Noord-Hollandse streekkaas

Kilo 498

Roel en Sten

Jaremy en Dennis
Spuitwerk

sinds 1980

Wim van Dijk |  Aarle-Rixel | www.dijkschilderwerk.nl | 06 537 947 53 | 0492-382473

Vakwerk binnen en buiten

Winterschilder; 
vraag vrijblijvend 

offerte

Toen we aan het spelen 

waren, zagen we een oude 

mevrouw op de grond liggen

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

Tegen
elk 

aannemelijk
bod

ZONDAG OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

AllEs 
mOET wEG
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Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

-30%-30%-30%

ATTENTIE! DOE-HET-ZELVERS,
KLUSSERS EN VAKMANNEN
TIJDELIJK ONGEKEND VOORDEEL!

30% KORTING OP 
ALLE DOE-HET-ZELF 

ARTIKELEN!

Wij gaan onze zaak herinrichten.

Gereedschappen, elektra- en loodgieters-
materialen, verf en aanverwante artikelen, 
diverse hang- en sluitwerk, ijzerwaren 
en nog veel meer.

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 8.30 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 8.30 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Expositie in Aarle-Rixtel van KIEK en Atelier Vonk groot succes

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
   (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel -  Op vrijdag 20 en za-
terdag 21 november vond in Atelier 
Vonk een bijzondere expositie,  in 
een bijzondere omgeving,  plaats. 
In de voormalige klokkengieterij 
van Petit en Fritsen aan de Klok-
kengietersstraat in Aarle-Rixtel ex-
poseerden maar liefst 30 kunste-
naars uit Aarle-Rixtel hun werken. 

Bijzondere sfeer en grote ver-
scheidenheid
De variatie was groot;  van schil-
derijen, keramiek, houtsculptu-

ren, glas, beeldwerken, fotografie 
tot edel smederij en sieraden. Het 
was allemaal te bezichtigen. Meer 
dan 200 bezoekers hebben geno-
ten van de aanwezige kunst, de 
bijzondere entourage van het ge-
bouw en de sfeer die er hing. Dit 
alles mede in aanwezigheid van 
de kunstenaars die hun werken 
of werkwijzen konden toelichten. 
Het organisatiecomité kijkt, samen 
met de eigenaars van Atelier Vonk 
(Jolanda en Jean-Pierre van Veg-
hel) terug op een zeer geslaagde 
expositie. Deze is zeker voor her-
haling vatbaar.

    

v

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

        Omroep Kontakt brengt dagelijks 
een Journaal op Kontakt TV.

Daarin reportages van actuele zaken binnen 
Laarbeek, maar wellicht ook van uw vereniging.

De uitzending draait in een carrousel, dus het 
Journaal komt regelmatig voorbij.

Kijkt u ook?
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Nondejury
Het is misschien wel het 
gemakkelijkste te omschrijven 
tijdens een spelletje 30Seconds. 
Dat programma met die 4 stoelen. 
Het Idols van nu. Een talentenjacht 
die wordt gepresenteerd door 
die cocaïnesloerie. The Voice 
of Holland is al jarenlang 
onafgebroken één van de best 
bekeken televisieformats van 
Nederland. John de Mol had het 
goed bekeken. Hij reserveert een 
paar roterende fauteuils voor wat 
juryleden, ritselt een steengoede 
liveband en roept wanhopige 
tienermeisjes massaal op in het 
illustere rijtje te komen van Jamai, 
Sharon en Raffaëla. Vijf jaar na 
dato loopt het format nog steeds 
als een treintje 
en draait het 
ook in het 

buitenland al op volle toeren. 
Toch is het voor John en z’n crew 
noodzakelijk om vernieuwend te 
blijven. En daar doet hij elk jaar 
verdomde z’n best voor. Met 
battles in boksringen, afpakkertje 
van kandidaten en zo nu en dan 
een wisseling van de wacht op de 
rode zetels. Jeroen van der Boom 
zat als eerste op de schopstoel. 
Daarna werd Angela Groothuizen 
gekleineerd. Toen waren Nick & 
Simon en Roel van Velzen het 
programma ontgroeid. En enige 
tijd geleden sprak Marco Borsato 
de waarheid over het feit dat 
zijn beste tijd als jurylid voorbij 
is. Nog halverwege het huidige 
seizoen zijn de media drukker 
met de potentiële opvolgers dan 
met de mogelijke Ben Saunders 
VI. De Ganzendonkse prinsenpoll 
is er niks bij. Wie ik nou een 
goede vervanger van Marco 
zou vinden? Bennie Jolink, die 
blijft tenminste lekker normaal. 
Britt, die vindt alles hoe dan ook 
focking vet. Of anders Chantal 
Janzen. Kan ze die ook weer 
van haar lijstje afstrepen, het 
aandacht vragende musical-
presenterende-jurylid. Wie het 
ook gaat worden, ze zullen vast 
en zeker weer een goede drukker 
voor komend seizoen weten te 
vinden. Ik draai er mijn hand in 
ieder geval niet voor om…

COLUMNToekomst pand ’t Pumpke ongewis

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel – Op de hoek van de 
Wilhelminalaan en de Dorpsstraat 
staat een van de oudste huizen van 
Aarle-Rixtel. Het gemeentelijk mo-
nument, dat eeuwen terug begon 
als herberg en in 2013 eindigde als 
streekmuseum ’t Pumpke, staat al en-
kele jaren leeg. Door een ingewikkel-
de erfeniskwestie, in combinatie met 
een gewijzigd bestemmingsplan, is 
verkoop moeilijk. Ondertussen wordt 
de staat van het langgerekte witte 
pand steeds erbarmelijker. Executeur 
Jan Fimerius uit Bakel spreekt zijn 
zorg uit.

Jan, hoe oud is het pand eigenlijk en 
welke bestemmingen heeft het in de 
loop der jaren gehad?
“Precies weet ik het niet. De eerste 
voor mij bekende vermelding dateert 
van 1684. Toen was herberg ‘De Drie 
Leliën’ er gevestigd. Het muuranker op 
de kopgevel verwijst hier nog naar. In 
de negentiende eeuw werd het pand 
niet alleen als herberg, maar ook als 
burgemeesterswoning gebruikt. In de 
twintigste eeuw werd het een krui-
denierswinkel annex bakkerij. Eigen-
lijk zijn het twee wooneenheden. De 
kant die het verste weg ligt van de 
Dorpsstraat, was een wevershuisje met 
weefkamer. Toen Lucie Bos het in 1970 
kocht, maakte zij er één pand van en 
begon er een antiekwinkel in. Later 
werd dit streekmuseum ’t Pumpke.”

Jij bent aangesteld als executeur. Hoe 
komt iemand uit Bakel, die geen fami-
lie is, in deze rol terecht?
“Dat is een lang verhaal. Als kind had 
ik al interesse in heemkundige voor-
werpen. Zo kwam ik begin jaren ’70, ik 
was toen een jaar of vijftien, terecht in 
de antiekzaak van Lucie Bos om daar 
mijn eerste antieke kruik te kopen. 
Door onze gezamenlijke interesse klik-
te het meteen. Vanaf die tijd kwam ik 
daar wekelijks over de vloer en raakten 
we bevriend. Samen bouwden we een 
mooie museumcollectie op van antiek 
en heemkundige artikelen. In 1982 
kwam Rob Verbunt als bezoeker in de 
winkel met het verzoek even rond te 
mogen kijken. Vervolgens is hij nooit 
meer weggegaan. Rob verdiende als 
portretschilder goed de kost. Beiden 
hielden van een goede slok. De winkel-
activiteiten kwamen daardoor op een 
steeds lager pitje te staan. In 1990 vat-
te Lucie het plan op om een stichting 
in het leven te roepen tot behoud van 
haar collectie als cultureel erfgoed. De 
antiekzaak werd ingericht als streek-
museum met antieke kruidenierswa-

ren, een schooltje, zelfgemaakte pop-
penhuizen enzovoorts. Lucie, Rob en 
ik vormden het stichtingsbestuur. Alles 
werd vastgelegd per notariële akte. 
Daarbij was een codicil gevoegd dat 
onder andere inhield dat alles wat in 
het museum bij haar dood aanwezig 
was, bewaard en in stand gehouden 
moest worden door de stichting. De 
bedoeling was dat ik na hun dood 
het pand zou gaan bewonen en de 
stichting zou gaan beheren. Om dit te 
verwezenlijken, werd ik in hun beider 
testamenten benoemd tot executeur. 
Lucie en Rob hadden ieder twee kin-
deren uit eerdere huwelijken. Om Lu-
cie’s plan te verwezenlijken, werden 
deze onterfd. Omdat de stichting Lu-
cie’s nadrukkelijke wens was, hadden 
haar kinderen hier vrede mee.”

De stichting werd in 1990 een feit, de 
antiekzaak veranderde in streekmu-
seum ’t Pumpke. Hoe ging het toen 
verder?
“Het drankgebruik begon steeds seri-
euzere vormen aan te nemen. Rob had 
mede hierdoor geen contact meer met 
zijn kinderen. De kinderen van Lucie 
hielden wel contact, maar hadden het 
moeilijk met de situatie. Er volgde een 
periode van tien jaar waarin de stich-
ting slapend was. De deuren van het 
museum bleven dicht. Ik moest in die 
tijd alles beheren tot aan de bankpas-
jes toe. Na tien jaar had ik er genoeg 
van. Het drankprobleem nam alleen 
maar toe. Ik besloot het contact te ver-
breken en stapte uit de stichting. Lucie 
ging naarstig op zoek naar een opvol-
ger voor mij om de stichting voort te 
zetten. In 2008 vond zij die in de vorm 
van haar tuinman.”

In februari 2010 overlijdt Rob, in de-
cember van dat jaar Lucie. Wat ge-
beurde er met hun cultureel erfgoed?
“Dat werd al een dag na het overlijden 
door een van de bestuursleden, van de 
door haar in het leven geroepen stich-
ting, te koop aangeboden op internet. 
De meest waardevolle spullen werden 
voor een schijntje verkocht. Ook be-
trok de tuinman meteen het huis. Hij 
realiseerde zich daarbij niet dat de kin-

deren, ondanks dat ze onterfd waren, 
wettelijk toch nog recht bleven hou-
den op hun legitieme portie. Dit heeft 
geleid tot een rechtszaak met als resul-
taat dat de tuinman het pand in 2013 
heeft moeten verlaten.”

Jouw rol was ondertussen ook nog 
niet uitgespeeld.
“Tot mijn verbazing stond ik nog altijd 
als executeur genoemd in Rob’s tes-
tament. De vier kinderen hadden hun 
erfdeel opgeëist. Omdat de kostbare 
inboedel al verdwenen was, moet dit 
betaald worden uit de verkoop van het 
pand. Bij het verkoopklaar maken van 
het pand zagen we pas hoe erbarme-
lijk de staat hiervan is: rotte kozijnen 
aan de achterzijde, schimmel op de 
lemen binnenmuren door optrekkend 
vocht, lekkages, enzovoort.”

Hoe gaat het met de verkoop?
“We hebben al een zeventiental 
kandidaten gehad maar die haken 
allemaal af vanwege de enorme 
herstelkosten. Ook de nieuwe be-
stemming is een funeste factor bij 
verkoop. De gemeente heeft de oor-
spronkelijke woon-detailbestemming, 
vanwege de museumactiviteiten
gedurende de afgelopen tien jaar, moe-
ten omzetten naar maatschappelijke 
bestemming waardoor woonbestem-
ming slechts beperkt is toegestaan. 
Hierdoor wordt de kopers-doelgroep 
wel heel erg klein. Dit is geen verwijt 
naar de gemeente maar houdt wel in 
dat dit systeem eigenlijk vernietigend 
is voor de toekomst van ’t Pumpke.”

Hoe moet het nu verder met ’t Pumpke?
De kinderen wachten al vijf jaar op 
hun nalatenschap. Dit probleem moet 
worden opgelost. Een openbare vei-
ling is bijna onvermijdelijk. Ondertus-
sen staat het pand maar leeg. Er wordt 
al jaren niet gestookt, lekkages keren 
steeds terug. Dit is funest voor het 
monument. Het zou toch betreurens-
waardig zijn als dit historisch pand in 
de toekomst voor Aarle-Rixtel verloren 
zou gaan.”

Jan Fimerius voor ‘t Pumpke in Aarle-Rixtel

Tel.  06 - 37 39 41 15
Achterbosch 6, Lieshout

Verkoop, installatie en onderhoud
van pelletkachels, pelletketels & 
rookgaskanalen
Zeker 50% besparing op energiekosten
Hoog rendement van wel 92%

BESPAREN OP UW ENERGIEKOSTEN?

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

Gebr. Kanters
t.a.v. Henk Kanters
Ooievaarsweg 1
5741 RM Beek en Donk

Gebr. Kanters is voornamelijk werkzaam in cultuurtechniek en 
grondverzet en werkt samen met hoveniers en aannemersbedrijven. 
Daarnaast verhuurt Gebr. Kanters grote en kleine machines, met 
machinist. Hiervoor zoeken wij een: 

gemotiveerde medewerker
wegens uitbreiding van onze werkzaamheden. 

Jouw taak bestaat uit diverse werkzaamheden zoals:
Machinist mobiele kraan, mini-graver en kleine loader

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Richt je sollicitatie aan:

www.gebrkanters.nl    gebrkanters@live.nl     T. 0499-421392     M. 06-53133540

Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

STAP NU OVER. 
EN MAAK KOSTELOOS GEBRUIK VAN ONZE OVERSTAPSERVICE.

Loop gerust binnen voor een afspraak of neem contact 
met ons op. Wij helpen u graag verder!

Ons doel:

Helpen van klanten bij het 
verhogen van de winst, 
verlagen van de belastingdruk 
en het beheersbaar maken 
van risico’s.

Kortom bijdragen in het 
succes van onze klanten.
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SudokuHard

1 9 5 3

6 7 8

8 4 3 7

3 1

4 8

2 4

3 6 5 1

2 4 3

9 4 2 6

Puzzle #53641

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

...

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

Jonge jongens ‘bouwen’ WiSH 
Outdoor na in slaapkamer 
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Noodlokalen Commanderij College

De categorieën:

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 09.00 - 11.30 uur
  13.30 - 16.00 uur
Zaterdag    10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

Woordzoeker

ACCUUT
ACTIEF
BELLEN
BORGEN
BREKEN
CHROOM
CIRCUS

DUIKER
DROGEN
DYNAMO
HEELAL
HIEROM
JATTEN
JOELEN

KANAAL
KOKERS
LERAAR
LIEDJE
MENEER
MOUWEN
NEEFJE

NIVEAU
PARADE
SHOVEL
WISSEN
WORTEL
YUPPIE
ZOUTIG

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ACCUUT ACTIEF BELLEN
BORGEN BREKEN CHROOM
CIRCUS DUIKER DROGEN
DYNAMO HEELAL HIEROM
JATTEN JOELEN KANAAL
KOKERS LERAAR LIEDJE
MENEER MOUWEN NEEFJE
NIVEAU PARADE SHOVEL
WISSEN WORTEL YUPPIE
ZOUTIG

4. 
Kunstzinnig

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

Lekkere ovenschotel met spitskool

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de weekRecept van de week

• 200 gr spitskool

• 1 rode paprika

• 400 gr aardappels

• scheutje melk

• 1 appel

• 1 Rookworst `a 225 

gr

• 2 el geraspte kaas

• ½ theelepel 

kerriepoeder

• peper en zout

Ingrediënten: Uitleg van recept:
Maak eerst de puree: kook de aardappels in 15 tot 20 
min in een ruime hoeveelheid water gaar. Giet ze af 
en stamp ze fijn. Voeg wat peper, zout en een scheutje 
melk toe en stamp tot een smeuïge puree. Verwarm 
de oven op 180 garden. Maak de spitskool schoon en 
verwijder de harde kern, snijd de spitskool in dunne 
reepjes. Verwijder de steel en zaadlijsten van de pa-
prika en snijd de rest in stukjes. Verhit een klein beetje 
olie of boter in een pan en bak de paprika 2 minuten. 
Voeg de fijngesneden spitskool toe en bak 5 minuten 
mee. Schil de appel en snijd in blokjes. Schep samen 
met de kerrie en een snufje peper en zout door de 
groenten. Doe het groentemengsel in een ovenschaal. 
Schep de aardappelpuree er op en strijk glad. Snijd de 
rookworst (zonder van tevoren op te warmen) in stuk-
ken. Steek de stukjes rechtop in de puree. Bestrooi met 
een beetje geraspte kaas. Zet de ovenschotel 15 min in 
de oven totdat de kaas mooi gesmolten is.

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

H. v.d. AaMarcel vd Heijden
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.
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Toekomstige bewoners Isidorusplein gooien een hoefijzer voor geluk
Beek en Donk - Er hing een ge-
moedelijke sfeer in de in Brabant-
se sferen aangeklede tent op de 
bouwplaats afgelopen weekend. 
Toekomstige bewoners van het 
Isidorusplein ontmoetten elkaar 
voor het eerst.

Eerste ontmoeting
De kopers ontmoetten hun toe-

komstige buren voor de eerste keer 
en er viel dus heel wat te ‘buurten’. 
In zijn toespraak refereerde kopers-
begeleider Ron Cornelissen aan de 
naamgeving van het project en de 
straat Isidorusplein. Die is afkom-
stig van de heilige St. Isidorus die 
de naamgever is van het Beekse 
boerengezelschap Sint Isidorus. 
Vanwege het 125-jarig bestaan van 

deze vereniging in 2013 besloot de 
gemeente Laarbeek tot een straat-
naamvernoeming. President Theo 
van der Aa droeg donderdag een 
prachtig gedicht voor over de bolle 
Beekse Akkers. 

De jeugd in Laarbeek vasthouden
Wethouder Van Zeeland sprak 
over ’bouwen naar behoefte’ en 

‘kwaliteitswoningen’. “We willen 
de jeugd in Laarbeek vasthouden. 
We hebben daarom heel goed ge-
luisterd naar wat de markt wil. Ik 
ben er heel trots op dat we er met 
het bouwteam in geslaagd zijn om 
kwalitatief hoogwaardige wonin-
gen te ontwikkelen die passen bij 
de portemonnee van deze star-
ters”, aldus Van Zeeland die ook 

erg blij is met de huurwoningen 
bestemd voor mensen boven de 
sociale huurwoninggrens die geen 
woning kunnen kopen. Aanslui-
tend aan de toespraken mochten 
alle kopers een hoefijzer gooien. 
Met hun linkerhand over de rech-
terschouder. Een mooi schouwspel 
dat de toekomstige bewoners ho-
pelijk veel geluk gaat brengen.

Redacteur: Joey van der Leemputten
Fotograaf: Daphne van Leuken

1. Wie is Prins Luuk XLIV?
“Erik van Haperen, 56 jaar en af-
komstig uit Veghel. Trotse vader 
van 3 kinderen in de leeftijd van 
29, 27 en 23 jaar. Ik woon in-
middels 28 jaar samen met mijn 
vrouw Annet in Ganzendonck. 
Ik werk in de zorg, ben ik actief in 
het verenigingsleven en ik zit in de 
gemeenteraad.”

2. Hoe moeilijk was het om dit zo-
lang geheim te houden?
“Voor mij was het niet zo heel 
moeilijk om het geheim te houden. 
Wel heb ik, uiteraard in overleg 
met de commissie, mensen erbij 
mogen betrekken om een heus 
lijflied te maken. Dus zij wisten er 
ook al enige tijd van.”

3. Hadden mensen al snel door 
dat jij het was?
“De aanwijzingen bleken voor veel 
mensen al redelijk doorzichtig. Om 
een mooi voorbeeld te noemen; 
enige tijd geleden moest Annet 
spelen met de vrouwenband op 
het Ekkerfestival. Op enig moment 
riep iemand ‘Ha prins’ naar me, 
en toen reageerde ik door om te 
kijken. Ik en natuurlijk ook de rest 
van het gezin moesten dus altijd 
op onze hoede zijn.”

4. Heb je hier lang over na moeten 
denken toen je gevraagd werd?
“Toen de prinsencommissie bij mij 
uitkwam, voelde ik meteen een 
vlammetje in me. Ik had wel voor 
mezelf bepaald dat Annet en ook 
de kinderen enthousiast moesten 
zijn. En dat waren ze! Dus we wa-
ren er al vrij snel uit!”

5. Hoe ga jij ervoor zorgen dat de 
carnaval fantastisch wordt?
“Door gewoon mezelf te blijven. 
Ik ben een mensenmens. Ik vind 
het dan ook hartstikke gezellig om 
onder de mensen te zijn. Om te 
feesten, lol te maken en zo nu en 
dan de dansvloer op te gaan. Her 
en der zal ik natuurlijk ook m’n ei-
gengemaakte lijflied ten gehore 
gaan brengen.”

6. Wat wordt je persoonlijke mot-
to deze carnaval?
Naast het gedeelde motto van de 

Teugelders van Ganzendonck, is 
mijn eigen motto ‘liken’. Het glas is 
bij mij altijd halfvol. ‘I like the car-
naval’. En dat zien jullie vast nog 
wel ergens terug!”

7. Wat zou je als prins anders dan 
anderen willen doen?
“Iedereen is zoals ie is. Het gaat 
erom dat je jezelf bent, en de car-
naval op je eigen manier insteekt. 
Ik ben ook nooit bezig met wat 
anderen doen. Los van dat heb 
ik wel een eigen lijflied gemaakt, 

genaamd ‘Het is hier echt fan-
tastisch’. Dit lijflied is opgeno-
men samen met de familie Van 
Puffelen. We doen met dit num-
mer ook mee aan het Laarbeeks 
liedjesfestival. En wat Prins Luuk 
XLIV misschien wel uniek maakt: 
ik kom hier niet vandaan dus ik 
praat ook geen Ganzendoncks!”
 
8. Ben je een echte carnavalsvie-
rder? 
“Als kind ben ik altijd al carnaval 
gaan vieren. Wel hebben we een 
tijdje boven de rivieren gewoond. 
Mede dankzij de ‘familie van Puf-

felen’ zijn we sinds een jaar of 8 
weer volop in de carnavalssferen.” 

9. Om alvast in de stemming te ko-
men. Waar kijk je het meeste naar uit?
“Eigenlijk kijk ik wel naar iedere ge-
beurtenis uit. We hebben een druk 
en veelzijdig programma. We gaan 
ook bij de prinsen uit de buurt op 
bezoek. Verder vind ik het ge-
woon ontzettend leuk om onder 
de mensen te zijn. En graag wil 
ik de jeugd erbij betrekken. Ik 
vind het dan ook bijzonder 
leuk dat bijvoorbeeld zo’n 
jonge kapel als STOUDT de 
carnaval letterlijk nieuw le-
ven in blaast!”

10. Kun je als nieuwe 
Luuk de laatste prinsen 
van Ganzendonk opnoe-
men?
“Ikzelf neem het stokje 
over van Rob van Doore. 
Daarvoor waren volgens 
mij Stephan van Schijn-
del, Karel van Deurzen 
en Dirk-Jan Spierings 
prins Luuk van Gan-
zendonck. Niet slecht 
hè?!”

11. Wat wil je tot slot speechen 
aan de lezers van MooiLaar-
beek? 
“Ik wens alle lezers van De 
MooiLaarbeekKrant een fan-
tastische carnavalsperiode toe. 
Dat je lekker samen gewoon 
doet. En elkaar recht in de ogen 
kijkt en elkaar een dikke knuffel 
geeft. Alaaf!”
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weer volop in de carnavalssferen.” 

9. Om alvast in de stemming te ko-
men. Waar kijk je het meeste naar uit?
“Eigenlijk kijk ik wel naar iedere ge-
beurtenis uit. We hebben een druk 
en veelzijdig programma. We gaan 
ook bij de prinsen uit de buurt op 
bezoek. Verder vind ik het ge-
woon ontzettend leuk om onder 
de mensen te zijn. En graag wil 
ik de jeugd erbij betrekken. Ik 
vind het dan ook bijzonder 
leuk dat bijvoorbeeld zo’n 
jonge kapel als STOUDT de 
carnaval letterlijk nieuw le-

10. Kun je als nieuwe 
Luuk de laatste prinsen 
van Ganzendonk opnoe-

“Ikzelf neem het stokje 
over van Rob van Doore. 
Daarvoor waren volgens 
mij Stephan van Schijn-
del, Karel van Deurzen 
en Dirk-Jan Spierings 
prins Luuk van Gan-
zendonck. Niet slecht 

11. Wat wil je tot slot speechen 
aan de lezers van MooiLaar-

“Ik wens alle lezers van De 
MooiLaarbeekKrant een fan-
tastische carnavalsperiode toe. 
Dat je lekker samen gewoon 
doet. En elkaar recht in de ogen 
kijkt en elkaar een dikke knuffel 

Ik vind het dan ook 

hartstikke gezellig 

om onder de mensen

 te zijn

Het glas is bij mij altijd 

halfvol. ‘I like the carnaval’ 

En dat zien jullie vast nog 

wel ergens terug!

11 vragen aan Prins Luuk XLIV van Ganzendonck
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Mooi zwart is niet lelijk
Ik weet niet of u ooit in Montenegro 
geweest bent, maar ik zou snel zijn, 
voordat dat ook niet meer mag. 
Montenegro betekent namelijk 
‘zwarte berg’. Het land Nigeria heeft 
zijn naam ontleend aan de rivier de 
‘Niger’. Dat betekent ‘zwart’. Ik zou 
vlug even met een roeibootje die 
rivier afvaren als ik u was. En wat te 
denken van een rustig wandelingetje 
in Zwarte Woud in Duitsland? Nu 
wil ik me met Sinterklaas voor de 
deur niet mengen in de discussie 
over Zwarte Piet, anders ziet het bij 
mij voor de deur straks zwart van 
de mensen die het niet met mij eens 
zijn. Nee, ik zou het graag op willen 
nemen voor het woordje ‘zwart’. Het 
woord zwart komt via het Latijnse 
sordidus (dat ‘vuil’ betekent) via 
het Hoogduits naar het Nederlands. 
Nu heeft het woordje zwart in veel 
spreekwoorden en metaforen een 
slechte reputatie, denk bijvoorbeeld 
aan de zwarte dood of de zwarte 
kat. De pot verwijt de ketel dat die 
zwart ziet, is ook niet echt posi-
tief. Het zwarte schaap van de 
familie is ook niet altijd graag 
gezien op verjaardags-
feestjes. En als je iemand 
met een zwarte kool 
tekent, dan praat 
je slecht over die 
persoon. Maar het 
kan ook posi-
tiever: een zwarte 
kat krabt niet. Dat 
betekent dat je je 
niet moet laten leiden 
door je angsten. En 
iedereen staat liever 
in zwarte cijfers dan in 

rode. Daarnaast heb je zwart brood, 
goud en loon, een zwarte eend, ibis, 
humor, wouw, panter, bes, loper, 
diamant, school, doos, koorts, zee, 
brigade, berk, lis, zondag, zaterdag, 
vrijdag, ruiter, vos, vlieg, roodstaart, 
theorie en zelfs een zwarte paus (die 
laatste is geen negroïde paus, maar 
een generaal van de jezuïeten) en 
nog veel meer dingen met zwart. 
Waarom zou er dan geen zwarte Piet 
mogen zijn? Als we niet uitkijken, 
ziet Piet straks zwart van de honger 
als hij niet meer in dienst is van 
Sinterklaas. Want als hij op zwart 
zaad zit, kan hij geen eten kopen. 
En het gaat uiteindelijk om hetgeen 
Piet doet, namelijk kinderen cadeaus 
geven en Sinterklaas helpen. En dan 
maakt het volgens mij niet veel uit 
welke kleur hij heeft, en die kleur 
kan voor mij ook gewoon zwart 
zijn. Want om het met de Aarlese 
woorden van Boel Nölle in het 

liedje “Gai hurt erbai” te 
zeggen: al ben je voor 

mijn part zo 
zwart als een 
schouw, mijn 

lievelings-
kleur is 

rood-
blauw.
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MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant of 
via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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A GCreatief winkeltje ‘De Egel’ stopt met pijn in het hart

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Ted Vlemmings

Beek en Donk – Rustiek aan het Heu-
velplein gelegen staat het winkeltje 
van ‘De Egel’. Jarenlang werden hier 
creatieve werkstukken verkocht, ge-
maakt door enthousiaste producen-
ten uit heel de regio. Helaas lukt het 
niet meer om de winkel te bemannen. 
Vanaf 1 december is er uitverkoop en 
in januari 2016 valt het doek.

Producenten en vrijwilligers
Bijna 30 jaar heeft het winkeltje van 
‘De Egel’ bestaan. Begonnen als een 
verkooppunt voor enthousiaste hob-
byisten die hun werkstukken graag 
aan anderen wilden verkopen. Ruim 
50 mensen produceren objecten en 
voorwerpen die in de winkel te koop 
aangeboden worden. Van keramiek 
tot kleding, van sieraden tot houten 
kinderspeelgoed. Degelijk en origineel 
materiaal. De winkel wordt gedraaid 
door 8 vrijwilligers die bij toerbeurt de 
winkel bemannen. Er is ook een vrij-
williger die de administratie bijhoudt. 
Producenten heeft de winkel genoeg, 
maar vrijwilligers die de winkel willen 
bemannen zijn schaars. Ondanks dat 

ze het moeilijk vindt om te stoppen, is 
vrijwilligster Ina van Issum heel helder; 
“Het is beter te stoppen nu de winkel 
nog goed loopt.” Creatieve Ina is erg 
enthousiast over de winkel, maar ook 
reëel; “Afgelopen periode hebben we 
oproepen gedaan voor vrijwilligers, 
maar er is weinig animo.” Ina geeft 
aan dat de kleine groep mensen die de 
winkel in stand houdt regelmatig voor 
elkaar moet invallen. “In de winkel 
wordt met geld gewerkt en dat moet 
op een verantwoorde manier gebeu-
ren” zegt Ina die samen met het team 
van ‘De Egel’ dit moeilijke besluit ge-
nomen heeft.

Mooie herinneringen
Enthousiaste Ina praat met liefde over 
‘De Egel’. Foto’s van de drukbezochte 
creatieve markt in de Schuurherd wor-
den uitgebreid getoond. “We waren 
een van de eersten die in november 
een creatieve markt hielden”, legt ze 

uit; “Alle spullen werden op een mooie 
manier bij elkaar tentoongesteld.” Fo-
to’s van de winkel heeft Ina ook. Een 
winkel waar je je ogen uit kan kijken 
vanwege de diversiteit aan verkoop-
waar. “Onze spullen worden met lief-
de en zorgvuldig gemaakt”, zegt Ina 
trots; “Carnavalskleding  en poppen-
kleren die je bij ons koopt, zijn goed uit 
te wassen en degelijk.” In de maand 
december zal de winkel uitverkoop 
houden. Op woensdag en donderdag 
zijn ze geopend van 9.30 uur tot on-
geveer 12.00 uur Op vrijdag en zater-
dag kunt u tussen 9.30 uur en 16.00 
uur binnenlopen. In januari stopt de 

huur van het pand. Ina is niet somber 
over de toekomst;  “Creatieve, actieve 
geesten vinden wel weer andere be-
zigheden. Voor je het weet, komt er 
wel weer iets nieuws op ons pad.” 

MCD Supermarkt Aarle-Rixtel dingt mee naar titel 
beste ‘Supermarkt van Nederland’!

Aarle-Rixtel – De MCD in Aarle-Rixtel is 
door naar ronde twee van de landelijke 
wedstrijd beste ‘Supermarkt van Neder-
land’. Hoe zit dat precies?

Wedstrijd
Maar liefst 160 supermarkten verdeeld 
over dertien verschillende supermarktke-
tens schreven zich in voor de Supermarkt 
van het Jaar-verkiezing. Op 7 september 
vond de kick-off plaats. Inmiddels is de 
MCD-supermarkt uit Aarle-Rixtel als één 
van 62 door naar de tweede ronde. 

Op naar de finale
Jos Louwers, bedrijfsleider in Aar-
le-Rixtel, vertelt enthousiast: “Op 
18 december horen we of we door 
zijn naar de finale. Deze vindt 
plaats op 19 maart volgend jaar. 
De komende drie weken zullen we 
nog verrast gaan worden met drie 
jureringen, sommige daarvan door 
zogenaamde ‘mystery shoppers’. 
Dit houdt in dat ‘onzichtbare’ ju-
ryleden bijvoorbeeld gaan vragen 
waar een product ligt of checken 
of een bepaald product op een be-

paald moment aanwezig is in onze 
winkel.” 

Leuke sfeer
“We zijn met zijn allen hartstikke 
gemotiveerd om de volgende ron-
de te halen”, vervolgt Jos, “leuke 
acties die we deze week onderne-
men zijn bijvoorbeeld een demon-
stratie biefstuk bakken aanstaande 
vrijdag of een club sandwichproe-
verij aanstaande zaterdag. Het 
bruist hier en dat is mooi om te 
zien!”

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Het is beter te stoppen nu 

de winkel nog goed loopt

Ina van Issum rechts met naast haar de andere vrijwilligers van  De Egel
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Bedrijf:              Keurslager Danny Megens
In gesprek met:  Danny & Daniëlla Megens
Locatie:             Woenselsemarkt 15, Eindhoven

Redacteur:         Mariëlle de Beer

Aan de Woenselsemarkt in Eindhoven werkt 
‘team Megens’ dagelijks met veel enthousias-
me in hun slagerij. Met de feestdagen voor de 
deur, is de redacteur van De MooiLaarbeekKrant 
op zoek naar informatie over hoe smakelijk de 
feestdagen in te vullen. Daarvoor blijkt zij bij 
Danny en Daniëlla op het juiste adres te zijn! 
Overigens heeft ‘team Megens’ een dubbele 
betekenis inmiddels. Daarover hierna meer…

De feestdagen staan vaak in het teken van lek-
ker eten samen met familie en vrienden. Op wat 
voor manier kunnen jullie hier een bijdrage aan 
leveren Danny?
“Wij promoten het hele jaar door onze hap-
jespan. Deze grote pan is gevuld met onze heer-
lijke grillspecialiteiten. Heel simpel: stekker erin 
en smullen maar! Ideaal ook op bijvoorbeeld 
zo’n dag als Nieuwjaarsdag. In het licht van de 
feestdagen zou je kunnen denken aan een luxe-
re hapjespan; een andere samenstelling of nét 
even een exclusiever stukje vlees, echt alles is 
mogelijk. Uiteraard kunnen we zo’n hapjespan 
aanvullen met een lekker buffet van salades, 
sauzen, aardappeltjes, stokbrood en kruiden-
boter. Een gourmetschotel is ook een prima al-
ternatief. We hebben gourmetschotels in allerlei 
samenstellingen, van heel luxe en uitgebreid tot 
aan een kindergourmetschotel.”

En wat als iemand speciale wensen heeft?
“Heb je een leuk recept voor bijvoorbeeld de 
kerst? Vraag het ons en we zorgen ervoor! We 
denken heel graag mee. Wees op tijd, dan kun-
nen wij ervoor zorgen dat alles tot in de puntjes 
wordt verzorgd!”

Enne... nog altijd wordt alles kosteloos thuisbe-
zorgd en weer opgehaald Danny?
“Jazeker! We ‘ontzorgen’ onze klanten com-
pleet. We brengen alles netjes thuis en halen het 
de volgende dag weer op. En ja, dit doen we 
kosteloos alhoewel we dit jaar een kleine sug-
gestie hieraan willen verbinden. Jouw benaming 
‘team Megens’ komt een heel eind in de richting 
van ons idee.”

Hoezo dan?
“Door verschillende persoonlijke tegenslagen in 
de familiesfeer, hebben Daniëlla en ik besloten 

komend jaar deel te nemen aan de Alpe d’Huzes. 
‘Team Megens’ is speciaal  voor dit doel getrans-
formeerd tot ‘Team Frans’ (genoemd naar mijn 
vader) en samen met een aantal andere sport-
fanaten zijn we inmiddels flink aan het trainen. 
Ons doel is uiteraard zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor dit goede doel. Mochten klanten 
dit goede doel een warm hart toedragen en ons 
willen sponsoren, dan zou dit bijvoorbeeld in de 
vorm van een kleine bijdrage kunnen zijn voor 
het thuisbezorgen en ophalen van onze scho-
tels.” 

‘Team Megens’ ontvangt  je graag in hun sla-
gerij aan de Woenselsemarkt 15 in Eindhoven. 
Informeer voor ‘jouw’ ideale hapjespan of gour-
metschotel telefonisch via 040-2430716 of bestel 
online via info@megens.keurslager.nl. Voor meer 
informatie over ‘Team Frans’ kun je terecht op 
Facebookpagina ‘Alphe d’Huzes/Team Frans’.

Danny en Daniëlla en hun 
team(s) wensen je smakelijke 
én sportieve feestdagen toe!

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...  KEURSLAGER DANNY MEGENS

Nancy Jones en Helene Bankers stellen hun werken tentoon

Nieuwe expositie in ’t Oude Raadhuis
Beek en Donk – In ‘t Oude Raadhuis 
wordt van 28 november tot 20 de-
cember een expositie gehouden door 
Nancy Jones en Helene Bankers.

Nancy Jones
Nancy Jones, van oorsprong Ame-
rikaanse en woonachtig in Bakel. 
Nancy is al haar hele leven met kunst 
bezig, en sinds 18 jaar meer gericht 
op schilderen. De laatste jaren is het 
schilderen van portretten haar passie 
geworden.

“Schilderen is en blijft voor mij een 
middel tot ontdekking en leren. Voor 
wat betreft mijn portretten, zijn de 
ogen voor mij het belangrijkst; spre-
kende ogen. Mijn modellen moeten 
een bepaalde blik hebben. Bekend of 
onbekend, als ze maar iets kwetsbaars 
tonen. Elk mens is immers kwetsbaar. 
Ook al komen ze heel sterk over.”

“Mijn schilderstijl vind ik moeilijk te 
omschrijven, aangezien het bij mij 
blijft veranderen. Wat wel vaak terug 
is te zien in mijn schilderijen is veel 
kleur. Overigens blijf ik aan het expe-
rimenteren, uitproberen en (opnieuw) 

ontdekken. Ik geef zelf ook schilderles 
en dat inspireert mij ook om nieuwe 
technieken uit te proberen. Inspiratie 
haal ik overal vandaan: uiteraard in 
de foto’s van gezichten, uit abstracte 
kunst door de vormen, technieken en 
kleuren, en diverse kunstenaars die 
ik volg op social media, waaronder 
Malcolm T. Liepke, Robert Langford, 
Meredith Pardue, Melissa Herrington 
en Michael Carson.”

Helene Bankers
Helene Bankers uit Bakel exposeert 
lederen tassen en riemen. “Mijn cre-
ativiteit is in beginsel tot uiting geko-
men in de tak van het kappersvak. 
Waar ik nu in combinatie samen met 
mijn tassen actief bezig ben onder de 
naam Raph’z art wat staat voor: Rui-
me Aandacht Persoonlijk Haar, en/of 
Robuust Apart Persoonlijk Handmade 
tot een orgineel stukje Art”.

“Ik maak diverse creaties; zoals tas-
sen, riemen, covers, telefoonhoesjes 
van diverse soorten leder. Het is een 
tikkeltje: Stoer, Stout, Eigentijd en 
Tijdloos, Rough & Tough, Elegant en 
Stijlvol, Eenvoud en Kracht. Leer is 

een natuurproduct, uniek in zijn soort, 
pure eenvoud. Het speciale in deze 
is dat we samen kunnen afstemmen 
tot dat ene bijzondere exemplaar. Ik 
verwerk het op diverse manieren, hoe 
persoonlijk kun je zelf bepalen, eigen 
foto’s verwerkt subtiel of duidelijk 
aanwezig, in een riem, tas, armband, 
cover enz. wat jij wil.  Jouw idee is 
mijn inspiratie!”

Opening
De expositie van Nancy en Helene is 
zeer de moeite waard om te komen 
bekijken. U bent van harte uitgeno-
digd in ’t Oude Raadhuis, Heuvelplein 
8 te Beek en Donk. De opening vindt 
plaatst op zaterdag 28 november 
vanaf 16.00 uur. Tevens wordt dan 
een schilderij verloot. Muzikale om-
lijsting op piano: Nikolay Tsolov uit 
Bulgarije 

Zie ook: Instagram web viewer:
https://websta.me/n/nancyjonesart, 
www.raphzart.nl en www.oudraadhuis.
nl. Open zaterdag en zondag van 
14.00 tot 17.00 uur. Entree gratis.

Een schilderij van Nancy Jones

Grote vogelshow Vogelvereniging Laarbeek
Laarbeek - Afgelopen maand is 
Vogelvereniging Laarbeek druk 
bezig geweest met het organise-
ren van de Open Laarbeek kam-
pioenschappen. Vogelliefhebbers 
uit Laarbeek en omgeving zenden 
hun vogels in voor deze wedstrijd. 
Keurmeesters van de Nederlandse 
Bond beoordelen alle vogels en zij 
wijzen de kampioenen aan. 

De leden zijn het hele jaar bezig 
geweest middels hun prachtige 

hobby om resultaten te boeken 
in dit kampioenschap. Voor u een 
unieke kans om de afsluitende 
vogelshow te bezoeken waar u 
vogels van heel dichtbij kunt be-
wonderen die u normaal nooit ziet. 
Tijdens deze show zijn er altijd le-
den aanwezig die u alles kunnen 
vertellen over het houden en kwe-
ken van vogels als hobby. Mocht u 
na het lezen van dit artikel of na 
het bezoeken van de vogelshow 
denken dit is ook een mooie hob-

by voor mij, dan kunt u inlichtin-
gen krijgen tijdens de show, of u 
aanmelden bij de vereniging via 
tel. 0492-381909 of per mail: 
v.v.laarbeek@onsbrabantnet.nl. 

De openingstijden zijn zaterdag 28 
november van 13.00 tot 21.00 uur 
en zondag 29 november van 10.00 
tot 16.00 uur. Er is een mooie ver-
koopafdeling aanwezig. Zaal van 
de Burgt, Heuvelplein 21 te Beek 
en Donk. De toegang is gratis.

Daniëlla & Danny in  hun slagerij
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Hoop dat het daar allemaal goed 
gaat! Hier gaat het prima! Het is weer 
lekker zomer en we hebben afgelo-
pen weekend eindelijk onze eerste 
regen gehad waar we heel lang op 
hadden zitten wachten! Hoop dat 
het nu niet meteen op gaat houden, 
al hoeft het niet weer zoveel in een 
keer te zijn. We hadden flinke hagel 
en regen, zo erg dat ik mijn ruitenwis-
sers niet eens meer kon zien en ik dus 
naast de weg (die we ook niet konden 
zien)heb moeten stoppen en maar 
wachten. Wel, we zeggen maar dat 
het goed was voor de bush om wat 
regen te hebben. De hagel had heel 
veel schade aangericht in het dorp en 
omgeving. Denk dat we dit jaar geen 
mango’s hebben omdat alle plantages 
verwoest zijn.  Het rare was dat voor 
de hele storm het gewoon lekker 35 
graden was en toen ineens een flin-
ke storm. Maar we hebben het weer 
overleefd. Zullen in de komende da-
gen zien en horen wat de schade was. 
Vele daken en ramen kapot maar ge-
lukkig hadden we bij de lodge geen 
hagel gehad en is alles nog tip top 
in orde, op de waterschade van de 
zandwegen na. Maar daar kan aan 
gewerkt worden.

De afgelopen maanden ben ik erg 
druk bezig geweest met studeren en 
studeren en natuurlijk ook werk ;). 
Ben op cursus geweest voor 2 weken 

om mijn uren 
voor back-up 
trails guide te 
krijgen. Denk 
dat ik al eer-
der uitgelegd 
heb dat dat 
betekent dat 
ik dan gasten 
te voet mee 
in een Big 5 
reservaat mag 
nemen. Wel, 
nu ik mijn theorie examen en mijn 
uren heb, moet mijn werkboek nog 
beoordeeld worden en dan alleen nog 
mijn praktisch examen. Wanneer ik dit 
haal, kan ik met een Lead trails guide 
lopen met gasten, waar ik dan nog 
een andere 100 uur moet maken en 
50 keer in Big 5 moet lopen om uit-
eindelijk ook mijn lead trails guide te 
doen. Dus duurt nog even maar ben 
goed op weg. 

Verder heb ik nu ook mijn theorie voor 
mijn Level 2 in guiding gehaald :D! Erg 
blij hiermee! Hiervoor moet nu ook 
nog mijn werkboek en 2 onderzoeks-
rapporten beoordeeld worden en dan 
alleen nog mijn praktisch examen.  
Hopelijk kan ik de praktische examens 
snel regelen zodat ik weer verder kan 
om me nog hoger op te werken! Kan 
nu al niet wachten. Het is zo interes-
sant om steeds meer te leren.

Over twee weken kunnen jullie uit-
kijken naar een verhaaltje over mijn 
back-up trails guide cursus waar ik 
53 uur in de bush gelopen heb in 2 
weken tijd. En een aantal super erva-
ringen met olifanten, witte en zwarte 
neushoorns, buffels en leeuwen opge-
daan heb. Het was een van de beste 
tijden van mijn leven!

Zonnige groetjes uit het Zuiden!! 
Knuffel Amy

Luchtpost
Hallo allemaal,

zuid afrika

Knuffel Amy
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BEL DE SPECIALIST
Geen vervoer of geen tijd? Wij kunnen al uw 
overtollige spullen naar de milieustraat brengen, 
groot of klein. Voor meer info: V+V Handelson-
derneming. Tel. 0492-464791 of 06-30615708

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

De Liebscher en Bracht pijntherapie verlost 
u in een paar behandelingen blijvend van uw 
chronische pijn in hoofd nek schouder rug 
arm heup of been. Tel. 06-24950554, Bakel. 
www.lnbpijntherapie-troisfontaine.nl.

Laat uw kostbare herinneringen op VHS, VHS-C, 
HI8, DV-video bandjes digitaliseren voordat het 
te laat is. Dit geldt ook voor super 8 fi lms. Alles 
wordt tegen een redelijke vergoeding op DVD 
gezet. Info: Jacques, tel. 0492-539280

Zoekt u een thuiskapster bij u aan huis? 
Tel. 06-21862206

Winterbanden Wielwissel Montage, Tel. 
06-54297369.www.helmondbanden.nl

AANGEBODEN

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

Zwempiet en zijn knecht op bezoek? Al jaren 
bekend van de intocht in Beek en Donk. Prijs 
n.o.t.k. inclusief strooigoed. Tel. 06-45028498

Hoi, ik ben Thom, 9 jaar en hou van wielen 
wisselen. Samen met papa kom ik bij u om 
de winterwielen te wisselen voor €10,00. Tel. 
06-15615206 of brusboot@telfort.nl

GEVONDEN
Katje aan komen lopen (zwarte rug, witte 
onderkant) op de Oranjelaan (Beek en Donk). 
Bel na 18.00u met tel. 0492-781685

Fietssleutel gevonden bij de bushalte aan de 
Lieshoutseweg (do. 12 nov.) Af te halen bij 
kantoor MooiLaarbeek

Gevonden: een paar nike sportschoenen (maat 
40) op de zandweg bij de Laarbrug richting Ba-
varia. Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

Bos sleutels met autosleutel en 4 andere sleu-
tels gevonden in de Zaagmolenweg (Beek en 
Donk) er hangt een blauw hartje aan en een 
roze lint. Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

4 sleutels gevonden (22 nov.) langs het kanaal 
op de Prins Hendrikstraat (weg achter Beeker-
heide). Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

Gevonden op de hoek van Papenhoef/Molen-
straat een rood mickey mouse slofje, af te halen 
Dorpstraat 93 te Lieshout

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

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

Gratis ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, ka-
bels, computers, zonnebanken, elektronica, fi -

etsen, witgoed, bruingoed, zink, lood etc. OHD 
tel. 06-11070700

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, klok-
ken, beelden, kleingoed, zolderopruimingen, 
etc. Tel. 06-13208306

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

Nokia C1-01 gezocht met oplader. Telefonisch niet 
bereikbaar. Adres: Nieuwstraat 14, Beek en Donk

OVERIG
Rommelmarkt zondag 29 november in 
Muziekcentrum ‘t Anker, pater vogelstraat 39, 
Beek en Donk van 10-16u. Er zijn nog enkele kra-
men te huur, kraam huren of inl: 06-81135591 
www.vandersteenevenementen.nl

Garagesale i.v.m. verhuizing, zat. 28 nov. Van 
12.00 – 16.00 uur. Div. Spullen: servies, inboedel, 
kleding, meubilair, etc. Hugo Thijssensplein 7 
Beek en Donk. Direct meenemen en cash betalen.

TE HUUR
Te huur bedrijfspand met kantoorruimte en 
werkplaats op bedrijventerrein Beekerheide te 
Laarbeek.  Oppervlakte ca. 600m2. Inlichtingen 
06-15450291

Wijnbar / Cocktailbar / Drankenbar. Voor meer 
informatie dj.imm@live.nl / 06-41538601

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

Te koop dressoir haardstel, tl-balken  in 
en opbouw geiser en ketel op aardgas. 
Tel. 0625241156

Wegens verhuizing te koop: scootmobiel. 
€200. Tel. 0492-386055

Meisjesfi ets Batavus Koala 16 inch Pink/Roze 
met terugtraprem en velgrem te koop. Z.g.a.n. 
€100,00. Tel. 0492-381207 na 18.00 uur

Rieten omvang voor voet kerstboom. Nieuw 
€5,00. Doorsnee 60cm. Tel. 06-19026251

Enkele zeer mooie grote kerstbomen: 3,5 - 
4 en 5 meter hoog  resp. 15  20 en 25 euro. 
Tel. 0499 422121

Poppenkleertjes, zoals jasjes, jurkjes, pyjama’s, 
vestjes etc. Te koop. Teveel om op te noemen. 
Prijzen vanaf €2,00 per stuk. Tel. 0499-423425 
of 06-30122959

3 grote koffers en 1 kleinere koffer. €30,00. 
Tel. 06-54237116
 
Te koop wegens verhuizing: Prachtige bank 
(antraciet) en een loveseat (antraciet) in zeer 
goede staat: €250,00. Tel. 06-54237116

Hondenbench 90cm lang, 60 cm breed en 70 
cm hoog. €25,00. Fietsendrager merk Tacx, 
€20,00. Tel. 06-11147074

De beste tijd om te planten: Laan- en park-
bomen, coniferen, heesters, taxus, buxus, lau-
rier en hedera’s. Tevens bloeiende winterviolen, 
heideplanten en alle vaste planten. Groencen-
trum van Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oed-
enrode. 0413-472040

Kerstbomen tot 200cm € 9,50. Afhalen vanaf 6 
december. Groencentrum van Heesch, Kerkdijk 
Zuid 7b, Sint-Oedenrode. 0413-472040

VACATURES
Oppas gevraagd in Beek en Donk. 
Tel. 06-43542122 of 5xjdewit@kpnplanet.nl

VERLOREN
Sleutelbos (5 sleutels) verloren begin novem-
ber in de omgeving van het Brouwerijcafé 
(Lieshout). Vinder kan contact opnemen via 
06-53175510. Alvast hartelijk bedankt!

(huis)sleutels verloren met Bavaria label tus-
sen Smalleweg en Muzenlaan Beek en Donk. 
Tel. 0492-832182

Gouden armband verloren (19 nov.) in de 
buurt van Piet van Thielplein, Burg. Seelenlaan 
en aangrenzende hondenuitlaatstrook. I.v.m. 
emotionele waarde heb ik deze erg graag terug. 
Tel. 06-54675909

Zilveren Gildespeld St. Servatius verloren tijdens 
ceremonie van Floris van der Putt. Wil de 
eerlijke vinder zich melden? Tel. 06-24403272

Wie heeft mijn gouden oorstekertje met 
wit-gouden balletje gevonden? Verloren tijdens 
wandeling omgeving tennisbaan/kerkhof de 
Oude Toren. Tel. 040-2111307

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

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

 

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

Beek en Donk   
0492-462911

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

De eerste 5 uur voor 
€175,00!
Wij komen in 
de hele regio!

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Frietje Brabant 
Wij staan wekelijks op 

zaterdag van 
16.30 tot 18.30 uur op het 
Oranjeplein in Mariahout.

Mariahoutmenu: 
bij €4,00 friet 6 stuks snacks 

naar keuze voor totaal 
€10,00!

Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie

Voor het ophalen van:

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

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Jolanda Ot ten

Te huur bedrijfspand met kantoorruimte en 
werkplaats op bedrijventerrein Beekerheide te 
Laarbeek.  Oppervlakte ca. 600m2. Inlichtingen 

Wijnbar / Cocktailbar / Drankenbar. Voor meer 

Trotse mama en papa: Cristel Kuijpers & Ruud Verachtert
Heuvelplein 10a, 5741 JK Beek en Donk

Geboren
Lente

21-11-2015
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Actie Wok Mandarin 10% korting

Wok         Mandarin

HET WOKBUFFET
bestaat uit:

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Het warm bu� et bestaat uit:

Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Het koud bu� et bestaat uit:

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten. 

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele 

keuzerecepten bereiden.

Westers saladebu� et. Dessert-vruchtenbu� et:

U kunt kiezen zo vaak als u wilt.

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten. 

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele 

Westers saladebu� et. Dessert-vruchtenbu� et:

Onze deuren zijn weer geopend! 
Profi teer nu van 10% korting in de maand november.

Kerstmenu Wok Mandarin Mariahout

Mariastraat 22 • 5738 AJ Mariahout • T: 0499-425 491 • F: 0499-425 445

U kunt genieten van de bijzondere gerechten 
die onze koks voor u bereid hebben.

U bent van harte welkom op 1e en 2e kerstdag.

Van 16.00-18.30 uur 1e zitting, van 19.00-22.00 uur 2e zitting.

Gelieve te reserveren.

Het Kerstbuffet
2½ uur onbeperkt buffet, een unieke belevenis!
Volwassenen voor maar 26,50 excl. drankjes.

Kinderen 3 t/m 11 jaar 1,50 per levensjaar excl. drankjes.

HET KERSTWOKBUFFET
bestaat uit:

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Het warm buffet bestaat uit:
Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Het koud buffet bestaat uit:
Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

U kunt kiezen zo vaak als u wilt.

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

* All-inn 2 uur €33,- p.p. (incl. drankjes)
* All-inn 2½ uur €36,- p.p. (incl. drankjes)

*Exclusief jus d’orange en sterdrankjes

Wok Mandarin ● Mariastraat 22 ● 5738 AJ Mariahout ● T: 0499-425 491 

Onbeperkt bu� et, een unieke belevenis!
Dinsdag tot en met donderdag 

voor €16,50 p.p. excl. drank of €22,- p.p. inclusief drank voor 2 uur*
Vrijdag tot en met zondag 

voor €18,75 p.p. excl. drank of €24,- p.p. inclusief drank voor 2 uur*
Kinderen 3 t/m 11 jaar €1,- per levensjaar excl. drank

*Exclusief sterke drank

Voor meer informatie zie

www.anovuurwerk.nl

ZATERDAG 28 NOVEMBER
GROTE SHOW MET

PROFESSIONELE FINALE
15% korting plus heel veel gratis vuurwerk

Begin vuurwerk: 
20.00 uur

Winkel open: 
18.00 uur

Kaweide 8a Milheeze

Verenigingen en inwoners kunnen zich van hun beste kans laten zien

Inschrijving ‘Beek en Donk presenteert’ 
geopend
Beek en Donk - Tijdens het feestelijke jubi-
leumweekend waarin Harmonie Oefening 
& Uitspanning haar 125-jarig bestaan viert, 
wordt er op zondag 22 mei 2016 ‘Beek en 
Donk presenteert’ georganiseerd. Vereni-
gingen en inwoners kunnen bij dit evene-
ment hun sociale, culturele, creatieve of 
sportieve kant laten zien. Zij kunnen zich 
daar nu al voor inschrijven.

Op de afsluitende zondag van het jubile-
umweekend van O&U bruist het in en rond 
de Muziektuin in Beek en Donk van de ac-
tiviteiten. Verenigingen en inwoners kunnen 
zich op tal van manieren presenteren. Zo is 
er onder andere een ‘kunst- en creativiteits-
markt’. In de muziektuin komen marktkra-
men te staan waar kunstenaars en andere 
creatieve Beek en Donkenaren hun creaties 
kunnen tonen en erover kunnen vertellen. 
Beeldhouwen, schilderen, kaarten maken, 
hout(snij)werk, vlechtwerk, mozaïeken, 
boetseren en andere soorten van vormge-
ven zijn er te zien. Maar ook het kweken van 
bijzondere bloemen/planten, wijn maken of 
het laten zien van een aparte verzameling 
past prima op deze markt. Naast de kunst- 
en creativiteitsmarkt zijn er nog vier andere 
onderdelen van ‘Beek en Donk presenteert’. 

Zo is er een ‘Open Podium’. Op dit podium 
krijgt muzikaal en vocaal Beek en Donk de 
gelegenheid van zich te laten horen. Klei-
ne muziekgezelschappen, zanggroepen, 
popbands, maar ook cabaretiers, zangers, 
zangeressen en andere muzikanten zijn van 
harte welkom. 

Op het ‘Showplein’ kunnen dans-, ballet- en 
showgroepen zich presenteren. Maar ook 
straattheater, showorkesten en line-dan-
ce vinden op dit showplein een plaats. Een 

plein waar dus veel actie te zien zal zijn. 
Tevens is er ruimte voor ‘Sport & Spel’. Voor 
dit onderdeel zijn alle sportverenigingen van 
harte uitgenodigd om middels (mini)wed-
strijden of een open training te laten zien 
wat hun sport inhoudt. Voor sportieve be-
zoekers is er de kans om mee te doen. 

Beek en Donkenaren die iets uit het verle-
den kunnen laten zien, zoals oude tractoren, 
motoren, bromfietsen en antieke auto’s krij-
gen ook een plaats op de markt in de ca-
tegorie ‘Historie’. Daarbij mogen natuurlijk 
oude ambachten zoals de rietvlechter, imker, 
(koper)smid, horlogemaker of de stoelen-
matter niet ontbreken. Als u een dergelijk 
(zeldzaam) ambacht beoefent, meldt u zich 
dan vooral aan bij de organisatie.

Eigenlijk alles wat valt onder ‘laten zien wat 
Beek en Donk te bieden heeft’ is welkom 
om mee te doen. Het hoeft dus niet per se 
binnen de genoemde onderdelen te vallen. 
Ook een ritje op een pony, meerijden met 
een trike of een ander leuk aanbod kan een 
plaats krijgen, zolang het niet commercieel 
is. 
 
Al met al is dit evenement een mooie gele-
genheid om je als vereniging te laten zien en 
misschien wel om nieuwe vrijwilligers voor 
je club te vinden. Maar ook als individu is dit 
een goed moment om iets te laten zien waar 
je trots op bent. 

Veel verenigingen hebben inmiddels een uit-
nodiging ontvangen. Ieder ander die mee zou 
willen doen, kan zich aanmelden bij de organi-
satie van ‘Beek en Donk presenteert’. Bennie 
Rooyackers, via e-mail: anker@oenu.nl  of 
tel. 06–57948681. 

Wijnactie Koninklijke Harmonie O&U
Beek en Donk - Koninklijke Harmonie O&U 
houdt op zaterdag 28 november haar jaarlijkse 
wijnactie. Evenals vorige jaren gaan de leden 
die dag vanaf 10.00 uur langs de deuren om 
deze echte O&U-wijn, Vinou, aan te bieden. 

Samen met de andere twee Laarbeekse har-
monieën is een rode, zacht drinkende Caber-
net-Merlot uitgekozen uit het Zuid Franse Cruzy. 
De witte wijn, Colombard/Ugni Blanc Chardon-
nay, komt uit het zuidwesten van Frankrijk en 
is tevens zacht en niet te droog. Beide wijnen 
zijn uitverkoren door een breed samengesteld 
panel, waardoor ze passen bij de smaak van de 
bevolking. Het zijn fruitige, toegankelijke wij-
nen die niet gaan vervelen. Met het oog op de 
komende feestdagen is dit dus een goede aan-
koop. Daarbij is het vanwege het eigen etiket 
ook mooi als Beek en Donks relatiegeschenk. 

De wijn kost €6,00 per fles. Voor een doos van 
zes flessen wordt €35,00 gerekend. De op-
brengst van deze actie wordt gebruikt voor de 
aanschaf en het onderhoud van de instrumen-
ten van O&U. Mochten zij u niet thuis treffen 
dan zorgen zij voor informatie waarmee u de 
wijn kunt bestellen. Die wordt dan bij u thuis-
bezorgd. 

Aarle-Rixtel – Dit jaar is er op tweede Kerstdag 
traditiegetrouw livemuziek te beluisteren bij 
de kerststal die staat opgesteld in de Kerk van 
Onze Lieve Vrouw Presentatie in Aarle-Rixtel.

“Op tweede Kerstdag zaterdag 26 december 
handhaven we graag de mooie traditie om live 
muziek te maken rond de kerststal die in de 
kerk staat opgesteld en die altijd veel bezoekers 
trekt. Er is ruimte om muziek te maken tussen 
14.30 en 15.45 uur”, aldus de organisatie. 

Wie met een muzikaal optreden invulling 
wil geven aan deze middag (individuele 
muzikanten, kleine ensembles en grotere 
muziekgroepen, vocaal en/of instrumen-
taal), kan zich tot uiterlijk woensdag 16 de-
cember opgeven bij:

Rob Rassaerts, e-mail r.rassaerts@upcmail.
nl of tel.: 0492-342101.

Genieten van livemuziek rond de kerststal 
in Aarle-Rixtel 

Lezing hersenstichting bij EHBO Lieshout

Lieshout - EHBO-vereniging Lieshout 
houdt maandag 14 december een lezing, 
welke wordt verzorgd door de Hersen-
stichting. De lezing wordt gegeven in het 
Dorpshuis in Lieshout en begint om 20.00 
uur. 

Iedereen die belangstelling heeft is van har-

te welkom bij deze informatieavond. EH-
BO-vereniging Lieshout start, bij voldoende 
aanmeldingen, op dinsdag 5 januari een 
nieuwe EHBO-cursus. Heb je interesse, 
meld je dan bij Dinie van Geffen, tel. 0499-
421566 of bij het secretariaat via mail: 
ehbolieshout@hetnet.nl.
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bAkKerIJ ‘dE dUIf’ iN lIeShoUTbAkKerIJ ‘dE dUIf’ iN lIeShoUTbAkKerIJ ‘dE dUIf’ iN lIeShoUT

Redacteur: Dieuwke Kommerij

‘Wij hebben ons oud pand tegenover de R.K. 
Kerk omgebouwd tot een zaak die haar clientè-
le het hoogste weet te bieden’. Zo luidt een 
oude reclametekst van bakkerij ‘De Duif’. Leny 
Swanenberg-Rooijmans (80), jongste doch-
ter van bakker Adrianus (Janus) en Helena 
Rooijmans – Theuws, weet er smakelijk over 
te vertellen tijdens het theedrinken met bijpas-
send speculaasje.  

Stukje geschiedenis
In het vakblad ‘Bakkerswereld’ van 1 november 
1979 staat te lezen: ‘Bakkerij ‘De Duif’ vond zijn 
bestaan in Lieshout bij de familie Rooijmans in 
het jaar 1779. Zoals bij de meeste plattelands-
bedrijven in die tijd werden er verschillende acti-
viteiten uitgeoefend: landbouw, café, winkel en 
bakkerij, omdat de laatste twee niet voldoende 
in levensonderhoud konden voorzien. Uit die tijd 
is een uit hout gesneden duif overgebleven, nu 
nog steeds het symbool van deze bakkerij’. Leny 
vertelt: “Mijn vader en moeder kochten het 

pand aan de Renstraat, nu Burgemeester 

van den Heuvelstraat, in 1922 van een oom van 
mijn vader. Er volgde een verbouwing van de 
winkel in 1938 en in 1952 
werd er in de bakkerij een 
heteluchtoven  geplaatst.”

Hard werken
Leny vervolgt: “Het was hard 
werken met een gezin van 
acht kinderen: twee jongens 
en zes meisjes. Helemaal toen 
mijn moeder er alleen voor 
kwam te staan na het lange 
ziekbed van mijn vader en 
het overlijden, na een hersen-
bloeding, van onze 18-jarige 
broer Fried. Het betekende 
dat broer Frans op 17-jarige 
leeftijd de taak van mijn vader 
moest overnemen. Hij volgde 
de bakkervakschool. Zus Jo 

zorgde voor de 
boekhouding, de verkoop in de winkel en het 
bezorgen van broden. Ook hadden we een bak-
kersknecht, Harry Smulders uit Nuenen. Later 
kregen alle kinderen een taak toebedeeld. Na 
schooltijd lagen er stapels beschuiten, peperkoek 
en speculaas die met de hand moesten worden 
ingepakt. Brood bezorgen gebeurde met paard 
en wagen. We hadden daar een bezorgknecht 
voor, Willemke Biggelaar. Later ging ik met Jo 
de bestellingen afleveren met de bestelauto. 

De inzet van 
kinderen was 
gewoon in die 
tijd: dat hoorde 
er gewoon bij.”

Trots
Glimlachend ver-
telt Leny trots 
dat laatst iemand 
haar vertelde dat 
ze als kleuter 
zo genoten had 
van de peper-
noten van bak-
ker Rooijmans. 
“Voor Sinterklaas 
werden de lek-
kerste dingen 
gemaakt: van 
speculaas tot 
taaipoppen. En 

rond kerst verscheen er in de etalage een ma-
quette met een verlichte kerk gemaakt van sui-
kergoed. Rond de paasdagen kon de zon ons 
wel eens verrassen: dan waren de paashazen en 
eieren allemaal gesmolten”, lacht Leny. De bak-
kerij maakte een behoorlijke ontwikkeling door 
nadat Frans het bedrijf van zijn vader in 1959 
overnam. Hij ging voor collega-bakkers bakken 
en supermarkten van brood voorzien. In 1967 
leidde dit tot een nieuwe mechanische bakkerij. 
Van de oude bakkerij werd een banketbakkerij 
gemaakt. De winkel werd gesloten en bakkerij 
‘De Duif’ was een productiebedrijf geworden 

die achthonderd broden per 
uur kon bakken en werk bood 
aan veel Lieshoutenaren. Na 
een fusie in 1973 met bakker 
Hoeben uit Liessel en bakker 
Hendriks uit Helmond, verhuis-
de Bakkerij ‘De Duif’ in oktober 
1979 naar Helmond. 

Meer leven
Leny kijkt met weemoed terug 
op deze periode: “Het was een 
gezellige tijd waarin Lieshout 
meer leefde. Je had meer win-
kels: een kledingzaak, bakkerij-
en, een schoenmaker, elektrici-
teitszaak, autogarage, cafés en 
noem maar op.” 

zorgde voor de 
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

27 T/M 29 NOVEMBER27 T/M 29 NOVEMBER27 T/M 29 NOVEMBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.      *Uit de koeling 

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Met roomspijsvulling met daarop speculaaskruimels 
en kruidnoten.

Halve gevulde speculaasvlaai*

Galia meloen Perssinaasappelen

Snijbonen Biologische aardappelen

XL Black pepper 
braadworsten*

Magere runderlappen*

Spinazie* Forelfi let met knofl ook 
of peper* 

AllesreinigerSatésaus

Crème Noblesse Mozzarella*

Vlnr. vader Rooijmans, Fried en Frans (zonen) en knecht Harry Smulders.

Frans en vader Adrianus bij de speculaasmachine.
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Amaryllis
Als snijbloem super 
kwaliteit, met 
4 bloemknoppen 
per steel! 
€ 1.99 p/stuk

Tip! Zaterdag voedingsdeskundige van 
Smølke diervoeders van 11.00 tot 16.oo uur

Het mooiste groenKerst- en 
     Sfeershow

Biezenweg 2a, 
Beek en Donk • tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

/DeBiezenTC

@DeBiezenTC    

Theelichten Bolsius

Deze aanbiedingen zijn 
geldig van 25 november  

tm 1 december 2015

Brandduur 4 uur
zak à 100 stuks
van € 5,49

Uw persoonlijke kerstkaart 
door professionele fotografen 
op zaterdag 28 en zondag 29 november!

Kerstster
Diverse kleuren, met 6 tot 8 bloemen
in 13 cm pot
van € 3.50

€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

     Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Het mooiste groenHet mooiste groen

€ 1.99 p/stuk€ 1.99 p/stuk

Vlinder orchidee
Super kwaliteit met 
4-bloemstelen!!
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren, in 12 cm pot
van € 14.95

Helleborus
Goed winterhard! Super kwaliteit 
met minimaal 8 bloemknoppen,
in 15 cm pot.
van € 9.95

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Plaatmos
Vers plaatmos per bak
van € 2.59

Doe het zelf!
Bij de Biezen kan je kiezen!

Diverse kleuren, met 6 tot 8 bloemen
in 13 cm pot
van € 3.50

Kerstverlichting LED
Rice Lights voor binnen en 
buiten. 180 lamps met 13,5 
meter snoer
van € 15.99

Brandduur 4 uur
zak à 100 stuks

Vers plaatmos per bak

nu

€1.99@DeBiezenTC    @DeBiezenTC    

geldig van 25 november  geldig van 25 november  

nu

€2.99

met minimaal 8 bloemknoppen,

nu

€5.99
nu

€7.99

nu

€9.99

€5.99

Uw persoonlijke kerstkaart 

Gratis
Kerstfotoshoot

Vlinder orchidee

Verkrijgbaar in diverse 
kleuren, in 12 cm pot

nu

€1.59

Tante PiP in Gambia
Sinds deze week gaat Tante PiP 
wereldwijd. Klinkt misschien wel 
een beetje gek, want hoezo gaat 
Tante PiP naar Gambia, horen we 
u denken. Om te beginnen, we 
zijn niet zelf naar Gambia geweest 
en nee, we hebben ook niet het 
plan om een tweede vestiging te 
openen in dit prachtige land.

Maar hoezo is Tante PiP dan in 
Gambia? Sinds twee jaar runnen 
wij, twee Keldonkse vriendinnen, 
de kinder- en dameskledingwin-
kel  Tante PiP aan de Raagten-
straat in Beek en Donk. De inkoop 
voor onze winkel verzorgen wij 
geheel zelf op eigen kracht en ge-
voel. Tot nu toe met een goed re-
sultaat, we zijn onlangs verhuisd 
naar een groter pand en onze 
klantenkring blijft groeien, waar 
we dan ook heel blij mee zijn.

Elk half jaar aan het einde van 
onze uitverkoopperiode blijft 
er een héél klein plukje collectie 
over. En dan gebeurd het zo dat 

je na 2 jaar en dus 4 verkoopsei-
zoenen verder een mooie gevulde 
koffer aan kleding bij elkaar hebt 
gespaart. Nu is het geval dat onze 
thuisburen, en goede bekenden 
Piet en Sjan van Heugten, sinds 
enkele jaren hun vakantiehart 
hebben verloren aan Gambia. En 
ook zeker aan de lokale bevolking. 
Enkele keren per jaar brengen zij 
hun geliefde vakantietijd door in 
het door hen gekoesterde land. 
Elke reis nemen zij spullen uit Ne-
derland, ze gaan nooit met lege 
handen. Ze nemen spullen mee 
waar behoefte aan is, dit kunnen 
zij door hun ervaring, kennis en 
contacten, met een warm hart di-
rect aan de bevolking geven. Er is 
behoefte aan van alles in Gambia, 
zo ook aan kleding.

Nu kennen wij Piet en Sjan goed, 
en zo kwamen we afgelopen zo-
mer gezamenlijk op het idee om 
hen een mooie gevulde koffer 
met kleding mee te geven naar 
Gambia, we weten immers dat 

het dan bij de bevolking recht-
streeks aankomt. En hoe blij zijn 
wij dan met de foto’s die wij van-
daag mochten ontvangen. Blije 
gezichten, trotse gezichten, alle-
maal kinderen gekleed in kleding 
afkomstig van ons eigen Tante 
PiP, een mooie tas hebben wij na-
tuurlijk meegegeven om een ex-
tra cadeautje te overhandigen!

Wij zijn enorm dankbaar dat wij 
dit mogen en kunnen doen, en 
dankbaar aan Piet en Sjan dat zij 
ervoor hebben gezorgd dat de 
kleding op de juiste plek terecht 
is gekomen!

Piet en Sjan, enorm bedankt! 

Groetjes uit Beek en Donk, 
Wendy en Jamie

LEZERSPODIUM

Hippe & Trendy 
Kinderwinkel

 Raagtenstraat 23, 5741 CX Beek en Donk, 0499-774865

Kerstviering Zonnebloem Beek en Donk 
Beek en Donk - De Zonnebloem af-
deling Beek en Donk houdt op 15 de-
cember haar jaarlijkse kerstviering in 
herberg ’t Huukske, Kapelstraat 5 te 
Beek en Donk. Deze bijeenkomst is 
bedoeld voor alle mensen in Beek en 
Donk, die onder hun doelgroep val-
len, zoals zieken, gehandicapten, een-
zamen en allen, die behoefte hebben 
aan wat gezelligheid in deze donkere 
dagen voor Kerstmis. 

Allen, die tot deze doelgroep behoren 
zijn van harte welkom op deze mid-
dag, ongeacht of men wel of geen on-
dersteunend lid is van de Nat. Ver. De 
Zonnebloem. Pastoor Verbraeken ver-
telt een mooi kerstverhaal en samen 
zingen zij daarbij kerstliederen, ook is 
er gelegenheid om een eigen kerstge-
dachte of kort gedicht uit te spreken. 
Dit jaar willen zij ook enkele wensen 
van gasten in vervulling laten gaan. U 
kunt thuis een wens opschrijven, wat u 
graag wil in 2016, deze wens hangen 
ze op in hun wensboom. Hieruit trekt 

de organisatie enkele wensen en bekij-
ken of deze ook te verwezenlijken zijn. 
De Liesselse volkszanger Gerard van 
Kol zorgt voor de muziek en entertain-
ment van deze middag.

De zaal gaat open om 13.00 uur en 
de kerstviering begint om 13.30 uur. 
Daarna is er koffie met kerstbrood. 
Gerard van Kol verzorgt 2x een op-
treden van 45 minuten. Tijdens de 
pauze kan men onder het genot van 
een drankje bijpraten of luisteren naar 
enkele gedichtjes. Rond 16.15 uur nog 
een kopje koffie met een hartig hap-
je, zodat u om 16.30 uur deze kerst-
middag kunt afsluiten. Bij het naar 
huis gaan krijgt ieder nog een mooie 
kerstattentie mee. Kosten voor deze 
middag zijn €5,00. Betalen kan in de 
zaal. Wie deze middag wil bijwonen 
kan zich opgeven bij Mw. Ria Der-
ksen, tel. 0492-464150 of bij Mw. J. 
Doudart de la Grée, tel. 0492-462970 
of bij Mw. Toos van der Linden, tel. 
0492-462974.

Hield ik jouw hand vast uit angst? Of uit medelijden? 
De wereld is vermoeiend. Zelfs de honderd soldaten met 
geweren in hand die het niet konden voorkomen, die 
machteloos stonden. De menigte stil als steen. De stad 
donker als het hart. Verdwaald, verdwaasd, verloren. 
Alsof er geen zon meer achter de wolken is. De gil van 
een moeder en het wenen van een vader. Een dochter, 
een echtgenoot, grootouders, kennissen, vrienden. De 
miljoenen tranen van vreemden zonder stem in een te 
grote wereld, en de tranen van de slachtoffers die nog 
komen gaan. De pijn van haat, het verdriet van angst - als 
een oneindig gat in het midden. Morgen zal er weer een 
dag zijn, morgen.. 

Esra Verhoeven (13 jaar)

Gedicht

NIEUWE APPARATUUR 
nodig voor uw keuken?

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

Kom naar de specialist! 
Vakmanschap voor

verrassend lage prijzen.

UNIEK
keukenconcept

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

onderdeel van de keukenspecialist.nl
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Redacteur: Jac Babin

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 maand, 
belt De MooiLaarbeekKrant aan bij 
Jan Verstappen. Jan woont aan de 
Scheiweg nummer 2 in Gemert. Vol 
trots vertelt Jan over zijn prachtige 
verzameling speelkaarten.

Hoge uitzondering
Bij hoge uitzondering bezoekt De 
MooiLaarbeekKrant een verzame-
laar buiten MooiLaarbeek. Het is 
Jan Verstappen, hij is getrouwd met 
Gerda Franke. Gerda is een geboren 
en getogen Lieshoutse. Gerda laat een 
map zien met daarin alle verzamelar-
tikelen uit De MooiLaarbeekKrant. 
“Uitgeknipt”, lacht ze. De 
MooiLaarbeekKrant kan zo’n trou-
we lezers, weliswaar uit Gemert, niet 
teleurstellen. Bovendien heeft Jan 
een verzameling van 28.000 stokken 
speelkaarten!

Verzamelaar(s)
Jan is 69 jaar oud en met pensioen. 
“Ik kan niets weggooien”, bekent hij 
en  wijst op de zaken die rondom zijn 
huis liggen, hangen en staan: potten 

en pannen in allerlei kleuren, beeld-
jes, een rij koekenpannen, uurwerk-
je, poppen, teveel om op te noemen. 
Gerda spaart witte porseleinen eend-
jes. De voortuin, de inrit, overal staan 
witte porseleinen eendjes. Volgens 
Gerda zijn het er zo’n 800!

Het begin van de verzameling speel-
kaarten
Toen Jan zo’n jaar of twaalf was, kocht 
hij van zijn zakgeld regelmatig kauw-
gum bij Piet Maas in Handel. Bij die 
kauwgum zat telkens een speelkaart 
met daarop een sportfiguur uit die tijd: 
Anton Geesink, Woutje Wagtmans, 
Sjoukje Dijkstra en Wim van Est. Vol 
trots laat Jan dat mapje met kaarten 
zien. “Allemaal bij elkaar gekauwd”, 
lacht hij.

Later gingen zijn eigen kinderen ook 
allerlei dingen verzamelen: Stickers, 
bierviltjes, aanstekers, vrachtwagen-
tjes, enzovoort. Met zijn kinderen be-
zocht Jan ruilbeurzen. Daar kwam hij 
zo’n vijfentwintig jaren geleden op het 
idee om speelkaarten te gaan verza-
melen.

De verzameling
De verzameling staat opgesteld op 
de tweede verdieping. Overal afbeel-
dingen van het kaartspel. Schoppen, 
ruiten, klaveren en harten, op blik-
jes, op prikkertjes, op een potlood, in 

een champagnefles, op een peper- en 
zoutstel, op een heupfles en zelfs op 
een stropdas. De eigenlijke verzame-
ling, de stokken kaarten, ligt opgesla-
gen in stapelbakken. Van iedere stok 
heeft Jan een joker in een boek gezet. 
Daar zitten ze keurig in plastic hoesjes. 
Een administratie heeft Jan niet. “Zit 
allemaal hier op de harde schijf”, wijst 
hij op zijn voorhoofd. “Gerda denkt 
wel eens iets bijzonders meegebracht 
te hebben”, zegt Jan glimlachend, 
“maar meestal hek ik het al.” Gerda 
lacht: “Je kunt het geloven of niet, dat 
klopt altijd.”

Bijzondere speelkaarten
In een rap tempo komen er nu allerlei 
stokken speelkaarten voorbij. De Van 
Gogh-serie, een serie met kunstwer-
ken zoals ‘Het melkmeisje’, kaarten 
als reclamemateriaal voor verschillen-
de merken auto’s, grote kaarten op 
A4-formaat, hele kleine mini-kaartjes, 
smalle dameskaarten, misdrukkaarten 
en een uitgebreide afdeling erotische 
speelkaarten. Jan is een enthousias-
te verteller. Tegen het einde van zijn 
verhaal heeft hij nog een vraag voor 
De MooiLaarbeekKrant. “Wie is de 
armste vrouw uit het kaartspel?”, 

vraagt hij olijk. De MooiLaarbeekKrant 
moet het antwoord schuldig blijven. 
“Schoppenvrouw”, zegt Jan raadsel-
achtig...”die wordt altijd afgebeeld 
met maar één oog.” 

Oproep 
Jan is geïnteresseerd in ongebruikte 
stokken speelkaarten, liefst met recla-
me of een afbeelding erop. Lezers van 
deze rubriek die iets voor Jan hebben, 
kunnen telefonisch contact opnemen 
via het nummer 0492-366624. Een 
kijkje komen nemen mag ook!

Mooi Laarbeek Verzamelt...

jes, op prikkertjes, op een potlood, in 

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

huis liggen, hangen en staan: potten armste vrouw uit het kaartspel?”, 

Jan en Gerda Verstappen

Actief echtpaar Franke viert gouden bruiloft

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout 

Lieshout - Vandaag precies vijftig 
jaar geleden stapten Ad en Truus 
Franke-van Vijfeijken in het hu-
welijksbootje. De redacteur van 
De MooiLaarbeekKrant wordt har-
telijk ontvangen in de Lieshoutse 
Ribbiusstraat. Daar komt het ge-
sprek over elkaars ontmoeting en het 
geheim van 50 jaar huwelijk op tafel. 

Keuring
Terwijl Truus koffie zet, haalt Ad 
bedankjes voor na het feest tevoor-
schijn. Hierop prijkt de trouwfoto. 
De Lieshoutse Ad Franke trouwde 
Truus van Vijfeijken van ‘De Hei’ 
in Mariahout. Even ontstaat er een 

humoristische onenigheid als de re-
dacteur vraagt naar dé ontmoeting. 
Truus haar ogen twinkelen ondeu-
gend als ze het verhaal vertelt: “Ik 
stond achter de bar bij Govers. Dit is 
waar nu ‘De Wok’ in Mariahout is.” 
Ad vult haar aan: “We moesten met 
een aantal jongens gekeurd worden 
voor militaire dienst.” Lachend gaat 
hij verder: “We waren nog geen 18 
en hadden een flinke reis met bus 
en trein achter de rug.” Truus ver-
telt dat de ‘heren’ bij iedere overstap 
een borreltje hadden genomen. “Ad 
viel op door zijn dronkenmanscaprio-
len”, lacht Truus. Die dag deed toch 
Cupido zijn werk en werden Ad en 
Truus een paar.

Sportieve familie
In 1966 werd zoon Jasper geboren 
en vier jaar later dochter Marie-Jane. 
Truus en Ad hebben zeven kleinkinde-
ren. Sporten zit in de familie. Ad speel-
de voetbal bij VV Mariahout en bij Eli. 
Hij was voornamelijk in de goal te 
vinden.  Bij ponyclub ‘De Dravertjes’ 
was Ad met zijn dochter lid, maar hij 
bekleedde ook een bestuursfunctie. 
Samen met Truus dragen ze tennisver-
eniging ‘De Raam’ een warm hart toe. 
Truus heeft hier competitie getennist, 
maar is helaas moeten stoppen. Ze 
bezoekt nu regelmatig de sportschool. 
“Je moet toch fit blijven”, lacht ze. Ad 
tennist nog steeds en is onder meer 
verantwoordelijk voor het onderhou-
den van de banen.

Betrokken bij de gemeenschap
Ad werkte 50 jaar bij Bavaria en zat 
hiervan 25 jaar in de ondernemings-
raad. “Het was bijzonder om met 
drie broers gezamenlijk het 40-jarig 
dienstjubileum te vieren”, vertelt 
Ad, die ook ruim zes jaar in de ge-
meenteraad van Lieshout zat. “Na 
het ontstaan van Laarbeek ben ik 
hiermee gestopt.”  Brandweer en 
oudervereniging konden ook op de 
inzet van Ad rekenen. Intussen werk-
te Truus voor het ouderenwerk in 
Aarle-Rixtel en Beek en Donk. Door 
haar ervaring in de thuiszorg is ze 
samen met Ad mantelzorger. “Elke 
morgen om zeven uur wordt buur-
man Toon Vermeltfoort opgebeld”,  
vertelt het paar. “Hij is 90 jaar.” Na 
een rondleiding door de schitterende 
tuin en de verhalen over alle huis-
dieren, komt de redacteur van De 
MooiLaarbeekKrant tot de conclusie 
dat Ad en Truus nog lang niet achter 
de geraniums zitten. “Maar we heb-
ben ze wel”, grapt Truus terwijl het 
energieke paar lachend op de foto 
gaat.

Uw hypotheek  altijd 
ONBEPERKT boetevrij aflossen? 

 
Kan bij ons altijd!!

Brouwersstraat 25 | Beek en Donk | 0492  34 99 88

www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist - Snel en deskundig - Dé shop voor hypotheken
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Dennis Bankers en Britt Beckers zwaaien de scepter bij de jeugd

Ganzendonckse Jeugdraad van 11 is bekend
Prinsenreceptie in Raopersgat

Lieshout – Carnavalsvereniging de 
Raopers houdt op zaterdag 28 no-
vember hun jaarlijkse prinsenreceptie. 
Zoals voorgaande jaren is dit weer 
een drukke happening. 

Veel verenigingen uit de omliggende 
dorpen brengen weer een bezoek aan 
de Raopers. Daarnaast zijn plaatselijke 
verenigingen van de partij. Ook fami-
lie, kennissen, belangstellenden en be-
kenden van de hoogheden/leden van 
de Raopers brengen graag een bezoek 
aan de gezellige receptie. 

De receptie is opgedeeld in de jeugd-

prinsenreceptie en de receptie van de 
grote prins. De jeugdprinsenreceptie is 
van 14.11 tot 16.30 uur. Hier kan men 
jeugdprins Mike, Jeugdprinses Mirthe, 
Adjudant Mark, Hofdame Demi en 
Hofnar Thijs en natuurlijk hun jeugdig 
gevolg feliciteren. 

De receptie van Prins Maarten d’n 
Twidde, Prinses Mariëlle, Adjudant 
Martijn en Hofdame Chantal is van 
19.11 tot 22.11 uur met aansluitend 
een feest tot in de kleine uurtjes. De 
Raopers hopen u dan te verwelkomen 
in ‘Café-Zaal de Koekoek’ Dorpsstraat 
49 te Lieshout, Alaaf.

“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

Beek en Donk - De Jeugdraad van 
11 van Ganzendonck is afgelopen 
zondag bekendgemaakt. Jeugdprins 
Luukske XXX is Dennis Bankers. Britt 
Beckers is Jeugdprinses geworden. 

Beiden staan aan het hoofd van 
de Jeugdraad van 11, welke be-
staat uit:  Niels Beekmans,  Gijs 
Smits,  Bram de Greef,  Cassandra 
Paul,  Floor Swinkels,  Yorg Pe-
ters,  Romidji Wagner,  Timon van 
Steenbergen, Joris van der Aa, Mi-
guel Werdens en Nora Despinois.

Bij Café-Zaal De Tapperij had de 
organisatie gezorgd voor een kort 
interactief programma, waarbij 

ook het Gekleed gevolg van de 
Teugelders werd betrokken. Het 
was een leuke en gezellige be-
kendmaking, waarvan de opzet 

zeker voor herhaling vatbaar lijkt 
te zijn. 

Jeugdprins Luukske XXX (Dennis Bankers) en Jeugdprinses Britt Beckers
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U kunt ook alti jd een 
afspraak maken met 

een van onze 
adviseurs. 

Wij helpen u graag!

Verzekeringen
Hypotheken

Financieringen 
Regiobank 

Makelaardij
Torenakkerweg 3a, Aarle-Rixtel      0492 - 38 13 83
www.vanrooydasmooi.nl       06 - 511 62 419

Nieuwe collectie vloer- en wandtegels.

Houtlooktegels in 5 verschillende tinten
nu voor € 39,00 p/m²

Gerectifi ceerde vloertegels 75/75 in 6 verschillende kleuren
nu voor € 37,00 p/m²

Wandtegel wit glans of mat 30/60
nu voor € 16,00 p/m²

Voor tegels en sanitair bezoek onze showroom 
of kijk op onze website www.vanrooydasmooi.nl

 (i.v.m. omstandigheden aangepaste openingstijden bel 
hiervoor 06-51162419)

Tegelwerken en Tegelhandel J.v. ROOY

sinds 1994
Das mooi...
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Lonneke van Kaathoven en John Rooijackers vormen nieuw boerenpaar

Boerenpaar Teugelders van Ganzendonck
ʻGanzendonck, tis hier fantast-isch!’
Inschrijven Kindersauwelmiddag Ganzendonck

Mooi cadeau voor de feestdagen
Nog geen jubileumboek Teugelders?

Ganzendonckse dansmariekes 
in het nieuw

Beek en Donk - Lonneke van Kaathoven 
en John Rooijackers vormen het nieuwe 
boerenpaar in Ganzendonck. Het nog 
prille stel werd zaterdagavond in een 
bomvolle zaal van Herberg ‘t Huukske 
voor het eerst aan het Ganzendonckse 
carnavalspubliek gepresenteerd. 

Bruid en bruidegom zijn geen onbeken-
den in de Ganzendonckse gemeenschap. 
Lonneke van Kaathoven is een fanatiek 
‘Beekse’ carnavalsvierder. Ze neemt al 

enkele jaren deel aan de Ganzendonck-
se optocht. Daarnaast tennist ze graag 
en is ze lid van de commissie die elk jaar 
voor de Sauwelavond zorg draagt. 

John Rooijackers is van ‘Donkse komaf’. 
Ook hij doet al vele jaren met zijn vrien-
dengroep mee aan de optocht in Gan-
zendonck. In het dagelijks leven verdient 
hij de kost in de varkenshouderij. Verder 
zit hij in het bestuur van ZLTO en Laar-
beeks Landschap. 

Het nieuwe boerenpaar ontving za-
terdagavond al veel enthousiaste re-
acties en felicitaties. De achterban van 
het aanstaande bruidspaar maakt zich 
eerst op voor de vrijgezellenavond 
op 16 januari. Daarna werken zij met 
hun bezwaren naar een climax toe op 
carnavalsdinsdag. De dag waarop dit 
boerenpaar elkaar het ‘jawoord’ gaat 
geven.

Beek en Donk - De Ganzendonck-
se Dansmariekes hebben nieuwe 
kleding gekregen. Met de finan-
ciële hulp van de Club van 100 
van de Teugelders is het gelukt ze 
nieuwe pakjes en capes te geven. 
Hierbij is er de nodige zelfwerk-
zaamheid geweest van vrijwilli-
gers.

De komende jaren staan de pa-
reltjes van de Teugelders er weer 
netjes en verzorgd op. Afgelopen 
weekend werd niet alleen de nieu-
we kleding voor het eerste ge-
toond, maar mochten de meisjes 
voor het eerst dit seizoen tevens 
een aantal keren voor publiek op-
treden. Ondanks de zenuwen de-
den ze dat heel goed.

Beek en Donk – Deze week is het 
inschrijven voor de Ganzendonckse 
Kindersauwelmiddag van start ge-
gaan. Op zondag 24 januari zetten in 
muziekcentrum ‘t Anker vele kinde-
ren, samen of als individu, hun beste 
beentje voor om het aanwezige pu-
bliek te vermaken. 

Ganzendonck viert in 2016 carnaval 
onder het motto ‘Ganzendonck, tis 
hier fantast-isch!’. Kinderen die een 
‘fantast-isch’ optreden willen laten 
zien worden door de organisatie uitge-
nodigd zich aan te melden. Het enige 

wat ze daarvoor moeten doen is een 
leuk optreden bedenken. Er kan ge-
zongen worden, gedanst en zelfs to-
neelspelen is toegestaan. Op zaterdag 
9 januari 2016 is er in Café-Zaal De 
Tapperij vanaf 10.00 uur een oefen-
dag. 

Inschrijven kan digitaal of via het for-
mulier wat een aantal kinderen via 
school gekregen hebben. Het digita-
le inschrijfformulier is in te vullen op 
www.teugelders.nl (kijk bij Inschrij-
ven/Webwinkel).

Beek en Donk - De Teugelders van 
Ganzendonck denken nog met plezier 
terug aan hun jubileumjaar, wat be-
gon op 11 november 2014. Het prach-
tige jubileumfeest en het uitbrengen 
van een jubileumboek waren daarbij 
zeker de 2 belangrijkste gebeurtenis-
sen. 

55 Jaar Teugelders is samengebracht in 
een -liefst 220 pagina’s tellend- boek-
werk. Hierin wordt de geschiedenis 
van begin tot eind beschreven. Niet al-

leen in woord, maar ook aan de hand 
van vele prachtige foto’s. Een uniek 
boek dus dat iedereen gewoon zou 
moeten hebben. Met de komst van de 
feestdagen wellicht een mooi cadeau 
voor een vriend(in) of familielid.

Het is nog steeds mogelijk het jubi-
leumboek te verkrijgen. Dat kan bij 
boekhandel van Helvoort op het Piet 
van Thielplein in Beek en Donk en via 
www.teugelders.nl.

De dansmariekes in de nieuwe pakjes

Kaartjes kletsavond 19 december verkrijgbaar

Huis prinsenpaar Heidurp versierd

Mariahout – na een week van bezin-
ning bij het kersverse prinsenpaar 
Prins Hein en Prinses Gerdi moest er 
nog wat versierd worden aan het huis 
waar ze wonen in het Heidurp. 

Net zoals andere jaren wordt dit ge-
daan door de prinsencommissie en 
de versiercommissie. Dus was het 

afgelopen zaterdag weer druk bij de 
hoogheden. Wat het dit jaar was we-
ten ze niet, maar het ging als een speer 
en ze denken dat als ze geen verreiker 
hadden gehad, dat ze nu nog aan de 
gang waren. Harald Gilsing, bedankt 
dat je je Mariahoutse vrienden hebt 
geholpen. 

Kletsavonden
De kaartverkoop voor de leden wordt 
gehouden op 19 december van 18.00 
tot 19.00 uur en voor niet-leden van 
19.00 tot 20.00 uur in het bargedeel-
te van het buurthuis. De kletsavonden 
zijn op 16, 22 en 23 januari 2016 in 
het Buurthuis te Mariahout. Mocht je 
je willen aanmelden of andere vragen 
hebben, dan kun je voor meer infor-
matie terecht bij Jan Egelmeers, tel. 
06-22520224 of mail jantje1961@live.
nl.

Miniplaybackshow
Op zondag 24 januari 2016 is het 
weer zover. Dan is de jaarlijkse mini-
playbackshow. Dit belooft weer een 
geweldig spektakel te worden. Wil 
je hieraan meedoen en woon je in 
Mariahout, dan kun je je opgeven bij 
Patrick van Hoof, De Kramsvogel 4a. 
tel. 0499-323924. Doe dit voor 1 ja-
nuari 2016. Er zijn 3 categorieën: 0 
t/m 6 jaar, 7 t/m 9 jaar en 10 t/m 14 
jaar. 

Kijk ook eens op www.facebook.com/
CV-De-Heikneuters-Mariahout en 
www.heikneutersmariahout.nl.
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Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Identiteitskaart nodig?

Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?

Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Voorgenomen uitschrijving Basisregistratie Persoonsgegevens
• Benoemingsprocedure burgemeester
• Nieuw inzamelsysteem afval Laarbeek bekend
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval

week 51 5248 5049

za

vr

do

wo

di

ma

nov    december

0730

08
14 2123

01 15 2224
0902 16 2325
1003 17 2426

1104

19 2628
20 2729 1306zo

18 2527
1205

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

2e vrijdag van de maand
• Beek: 1e zaterdag van de maand
• Donk: 1e zaterdag van de maand
• Lieshout/Mariahout:  

1e woensdag van de maand

Binnen bebouwde kom
• Aarle-Rixtel: elke vrijdag
• Beek: elke donderdag
• Donk: elke dinsdag
• Lieshout/Mariahout: elke woensdag

Ophaaldata oud papier

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

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

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 – 12.30 uur
Maandag tot en met donderdag:
13.00 – 17.00 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 26 november 2015. www.laarbeek.nl 

Gemeente actueel

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

Op vrijdag 27 november komt wethouder Meulensteen aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Viert u in 2015 uw 50-, 60-, 65- of 70-jarig huwelijksjubileum? 
Vergeet u zich dan niet deze week aan te melden voor de 
feestelijke bijeenkomst op dinsdag 8 december.

Stremming Aarle-Rixtelsebrug 27 november

LAARBEEK - Vrijdag 27 november aanstaande van 9.00 tot 17.00 uur, is de Aarle-Rixtelsebrug 
(Klokkengietersstraat) gestremd voor wegverkeer. Autoverkeer kan omrijden via de centra van 
Beek en Donk of Helmond. Fietsers kunnen bij de Sluis 7 het kanaal oversteken. Aannemers 
Mourik en Istimewa Elektro werken op 13 november aan restpunten van het groot onderhoud 
van de brug. Denk daarbij aan het vervangen van lagers en het repareren van kleine 
betonschades. Twee weken geleden waren de restwerkzaamheden ook aangekondigd, maar 
konden ze helaas op het laatste moment geen doorgang vinden. Het grootste gedeelte van het 
werk heeft al afgelopen zomer plaatsgevonden.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Bel dan met de gratis informatielijn 0800 8002 van 
Rijkswaterstaat of neem contact op met de heer Bart Klaver van Istimewa Elektro op 06 1131 
3530 of bart.klaver@istimewa.nl.

Instellen vaste openingstijden Beekse brug tijdens de spits

BEEK EN DONK – Vanaf maandag 30 november 2015 zal de Beekse Brug (Lieshoutseweg/
Gemertseweg) in de spits slechts beperkt open zijn voor scheepvaart. Om de druk op het 
wegverkeer wat weg te nemen zijn daarover afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat. De brug 
gaat in de ochtend- en avondspits in totaal nog maar vier keer per dag open. Er is gezocht 
naar maximaal twee optimale momenten per spitsperiode waarop de brug voor de scheepvaart 
geopend zal zijn. De openingstijden van de brug zijn ingepast in de bustijden. Doordat voor 
vaste tijden is gekozen kunnen andere weggebruikers hier ook rekening mee houden.
Op basis van een onderzoek is gekozen voor de volgende vaste openingstijden tijdens de 
spits:
• 7.15 uur      16.05 uur
• 8.50 uur      17.30 uur

In juni 2016 volgt dan een evaluatie om te bekijken of deze maatregel het gewenste effect 
heeft.

Raadsvergadering 10 december 2015

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de raadsvergadering van de gemeenteraad 
Laarbeek. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 10 december 2015 en begint om 
19.30 uur in het gemeentehuis van Laarbeek.

Agenda
1. Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Vaststelling agenda.
3. Vragenhalfuurtje.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 5 november  
 2015, 12 november 2015 en 18 november 2015.
5. Ingekomen stukken.
Onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er geen debat over zal zijn
6. Voorstel tot instemming met de Retailnota Laarbeek 2015.
7. Kadernota Schulddienstverlening Peel 6.1 2015-2018.
8. Meerjarenplanning onderhoud gemeentelijke gebouwen Laarbeek 2015-2024.
9. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Boerderijwoning Buitenplaats Eyckenlust.
10. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Wijziging bestemmings-/bouwvlak Prof.  
 Dondersweg 8, Beek en Donk.
11. Voorstel tot vaststelling van de 2e tussenrapportage 2015.
12. Voorstel tot vaststelling van de Verordening en Convenant    
 rekenkamercommissie. 
Onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er wel debat over zal zijn
13. Aanvullende voorstellen inzake de vorming van het Werkbedrijf Atlant De Peel.
14. Voorstel tot verlenging dienstverleningsovereenkomst Zorg gemeente Helmond.
15. Plan van aanpak verlagen uitgaven BUIG.
16. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Horecagelegenheid Asdonkseweg 6,  
 Aarle-Rixtel.
17. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Splitsing Bemmerstraat 8, Beek en Donk.
18. Evaluatie pilot-project reststroken Beek.
19. Uitgifte bouwkavels Bemmer IV in erfpacht.
20. Voorstel tot vaststelling diverse belastingverordeningen 2016. 
Overige onderwerpen
21. Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2015 en 2016.
22. Sluiting.

Uw inbreng tijdens een commissie- of raadsvergadering
Tijdens de vergaderingen van de commissies of raad kunt u gebruik maken van het spreekrecht.
Er zijn wel spelregels.
• Iedere spreker mag maximaal vijf minuten spreken per onderwerp.
• De totaal beschikbare spreektijd per vergadering bedraagt maximaal dertig minuten.
• Het spreekrecht is beperkt tot onderwerpen die op de agenda staan.
• Er kan niet ingesproken worden:
 a.  over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of   
  beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
 b.  over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van   
  personen;
 c. over een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de   
  Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
 d. over onderwerpen waarvoor in de Wet op de Ruimtelijke Ordening een   
  inspraakprocedure is opgenomen;
 e. in de raad als u over hetzelfde onderwerp al in de commissie heeft   
  ingesproken.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit ten minste 24 uur voor aanvang van 
de vergadering melden bij de griffier. Dit kan via e-mail (griffie@laarbeek.nl ) of telefonisch 
via telefoonnummer 0492 469 700. Bij de aanmelding moet u naam, adres, telefoonnummer 
en het te bespreken onderwerp vermelden. Indien u gebruikmaakt van het spreekrecht kunt 
u een kopie van uw betoog bij de griffie inleveren. Uw betoog zal dan bij het verslag van de 
vergadering worden gevoegd.

NL-Alert controlebericht op 7 december

Op maandag 7 december zendt de rijksoverheid rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht 
uit. Aan de hand van dit controlebericht kunnen ook de inwoners van Laarbeek nagaan of 
hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. U hoeft niet op het controlebericht te 
reageren.

Noodsituatie
Voor het alarmeren en informeren van burgers over levens- en gezondheidsbedreigende 
situaties kan de overheid NL-Alert inzetten. NL-Alert is inmiddels al bijna 60 keer ingezet bij 
een daadwerkelijk incident. Een NL-Alert laat u zien wat er aan de hand is, maar wat u moet 
doen.

Voor meer informatie of vragen over het ontvangen van NL-Alert kunt u naar www.nl-alert.nl. 

Praat mee over het nieuwe evenementen- en alcoholmatigingsbeleid

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek is bezig met het aanpassen van het evenementenbeleid. 
Er is een conceptbeleid voorbereid dat door het college wordt vastgesteld en dat willen we 
graag toelichten aan iedereen die betrokken is bij het organiseren van evenementen. Tevens 
wordt u uitgenodigd uw ervaringen te vertellen over het alcoholmatigingsbeleid dat deze zomer 
is vastgesteld. U bent van harte welkom op woensdag 9 december in Buurthuis in Mariahout. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Het geldende evenementenbeleid is vastgesteld in 2005 en is toe aan aanpassing aan de 
eisen van deze tijd. Voordat het beleid definitief wordt vastgesteld wordt op 9 december in 
Buurthuis Mariahout, Bernadettestraat 43 een presentatie gehouden waarin de grootste 
veranderingen in het beleid worden toegelicht. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen 
en het plaatsen van opmerkingen. Het college neemt de input mee en bespreekt deze. Het is 
mogelijk dat de inbreng leidt tot aanpassing van het conceptbeleid. Wilt u aanwezig zijn, dan 
ontvangen we graag een bericht op gemeente@laarbeek.nl, waarin u aangeeft met hoeveel 
personen u de avond bezoekt. De concepttekst van het evenementenbeleid en een nota van 
toelichting staan op www.laarbeek.nl.
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Bezwaarschriften

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

Verleende drank- en horecavergunning

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben verleend op grond 
van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank 
aan Stichting Kwizut, Prins Hendrikstraat 10 in Beek en Donk tijdens het organiseren van 
een feestavond (bekendmaking winnaar Kwizut 5e editie) in Beek en Donk. Het evenement 
wordt georganiseerd in sport- en evenementenhal D’n Ekker en in een bijgesloten feesttent, 
Muzenlaan 2a in Beek en Donk op zaterdag 9 januari 2016 van 19.00 tot 01.30 uur de dag 
daarop volgend (verzonden 24 november 2015).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken 
na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders 
op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende evenementenvergunningen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Animal Event Beek 
en Donk voor het organiseren van een Animal Event in de rollerhal, Lage Heesweg 1 in Beek 
en Donk op zondag 17 januari 2016 van 12.00 tot 16.00 uur (verzonden 23 november 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben 
verleend aan carnavalsvereniging De Raopers voor het organiseren van een loterij in het 
Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout op zaterdag 9 januari 2016 (verzonden 18 november 2015).

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

Afgehandelde sloopmeldingen

Locatie  Kern  Werkomschrijving  Activiteit
Valkendijk 12 Aarle-Rixtel verwijderen asbest  slopen
De wieken 40 Beek en Donk verwijderen asbest  slopen 
Slotstraat 14 Beek en Donk verwijderen asbest  slopen
Gemertseweg 24 Beek en Donk verwijderen asbest  slopen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Trentstraat 36, Beek en Donk 16-11-2015 vergroten van een woning
Heereindsestraat 7d, Beek en Donk 18-11-2015 plaatsen van zeecontainers
Zonnedauw, Mariahout 19-11-2015 bouwen van vier woningen
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

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

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit      Verzonden
Grensweg 4, Beek en Donk plaatsen drie dakkapellen bouwen       18-11-2015
Vogelenzang 47, Lieshout plaatsen van een tuinhuis bouwen       18-11-2015
Mariastraat 1, Mariahout huisvesten arbeidsmigranten planologie  18-11-2015 
Peeldijk ongenummerd, Beek en Donk veranderen tunnelkappen Bouwen      23-11-2015

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken 
na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 26 november 2015. www.laarbeek.nl 

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Volg 

ons!

Volg 

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

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rix-
tel is natuurfotograaf. Hij schoot af-
gelopen jaren prachtige plaatjes in 
Laarbeek.

Verval
De regen slaat tegen de ramen, het 
blijft zowat de hele dag donker en 
grauw; we zitten in de overgang van 
herfst naar winter. Herfst is natuurli-
jk de tijd van paddenstoelen en ook 
dit jaar ben ik er verschillende keren 
op uit gegaan om ze te fotograferen. 

Vaak zijn het de schitterendste cre-
aties in alle vormen en maten, van 
piepklein zodat je ze amper ziet, tot 
de grootte van een voetbal. Ook bi-
jzondere soorten kom je af en toe te-
gen, zoals de in Nederland zeldzame 
inktviszwam die al jaren in Aarle-Rix-
tel voorkomt. Laatst werd ik getipt 
door een bevriende fotograaf die op 
de grens van Laarbeek een bijzondere 
soort was tegengekomen. Het ging 
hier om de Spechtinktzwam, een soort 
die in deze contreien eigenlijk niet 

voorkomt en ook in Nederland redeli-
jk zeldzaam is. Ik had er nog nooit van 
gehoord en was benieuwd dus ben 
erop afgegaan en trof de paddenstoel 
in verschillende stadia aan.
Om een beetje mee te gaan met het 
einde van de herfst laat ik hier een ex-
emplaar zien dat in verval en op zijn 
einde is.  
Het is leuk om te zien dat in ons Moo-
ie Laarbeek diverse zeldzame padden-
stoelen te vinden zijn die je in Neder-
land niet vaak tegenkomt.

Locatie:
Kasteel Croy

Tip Marcel! Bel: 0492-383103   www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl
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Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl
MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7

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

EXTREEM LAGE, 
RONDE PRIJZEN!

MCD AARLE-RIXTEL IS DOOR NAAR DE 
VOLGENDE RONDE IN DE SUPERMARKT 

VAN HET JAAR VERKIEZING!
Hierdoor behoren wij tot de beste 10 van Noord-Brabant!

W48 - Aanbiedingen gelden van maandag 23 t/m zaterdag 28 november 2015.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

LITERPAK

1,-

PER STUK

1,-
kilo 3.64

6 FLESSEN

7,-
liter 0.78

2 BRODEN

3,-
250 GRAM

3,-
kilo 12.00

PER NET

2,-
kilo 1.00

2 STUKS

3,-
liter 2.31

PER ZAK

1 ,-

MARKANT GELDERSE 
ROOKWORST

per stuk 275 gram

1.80

NIEUWE OOGST
SALUSTIANAS HAND- EN 

PERSSINAASAPPELEN
net ca. 2 kilo

2.99

HOUDBARE CHOCOMEL
OF CAMPINA YOKI FRAMBOOS

literpak

1.12-1.40

RUNDERBIEFSTUK
250 gram

4.99

BOONACKER WIT- OF TARWEBROOD
vers uit eigen oven

2 broden, gesneden

4.10

OLA VIENNETTA
2 stuks à 650 ml.

4.64-5.38

COCA-COLA
6 fl essen à 1500 ml.

10.98-11.58

MAOAM SNOEPZAKKEN OF HARIBO 
SNOEPZAKKEN OF VROLIJKE DROP

zak 175-300 gram

1.01-1.65
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Bedrijf:   Kapsalon Astrid
Eigenaresse: Astrid Migchels
Locatie:  Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel
Redacteur:   Mariëlle de Beer

Aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel is de gere-
nommeerde kapperszaak Kapsalon Astrid geves-
tigd. Met de feestdagen voor de deur stapt de 
redacteur van De MooiLaarbeekKrant nieuws-
gierig de kapsalon binnen om sfeer te proeven 
en te ontdekken wat de haartrends zijn van dit 
moment én die voor de komende feestdagen. 
Eigenaresse Astrid Migchels zorgt behalve voor 
een sprankelend verhaal ook voor een heerlijke 
kop koffie.

Astrid, kun je me iets vertellen over de haar-
trends van dit moment? 
“Jazeker, een grote trend - ook voor de komen-
de feestdagen - is de zogenaamde ‘balayage’. 
Balayage betekent letterlijk ‘veeg’ of ‘verven’. 
Bij balayage spelen we met kleuren van donker 
naar licht. Helemaal hip op dit moment zijn cara-
melkleuren maar zeker ook grijstinten. ‘Granny is 
hot’, zullen we maar zeggen en wie écht lef heeft, 
kiest voor lichtgrijs, lila grijs en beigeblond”, ver-
telt Astrid enthousiast. “Mocht je de stap naar 
grijs nou net iets te groot vinden; niet getreurd 
want dan hebben we allerlei matte finishing pro-
ducten om je haar een matte ‘dirty’ look te geven 
zoals poeder, matte wax en droogshampoo die je 
in je haar kunt sprayen.” Astrid vervolgt: “Deze 
producten zijn ook prima te gebruiken voor 
een andere trend dit najaar, nl. de zogenaamde 
‘messy knot’. De messy knot is een rommelige 
ofwel warrige knot. Met behulp van bijvoorbeeld 
droogshampoo voelt je haar heel warrig aan en 
is het heel geschikt er een rommelige knot van 
te maken. Overigens komt zo’n knot ook prach-
tig uit in combinatie met balayage. Maar vergeet 
niet dat mannen met lange haren ook een hele 
feestelijke look krijgen met een hoge knot.”

“Feestjurk; check, cadeaus; check, feestkapsel: 
even checken bij jou Astrid…?”
“Wij staan te popelen om de mooiste feestkap-
sels te verzorgen! Jong, oud, man of vrouw; ie-
dereen is welkom in onze kapsalon. Hoe leuk is 
het om speciaal voor de feestdagen jezelf eens 
te verwennen met een stoer, krachtig, chique of 
elegant feestkapsel?! Er is heel veel mogelijk. Op 
en top feestelijk is het wanneer je je haren op-
steekt. Stoer of romantisch, alles kan, als het maar 
nonchalant is want dat is de trend. Zelfs vrou-
wen met dunner wordend of kort haar kunnen 
bij ons terecht voor mooi opgestoken haar. Met 
behulp van de haarstukjes van Balmain Double 
Hair zetten we twee (of meer) haarstukjes vast 
onder in je nek. Op die manier kunnen we je 

haren opsteken zoals jij wilt. Je schaft deze haar-
matjes maar één keer aan en ze gaan zo’n twee 
jaar mee, een goede investering dus. Ze groeien 
er namelijk met je eigen haar weer uit”, vertelt 
Astrid. Haarstukjes huren voor de feestdagen kan 
ook, het is een goede manier om uit te proberen 
of dit voor je werkt. Astrid besluit: “Vlechten is 
ook helemaal ‘hot’. Visgraatvlechten, zgn. ‘wa-
tervalvlechten’ maar ook vlechten in combinatie 
met opgestoken haar ziet er heel feestelijk uit. 
Conform de trend worden de vlechten dan een 
beetje uit elkaar getrokken voor het nonchalante 
effect. Hou je van iets minder nonchalant? Dan 
kies je voor een chignon, een mooi woord voor 
een chique knot onderin je nek. Stijlvolle feestda-
gen gegarandeerd! Proost!”

Kortom: Wil jij er tijdens - én na - de feestda-
gen op en top uitzien en de show stelen met een 
trendy kapsel? Het team van Kapsalon Astrid 
staat voor je klaar! Bel voor het maken van een 
afspraak 0492-381307 of loop gerust eens bin-
nen in de sfeervolle kapsalon aan de Dorpsstraat 
21 in Aarle-Rixtel. Voor meer informatie of het 
maken van een afspraak online, kun je terecht 
op de website www.kapsalonastrid.nl

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...  KAPSALON ASTRID

Heb jij ook zo’n zin in de feestdagen? Wij zijn er helemaal klaar voor!

&
Kapsalon Astrid

Dames   Heren

Lieshouts gilde neemt schilderij ‘St. Servatiusgilde’ 
in eigendom over van gemeente
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Lieshout - Afgelopen weekend 
heeft  wethouder Joan Briels na-
mens de gemeente Laarbeek het 
schilderij St. Servatiusgilde over-
gedragen aan het gelijknamige 
gilde.

Verdienstelijk schilder
In het Dorpshuis in Lieshout hing 
het schilderij ‘St. Servatiusgilde’, 
geschilderd door R. Pijnenburg. 
Pijnenburg was een gerenom-
meerd en verdienstelijk schilder. 
Hij heeft in Antwerpen, Parijs en 
Spanje geschilderd en legde zich 
later toe op het vastleggen van 
typische Brabantse onderwerpen 
zoals boeren en boerinnen, het 
gildeleven, boerderijen en interi-
eurs.

Historie
Het schilderij is geschilderd rond 
1920 en hing in het gemeente-
huis in Lieshout. Na omzwervin-
gen langs diverse locaties, kwam 
het schilderij uiteindelijk in 2014 
in het Dorpshuis te hangen, zo-
dat ‘de hele gemeenschap van dit 
schilderij kon genieten’.
 
Overdracht
Het gilde had de wens om het 
schilderij in eigendom over te ne-
men en zodoende verkocht de 
gemeente het duurste schilderij 
uit haar bezit. De eigendomsover-
dracht vond plaats met gesloten 
beurzen, niet gratis maar om niet.

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580

Werknemer Autobedrijf Saro 
‘Autotechnicus van de toekomst’ 

Tyronne van Genechten te midden van zijn werkgevers/collega’s van Autobedrijf Saro 

Beek en Donk – Tyronne van Genech-
ten (20) is gekozen tot de ‘Autotech-
nicus van de toekomst’. De Helmon-
der – die in dienst is bij Autobedrijf 
Saro in Beek en Donk – won de finale 
van de wedstrijd op het prestigieuze 
evenement AMT Live in het Autotron. 

Tyronne volgt nog een opleiding voor 
Technisch Specialist op het Summa 

College in Eindhoven. Sinds juni 2014 
is hij bij Saro werkzaam en daar is dit 
bedrijf uiteraard erg trots op. 
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Beek en Donk - In het voor- en na-
jaar wordt in Oss een wielercafé 
georganiseerd, waar renners en an-
deren uit heden en verleden worden 
geïnterviewd over alles wat maar 
met de wielrennerij heeft te maken. 
Honderden bezoekers komen er-
opaf! Gelijktijdig verschijnt er een 
bundel met wielerverhalen onder de 
naam: ‘Helden in de wielersport in 
Brabant’. 

Afgelopen vrijdag is de 18e editie 
gepresenteerd met een schat aan 
verhalen over de Brabantse wieler-
sport. Zo ook een verhaal van de in 
Helmond wonende Teus Korporaal, 
die beschrijft hoe Wim Dielissen uit 
Beek en Donk in 1951 met de ploeg 
van Kees Pellenaars en zijn colle-
ga’s Wout Wagtmans, Wim van Est, 
Hans Dekkers, Harry Schoenmakers, 
Gerard Peters, Gerrit Voorting en 
Henk Faanhof naar Metz vertrekken 
om deel te gaan nemen aan de 38e 
Tour de France.  Het wordt een Tour 
de France die in de wielergeschiede-
nis in woord en geschrift blijft voort-
leven. Het is in deze Tour de France 
dat Wim van Est in de gele trui in 
de afdaling van de Col d’Aubisque in 
het ravijn terecht komt en waaraan 
later de reclamespreuk wordt ver-
bonden: “Tachtig meter viel ik diep, 
mijn hart stond stil, maar mijn Pon-
tiac liep”. (De renners hadden voor 
hun vertrek van Pontiac een horloge 
gekregen)

Wim Dielissen (1926-2002) had 
zijn selectie afgedwongen door in 
belangrijke wedstrijden sprekende 
resultaten te behalen. Tweemaal 
achter elkaar (1950 en 1951) wint 
hij in Bolsward de Friese Elfsteden 
rit. Hans Dekkers uit Eindhoven is 
zijn grootste concurrent, maar die 

verslaat hij zowel in de Ronde van 
Limburg en het Nederlands kampi-
oenschap in Zandvoort.  De directie 
van de Karel 1 Sigarenfabrieken in 
Eindhoven, waar Dielissen sigaren-
maker is, huldigt hem (na werktijd!) 
voor zijn nationale titel. Hij krijgt een 
koersbroek, een ketting en een paar 
wielen. Zo ging dat in die tijd! 

Dan komt de Tour de France. De 
‘Helmonsche Courant’ schrijft: “De 
Beek en Donkse crack krijgt een 
fraaie kans geboden, maar hij zal ze 
moeten gebruiken om te voorkomen 
tot de middenmoot der nooit-ge-
kenden terug te moeten vallen. Zulk 
een kans krijgt een wielrenner slechts 
een keer”. Al in de 2e rit komt er te-
genslag voor de ploeg. Schoenma-
kers komt te laat binnen en wordt uit 
de strijd genomen. In de 7e rit gaat 
het mis voor Wim Dielissen door in 
de tijdrit de tijdslimiet te overschrij-
den. ‘s Avonds moet hij een papier-
tje tekenen dat de Tour voor hem 
voorbij is. Verder krijgt hij reisgeld 
om naar Parijs te gaan. De Tour gaat 

verder en later volgt de huldiging in 
het Olympisch Stadion in Amster-
dam. Op 18 februari 1952 ontvangt 
Wim Dielissen van zijn ploegleider 
Kees Pellenaars de eindafrekening 
van zijn Tour de France deelnamen. 
Er zal f.303,52  op zijn bankrekening 
worden bijgeschreven.  

Aan de vooravond van de Tour-
start in Den Bosch (1996) worden 
de mannen van 1951 nog een keer 
uitgenodigd voor een reünie. Wout 
Wagtmans, Hans Dekkers en Kees 
Pellenaars zijn dan al overleden. Met 
zijn zessen gaan ze nog een keer op 
de foto met in het midden Wim van 
Est met zijn kapotte gele trui. Wim 
Dielissen overlijdt op 7 januari 2002. 
Op zijn bidprentje staat: Hoogtepunt 
in zijn carrière was zijn deelname aan 
de Ronde van Frankrijk in 1951. 

Dit alles en nog veel meer staat 
te lezen in het artikel in ‘Helden’ 
(ISBN nr. 978.94.6021.024.2).

Haar Zaken, Raagtenstraat 21, Beek en Donk
T: 0492 - 593433 E: margo@haarzaken.net 

     www.haarzaken.net“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

Bikinilijn ! 20,-  |  Bovenlip of kin ! 10,-
oksels ! 15,-

onderBenen ! 50,-  |  rug en schouders ! 100,-
Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.

De meeste iPl apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als Ce of FDA) maar de 
Record iPl is tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse

Kwalteit- en veiligheidscertificaten: FDA: Food and Drug Administration (usA)
Ce-MDD: international Medical standardieC 601-1: Medical safety standard
CFs: governmental health Approval CsA: Canadian & us safety standards

isO 13485: Quality Medical Production isO 9001: Quality Management standard

Pijnloos defi nitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Haar Zaken, Broek 20, 5738 PA Mariahout (zijstraat Sonseweg) 
T 06-53975005 E margo@haarzaken.net 

www.haarzaken.net

Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.
De meeste IPL apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertifi caten (als CE of FDA) maar de Record IPL is tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse Kwaliteit- en veiligheidscertifi caten.

U WILT AANKOMENDE ZOMER “HAARVRIJ” ZIJN?
DAN IS HET NU DE PERIODE OM TE STARTEN MET DEFINITIEF ONTHAREN.

zie voor meer informatie onze webpagina 

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN
BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK

BIKINILIJN € 20,- | BOVENLIP OF KIN € 10,-  
OKSELS € 15,-

ONDERBENEN € 50,- | RUG EN SCHOUDERS € 100,-

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

Is het kappersvak geknipt voor jou?
• Studiefinanciering en OV-chipkaart mogelijk

• U kunt bij ons terecht als klant of model• Dag- en avond- opleiding kapper (niveau 3)

• Erkende CREBO-opleiding

Dialecten Festival Lieshout eindigt bij laatste 4 Dialectprijs

Brabant Bokaal voor Wim Daniëls
’s Hertogenbosch/Aarle-Rixtel - In 
het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch 
is op maandag 16 november door de 
Commissaris van de Koning de Bra-
bant Bokaal 2015 uitgereikt aan on-
der andere Wim Daniëls. Wim, van 
oorsprong uit Aarle-Rixtel, kreeg de 
onderscheiding omdat hij ‘als taal-
liefhebber, schrijver en voordracht-
kunstenaar boegbeeld, promotor en 
ambassadeur is voor Brabant’ aldus 
het juryrapport.

De Brabant Bokaal is een initiatief 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Noord-Brabant. Dit eerbewijs gaat 
jaarlijks naar drie vrijwilligers die zich 
op meer dan bijzondere manier inzet-
ten voor de cultuur en de natuur van 
de provincie Noord-Brabant.

Wim is de voorzitter van de Stichting 
Brabants Dialectenfestival Lieshout 
en die stichting is dus ook ‘gruts op 
zonne vurzitter’. Op woensdag 18 no-
vember werd in Tilburg de Dialectprijs 
van Noord-Brabant uitgereikt. Erfgoed 
Brabant reikt eens in de twee jaar deze 

Dialectprijs uit. In aanmerking komen 
projecten van een of meerdere perso-
nen die het dialect op spraakmakende 
wijze in de kijker hebben gezet. Er wa-
ren 13 voordrachten, onder andere De 
Stichting Brabants Dialecten Festival 
Lieshout. De jury selecteerde hieruit 
een short list oftewel een ‘kort rijke’ 
van 4 projecten en ook  op deze lijst 

stond het Dialecten Festival Lieshout 
er nog bij. De winnaars werden ech-
ter de heren Wittenberg, Oreel en Van 
Esch, de schrijvers van ‘in gelul, Bra-
bants voor beginners’ en ‘Wène Klets’. 
En zoals een goed verliezer dan zegt: 
“het gaat niet om het winnen, maar 
om het meedoen”.

Vlooienmarkt in Muziekcentrum ‘t Anker 
Beek en Donk - In Muziekcentrum 
‘t Anker in Beek en Donk wordt 
door Harmonie Oefening & Uit-
spanning op zondag 29 november 
van 10.00 tot 16.00 uur een vlooi-
enmarkt gehouden. 

Op deze vlooienmarkt kunnen par-
ticulieren een kraam huren voor de 
verkoop van tweedehandse spul-
len. Bezoekers vinden er kramen 
met kleding, snuisterijen, boeken, 
elektrische apparatuur, cd’s, pla-
ten, speelgoed en in deze tijd ook 
kerstartikelen. Wilt u eindelijk eens 

van uw overtollige spullen af ko-
men die eigenlijk zonde zijn om 
weg te gooien. Geef ze een twee-
de leven en verkoop ze tijdens de 
vlooienmarkt. 

Op zoek naar iets moois, leuks 
aparts of mist u nog een item in 
uw collectie, kom dan op zondag 
29 november even langs in Mu-
ziekcentrum ‘t Anker en snuffel 
gezellig rond tussen de kramen en 
wie weet vindt u iets leuks voor in 
huis of tuin. Gewoon binnen lopen 
en genieten van een kopje koffie 

of een drankje kan natuurlijk ook. 

De toegangsprijs bedraagt €1,50 
p.p. voor kinderen t/m 12 jaar is 
de toegang gratis. U vindt Muziek-
centrum ‘t Anker aan de Pater Vo-
gelsstraat 39 in Beek en Donk. Er 
is voldoende parkeergelegenheid 
in de directe omgeving (Heuvel-
plein). Voor informatie/boekingen 
kijk op www.oenu.nl, www.van-
dersteenevenementen.nl of bel 
06–81135591.

Vanuit Beek en Donk naar de Tour de France

Leuk om te geven en te krijgen

Heerlijk om te dragen

Lingerie en

Babycadeau

Koppelstraat 1, Beek en Donk  |  0492 - 450195  |  ‘s maandags gesloten
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Beek en Donk – De jaarlijkse vrijwil-
ligersavond van verzorgingshuis de 
Regt werd gehouden op donderdag 19 
november. Zo’n 75 vrijwilligers waren 
daarbij aanwezig. Het hele jaar staan 
ze wekelijks voor de ouderen klaar. 
Dus op deze avond worden zij in het 
zonnetje gezet. 

Dit jaar waren er drie jubilarissen die 
maar liefst 40 jaar als vrijwilliger ac-
tief zijn. Zus van Heijnsbergen en het 
echtpaar Jos en Marietje Wouters zijn 
er alle drie al vanaf de opening van de 
Regt.

Zus verzorgt de inkoop van Kienprijzen 
en regelt samen met andere vrijwillig-
sters de avondoptredens, zoals Sinter-
klaasavond of Muziekavond, etc.

Jos heeft allerlei hand- en spandien-
sten verzorgd, zoals vervoer regelen bij 
uitstapjes, receptievrijwilliger en ook 
Marietje is erg actief, eerst als beman-

ning van het winkeltje en momenteel 
nog steeds elke dinsdagmiddag bij het 
kienen. Voor al die verdiensten werden 

ze onderscheiden met de zorgboogs-
peld en ontvingen ze een mooie bos 
bloemen.

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49, Beek en Donk

0492 468503    www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 16,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 53,-

Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 13,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,

kort haar
€ 27,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,

lang haar
€ 33,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf

€ 33,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,

drogen
€ 37,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,

kort haar
€ 43,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,

lang haar
€ 47,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,

knippen
€ 53,-

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

% Basis- en Luxe behandelingen 

% Make-up workshops
% Visagie
% Gelnagellak        
% Microdermabrasie behandelingen

% Dermashaping behandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl

Gezamenlijke acties voor verbetering omstandigheden arbeidsmigranten

Controle in kader van aanpak misstanden 
arbeidsmigranten Peelland

Visbuffet tijdens laatste restaurantavond dit jaar

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

Laarbeek - In de gemeente Laarbeek zijn 
op 17 november twee controleacties ge-
weest met als doel om de omstandighe-
den van arbeidsmigranten te verbeteren. 
De controles zijn uitgevoerd door poli-
tie, brandweer, Enexis, Endinet, Uitvoe-
ringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(UWV) en de gemeente Laarbeek (hand-
having en publiekszaken). Tijdens de 
brede controles stonden onder andere 
arbeidsomstandigheden en brandveilige 
huisvesting centraal. 

Er zijn twee locaties gecontroleerd. Er zijn 
meerdere misstanden geconstateerd en 
een aantal zaken wordt nog nader on-
derzocht. Tegen geconstateerde overtre-
dingen is of wordt opgetreden. Op beide 
adressen werd informatie opgehaald over 
de arbeidsomstandigheden van de be-
woners. De verkregen gegevens worden 
geanalyseerd door de ketenpartners en 
eventuele onderzoeken worden gestart.

Resultaten
Er zijn vijf bewoners aangetroffen die 

niet waren ingeschreven in de gemeen-
telijke Basisregistratie Personen (18 per-
sonen aangetroffen, 1 persoon wordt 
ingeschreven, voor anderen worden 
adresonderzoeken gestart).

In een geval was de brandveiligheid niet 
in orde. Dat leverde een dusdanige ge-
vaarlijke situatie op, dat de huurder van 
het pand direct noodvoorzieningen heeft 
moeten treffen.De beide bezochte pan-
den voldeden niet aan de vergunningsei-
sen. De eigenaren van de panden wor-
den daarover aangeschreven.

Op een locatie is fraude met de elek-
triciteitsmeter geconstateerd. De meter 
wordt gewisseld. En op een locatie is 
fraude geconstateerd met de gasmeter. 
Het gas is direct afgesloten en de meter 
is in beslag genomen voor verder onder-
zoek. Het UWV onderzoekt mogelijke 
sociale zekerheidsfraude. De politie heeft 
op beide locaties informatie opgehaald 
voor verder onderzoek.

Samen misstanden aanpakken met 
Handhaving én zorg
De gezamenlijke acties zijn onderdeel 
van een samenwerkingsproject dat in 
Peelland wordt uitgevoerd om de om-
standigheden van arbeidsmigranten 
te verbeteren. Doel is om door actieve 
interventies Peelland-breed het zicht 
krijgen op, het voorkomen en bestrij-
den van onder andere illegale huis-
vesting, uitbuiting en fraude. Hierbij 
wordt ingezet op multidisciplinaire 
handhavingsacties in combinatie met 
zorg. Het projectgebied betreft de zes 
Peelgemeentes: Asten, Deurne, Ge-
mert-Bakel, Helmond, Laarbeek en So-
meren. Deelnemende partners naast de 
gemeentes zijn: Belastingdienst, Inspec-
tie van ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV), So-
ciale Verzekeringsbank, OM en Politie. 
De VNG ondersteunt het project. Medio 
2016 wordt het project geëvalueerd.

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’ houdt ViERBINDEN in 
samenwerking met Savant culinair elke 
2 weken een restaurantavond in de 
ontmoetingsruimte van Zonnetij. 

De laatste restaurantavond van dit 
jaar vindt plaats op dinsdag 8 decem-
ber. Vanaf 17.30 uur is iedereen ook 
dan weer van harte welkom. Het di-

ner wordt geserveerd om 18.00 uur. 
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 3 december 
15.00 uur via het secretariaat van ViER-
BINDEN, tel. 0492-328800 of via een 
e-mail naar stichting@vierbinden.nl.

Voor 8 december staat een visbuffet op 
het programma: zalmsalade, gevulde 
eitjes, gevulde tomaatjes, gerookt forel 

en makreel, Noorse garnalen, sausjes, 
lekkerbekjes, aardappelgratin, rauw-
kostsalade, stokbrood met kruidenbo-
ter en vanillemousse met bosvruchten 
en slagroom.

Voor dit fantastische driegangenmenu 
betaalt u €13,50. Tot ziens in Zonnetij.

40 jaar vrijwilliger op de Regt
Vlnr: Zus van Heijnsbergen, Marietje en Jos Wouters

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

Geef 1 behandeling cadeau: leuk voor de feestdagen!

→ Inclusief mooie cadeauverpakking

bestaat 1 jaar!

2 gezichtsbehandelingen (60 min)

voor €49.95,-*

*Deze actie kan tot 31 december 2015 gereserveerd worden
  Behandelingen kunnen tot en met december 2016 ingepland worden

Pr. Hendrikstraat 10 • Beek & Donk • 06-42020210 • info@puur492.nl • www.puur492.nl
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Directeur facilitair Hennie Antonis 
verlaat ViERBINDEN 
Beek en Donk – Na een dienstverband 
van ruim 19 jaar verlaat Hennie Anto-
nis, directeur facilitair, met ingang van 
1 januari 2016 ViERBINDEN. Hennie 
gaat zich volledig richten op zijn ad-
vieswerkzaamheden die hij met zijn ad-
viesbureau al meerdere jaren verricht.

Hoe het begon
De heer Antonis is in 1996 in dienst ge-
komen bij de Stichting Dorpshuis Lies-
hout. Vanaf 1998 is hij als directeur ook 
eindverantwoordelijk geworden voor 
het beheer van het Ontmoetingscen-
trum in Beek en Donk, vanaf 1 januari 
2008  van het Buurthuis en de gymzaal 
in Mariahout. Na de fusie van Stichting 
Gemeenschapshuizen met Stichting 
Welzijn Laarbeek en Stichting Welzijn 
Ouderen Laarbeek is Henny directeur 
Beheer geworden in de nieuwe collegi-
ale directie. Sinds enkele jaren vallen de 
ontmoetingsruimte en het sociaal wijk-
restaurant in de Waterpoort in Beek en 
Donk en de ontmoetingsruimte van het 

Zonnetij in Aarle-Rixtel ook onder be-
heer van Hennie.

Ontwikkeling
Onder zijn bezielende leiding ontwikkel-
den de gemeenschapshuizen zich tot fi-
nancieel gezonde en actieve accommoda-
ties. In een extern onderzoek werden de 
prestaties van de gemeenschapshuizen in 
Laarbeek gewaardeerd met een ‘boven-
gemiddeld zeer goed’ en met een hoge 
klanttevredenheid. Een voorbeeld voor 
vele andere stichtingen en gemeenten. 

Toekomst
ViERBINDEN gaat vanaf 1 januari verder 
met een eenhoofdige directie. Bestuur en 
directie  beraden zich nu over de invulling 
van de managementtaken en zakelijke 
leiding in het beheer. De heer Antonis zal 
op verzoek van directie en bestuur vanaf 
1 januari 2016 nog als adviseur zijn dien-
sten voorlopig blijven aanbieden totdat 
een geschikte opvolger is gevonden en de 
beheerstaken volledig zijn overgenomen.

Vier koorleden gehuldigd voor jarenlang lidmaatschap

Ceciliafeest voor kerkkoor O.L.V. Presentatie
Aarle-Rixtel – De leden van Kerk-
koor O.L.V. Presentatie vierden 
op zondag 22 november hun Ce-
ciliafeest bij De Couwenbergh. 
Tijdens dit feest werden vier le-
den van het koor gehuldigd voor 
hun jarenlange lidmaatschap van 
het koor.

Zij kregen bij deze gelegenheid 
de bijbehorende insignes van de 
Nederlandse Sint Gregoriusvereni-
ging, de vereniging voor religieuze 
muziek, opgespeld door voorzitter 
Gerrie Verschuren. Vlnr: Jans van der Heijden en Wouter van Boheemen 40 jaar lid. 

Nellie van der Heijden en Tonny de Jong 50 jaar lid van het koor

Daar waar de Karstraat komende vanaf de Donk naar links afbuigt om uit-
eindelijk dood te lopen, daar begint de Lage Dijk. Het woord ‘dijk’ verwijst 
naar een iets hoger gelegen weg meestal om te voorkomen dat men al 
lopende natte voeten kreeg.  Het woord ‘Lage’ is een reliëfaanduiding en 
zou erop kunnen duiden dat het slechts een lage tot zeer lage verhoging 
in het landschap was. Als je naar de algemene hoogtekaart van Nederland 
(AHN) kijkt, klopt dat aardig. De hoogteverschillen tussen de weg en de 
ernaast gelegen landerijen lopen uiteen van een halve tot een meter. Ver-
moedelijk heeft het hoger liggen van deze weg ten opzichte van de directe 
omgeving niets te maken met de waterstand aldaar, maar meer met het 
intensieve gebruik ervan; met elk herstel kwam er weer een laagje boven 
op.

Al op oude kadasterkaarten komen we deze weg al tegen.  Deze liep van 
de Donk naar de indertijd uitgestrekte heide van Lieshout, wat nu De 
Hei heet. Daar lagen indertijd een aantal boerderijen, waarvan sommige 
belasting betaalden in Lieshout en andere weer in Beek en Donk. Het was 
dus niet altijd even duidelijk waar de grens tussen Lieshout en Beek en 
Donk precies lag. Om het nog ingewikkelder te maken: ook de parochie-
grenzen weken af. Sommigen kerkten in Beek en Donk, anderen weer in 
Lieshout. Niemand die zich daar eigenlijk druk om maakte, immers er zijn 
voorzover bekend geen directe juridische procedures tussen Lieshout en 
Beek en Donk gevoerd over eventuele grensconflicten in deze buurt. Dit 
in tegenstelling tot met de andere buur, de gemeente Aarle-Rixtel, met 
wie in het verleden de nodige conflicten waren, waarvoor de rechterlijke 
macht werd ingeschakeld.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

LAGE DIJK

VOORJAARS JEANS ACTIE!
PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456   WWW.YOURSFASHION.NL

BESTELLINGEN NIET MOGELIJK . JEANS ZIJN VOORZIEN VAN ACTIESTICKERS . OP = OP

2 STUKS VOOR 
O.A. VAN 

DEZE MERKEN€100

DIVERSE HERENMODELLEN

€75NU
 €59,95 / €69,95 / €79,95 / €89,95

NORMAAL PER STUK

Volop cadeauartikelen 
zoals boxershorts, riemen, armbanden, tassen, kettingen, etc.zoals boxershorts, riemen, armbanden, tassen, kettingen, etc.zoals boxershorts, riemen, armbanden, tassen, kettingen, etc.zoals boxershorts, riemen, armbanden, tassen, kettingen, etc.zoals boxershorts, riemen, armbanden, tassen, kettingen, etc.

GABBIANO, PME, GEISHA, PETROL, OLIVER DENIM, SISTERSPOINT, TWINLIFE, TOM TAILOR, TOM TAILOR DENIM, LBT, MAVI 

zoals boxershorts, riemen, armbanden, tassen, kettingen, etc.zoals boxershorts, riemen, armbanden, tassen, kettingen, etc.

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

Hennie Antonis
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In gesprek met elkaar op weg naar een Laarbeeks initiatief

Energie café Laarbeek op 3 december
Energie vraagt dagelijks onze aandacht. 
In het groot,  met de klimaatconferen-
tie in Parijs, waarbij er aandacht is voor 
onze energiebehoefte en de gevolgen 
die dat heeft op het klimaat.  Maar ook 
in het klein als we onze afrekening van 
de energie nota thuis krijgen en ver-
baasd zijn over de hoge kosten of juist 
trots op de mooie besparing.  Energie 
houdt ons daardoor regelmatig bezig. 
Wat kunnen we doen om de wereld 
voor het nageslacht te bewaren of de 
duurzaamheid van ons leven te verbe-
teren ?

We willen in Laarbeek kijken of we be-
wustwording  in onze dorpen verder  op 
gang kunnen krijgen. Of we samen kun-
nen nadenken en  ook echt wat kunnen 
doen aan de duurzaamheid. Door ken-
nis te vergaren over duurzamer wonen 
met betere isolatie en daar vervolgens 
ook in de dorpen mee aan de slag te 
gaan. Door gezamenlijk bij een energie 
leverancier groen in te kopen waarbij 
we niet alleen naar de kosten maar ook 
naar duurzaamheid kijken.

Het Energie café Laarbeek gaat daar 
de eerste aanzet voor zijn. Met het 
programma, dat we aanbieden, willen 
we gedachten ordenen en het gesprek 
in gang zetten. We hopen dat er door 
de mensen, die de avond bezoeken, 
een vervolg aan gegeven wordt.  Wij 
als Werkgroep willen een eerste aanzet 
geven, interesse wekken en peilen of er
in Laarbeek een duurzame basis kan 
ontstaan. Heeft u vooraf al interesse 
neem contact op via zeeuws@hotmail.
com of hf.maas@gmail.com.

Het Energie café Laarbeek vindt plaats 
bij Café van de Burgt op donderdag 3 
december en start om 20.00 uur. De 
zaal is vanaf 19.30 uur geopend. Café 

van de Burgt is gelegen aan het Heu-
velplein 21 te Beek en Donk. Hieronder 
het programma met 3 inleiders.

Klaas Althuizen 
Duurzaamheid een werelds perspectief

Marjorie van Doren
Nederland Duurzaam en Brabant 
woont slim

Dyon Noy
Op weg naar een plaatselijke Coöperatie

Pauze

In gesprek met elkaar op weg naar een 
Laarbeeks Initiatief

Advertorial ‘Wij collecteren voor 16!’

Bijeenkomst collectanten Stichting 
Collecte Week Beek en Donk
Beek en Donk - De Stichting Collecte 
Week Beek en Donk hield 18 novem-
ber een eerste bijeenkomst voor haar 
collectanten in het Ontmoetingscen-
trum, in het kader van het feit dat in 
2016 van 4 tot en met 9 april in Beek 
en Donk voor het eerst één collecte 
wordt gehouden voor 16 landelijke 
goede doelenorganisaties. De op-
komst was geweldig.

Joep van Dijk, namens de Dorpsraad 
adviseur van de pas opgerichte stich-
ting, waarvan het bestuur bestaat uit 
de coördinatoren van de 16 landelij-
ke goede doelen, gaf een uitgebreide 
uiteenzetting over het waarom we tot 
een gezamenlijke collecte overgaan en 
de wijze hoe de collecte gaat plaats-
vinden. Ervaring van de coördinatoren 
was namelijk dat het aantal collectan-
ten steeds minder werd, waardoor 
minder straten belopen konden wor-
den. Dat had weer consequenties voor 
de opbrengst van de diverse collectes. 
Bovendien waren er vanuit de inwo-
ners van Beek en Donk signalen dat de 
vele collectes die gehouden werden, 
irritaties begonnen op te roepen. 

Bij deze collecte worden voorafgaand 
aan de collecteweek enveloppen ver-
spreid waarin u een formulier aantreft, 
waarop de 16 goede doelen staan 
aangegeven. U kunt daarop aangeven 
wat u aan welk doel wil schenken. De 
bedragen telt u op en doet het geld 
met het formulier in de envelop. Deze 
envelop komt de collectant dan in de 
collecteweek bij u ophalen. Deze wij-
ze van collecteren wordt al op 141 
plaatsen elders in de regio toegepast. 
Ervaring daar leert dat de opbrengst 
het eerste jaar minder is, maar de vol-
gende jaren een stijgende lijn laat zien.

De aanwezige collectanten waren en-
thousiast over het door de Dorpsraad 
genomen initiatief en wilden mee-
werken om deze nieuwe vorm van 
collecteren tot een succes te maken. 
Deze positieve reacties geeft het be-
stuur van de stichting de nodige ener-
gie verder te gaan met de organisatie 
ervan. De collectanten zijn de peilers, 
waarop deze nieuwe vorm van collec-
ten steunt. Dat doen ze met zijn allen 
onder de slogan: ‘Wij collecteren voor 
16!’

Wandelen met seniorenvereniging Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel – De seniorenvereniging 
Aarle-Rixtel gaat op donderdag 3 de-
cember wandelen in en om de Bakelse 
beemden.

Dit gebied bestaat uit gemengd loofbos 
afgewisseld met naaldhout. Het meest 
opmerkelijk is de Bakelse Aa, die hier 
doorheen loopt. De Bakelse Aa heeft 
haar oorspronkelijk karakter terugge-
kregen door de beek opnieuw te laten 
kronkelen. Met een kronkelende beek 
kan water langer worden vastgehouden 
en wordt verdroging tegengegaan. Voor 
planten en dieren betekent een natuur-
lijke beek dat zij meer ruimte hebben 

om te leven en zich te ontwikkelen. 
Ook de aanleg van de Ecologische ver-
bindingszone draagt daar aan bij: deze 
verbindt verschillende natuurgebieden 
rond de Bakelse Aa met elkaar. 

De senioren/wandelaars vertrekken dit 
keer per auto vanaf het kerkplein in 
Aarle-Rixtel en om 9.15 uur. De bedoe-
ling is dat de wandelaars het vervoer 
zelf onderling regelen.

Winter
controle

Een groot aantal basisschoolkin-
deren en jongeren van de mid-
delbare school is belast met (een 
deel van) de zorg voor een fami-
lielid. ViERBINDEN vindt het be-
langrijk, dat ook deze jonge man-
telzorgers in het zonnetje gezet 
worden en zich af en toe kunnen 
ontspannen. Daarom starten de 
jongerenwerkers met een maan-
delijkse avond waarop gezellige 
activiteiten en ruimte voor het 
uitwisselen van ervaringen elkaar 
afwisselen. De MooiLaarbeek-
Krant sprak hierover met Eva van 
Berlo, stagiaire maatschappelijk 
werk.

Wanneer ben je een jonge man-
telzorger?
Heb je een broertje met autisme 
of adhd en moet je veel rekening 
met hem houden? Of is je zusje 
gehandicapt en help je regelma-
tig om haar eten te geven of ga 
je met haar wandelen? Is je vader 
of moeder ziek, waardoor je in het 
huishouden mee moet helpen of 
doe je regelmatig boodschappen 
voor je oma die dat zelf niet meer 
kan? Dan ben je waarschijnlijk 
een jonge mantelzorger. Eva legt 
uit: “De meeste jonge mantelzor-
gers vinden het heel normaal dat 
ze helpen met de zorg of rekening 
houden met hun zieke of gehan-
dicapte familielid. Het is natuurlijk 

ook heel fijn en goed dat ze dat 
doen. Maar het verschil met bij-
voorbeeld vrijwilligerswerk is, dat 
je daar altijd mee kunt stoppen als 
je even geen zin of tijd hebt. Man-
telzorg overkomt je. De leeftijds-
groep waar wij ons nu op richten 
zijn de kinderen uit groep 6, 7 en 
8 van de basisschool en de eerste 
twee klassen van de middelbare 
school”. 

Waarom bijeenkomsten voor jon-
ge mantelzorgers? 
“Bij ViERBINDEN hebben we veel 
respect voor jongeren die deze 
zorg op zich nemen en we begrij-
pen ook dat dat vaak niet een keu-
ze is, maar iets dat je overkomt”, 
vertelt Eva. “Je zit nou eenmaal 
in die situatie en dus help je mee. 
Heel logisch. Maar wij vinden dat 
je daarvoor best eens wat terug 
mag krijgen. En misschien vind je 
het ook wel eens fijn om even je 
hart te luchten of van gedachten 
te wisselen met leeftijdsgenoten 
die thuis hetzelfde meemaken. 
Daarom starten we begin volgend 
jaar met maandelijkse bijeenkom-
sten voor jonge mantelzorgers. 
Om jongeren bewust te maken 
van het mantelzorgschap ga ik 
presentaties houden op de Laar-
beekse scholen”.

Wat doe je tijdens een bijeen-
komst?
“De ene maand organiseren we 
een gezellige avond waarop we 
leuke dingen doen. De jonge-
ren mogen zelf meedenken over 
de invulling van het programma, 
zodat het ook echt hun avond 
wordt. De andere maand zal de 
invulling er meer op gericht zijn 
dat ze hun verhaal kwijt kunnen. 
Voor degenen die dat prettig vin-
den. Je mag ook komen om te 
luisteren naar de verhalen van 
anderen. Of misschien kun je met 
elkaar wel tips uitwisselen. Naast 
de maandelijkse avonden gaan 
we bovendien ook een keer per 
jaar een weekend organiseren. 
Een weekend waarop je er even 
helemaal uit bent.

Hoe kun je je aanmelden?
Voor meer informatie of om je aan 
te melden neem je contact op met 
Manita Herregraven. Zij is Coör-
dinator Mantelzorgondersteuning 
bij ViERBINDEN. Je kunt haar 
bellen op 0492-782902 of 06-
48532893. Je mag haar ook een 
e-mail sturen: mherregraven@
vierbinden.nl.

Ben jij een jonge mantelzorger?

ViERBINDEN.NL

	  

	  

MANTELZORG
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Mooi UIT in Laarbeek

Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

ZATERDAG 28 NOVEMBER VANAF 21.30 UUR 

Oergezellige avond met topkletsers en topamusement

Vrije verkoop kaarten Gala der Spartanen

Beek en Donk - In het clubgebouw 
van Sparta’25 vindt op zaterdag 12 
december het Gala der Spartanen 
plaats. Na de eerste inschrijving, 
die bedoeld was voor de leden 
van Sparta’25, zijn er nog enke-
le tientallen kaarten verkrijgbaar 
voor de vrije verkoop. Iedereen is 
dus welkom om kaarten te kopen 
voor deze unieke avond. 

Op deze avond treden voor u op 
tonpraters Jan Strik, Frank Schrij-
en, Rob van Elst en Marlon Kicken. 
Zij worden muzikaal en cabaretesk 

begeleid door amusementsgroep 
KUUB. U kunt deze avond bijwo-
nen voor €12,50. Hiervoor krijgt u 
tevens een kop koffie. Garderobe 
is gratis. Het gala begint om 19.45 
uur. 

Het clubgebouw is vanaf 19.00 
open. De laatste kaarten zijn ver-
krijgbaar in het clubgebouw tij-
dens openingstijden (zaterdag en 
zondag overdag en op woensdag- 
en donderdagavond). Zorg dat je 
erbij bent op deze unieke avond.

Zolang mogelijk 
zelfstandig 

blijven wonen:
voor senioren, 

eenzamen, zieken 
en andere 

hulpbehoevenden.

Ingrid van Dijk        06-36 41 29 31 
info@aggeris.nl      www.aggeris.nl     

beeldende kunst - grafisch ontwerp

Crommenacker 4 - Lieshout
www.atelier-xplore.nl
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Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*

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

* D
ez

e 
ac

tie
 lo

op
t v

an
 2

7 
no

ve
m

be
r 2

01
5 

to
t e

n 
m

et
 2

9 
fe

br
ua

ri 
20

16
. A

lle
en

 i.
c.

m
. e

en
 R

eg
io

Ba
nk

 s
pa

ar
re

ke
ni

ng
.

   
St

ap
 o

ve
r e

n 
la

at
 u

w
 in

ko
m

en
 s

to
rt

en
. V

ra
ag

 n
aa

r d
e 

vo
or

w
aa

rd
en

.

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

Specialisten in familierecht, erfrecht en 
echtscheidingsbemiddeling

Elisabethplaats 53 • 5421 LC Gemert
T. 0492 820 150

Elisabethplaats 53 • 5421 LC Gemert
T. 0492 820 150

Haageijk 25 • 5421 KW Gemert 
T. 0492 820 041

GROOTSTE DEALER

Urban Sofa’s & Jouw Meubel

Zondag 29 november 
zijn beide winkels geopend 

van 11.00 – 17.00 uur.
Voor iedere klant een leuke verrassing.

Tijdens deze dag spectaculaire acties 
zie ook www.truudswoonwinkel.nl

Graag tot ziens bij
Truuds!

Meubels • Bankstellen • Schilderijen • Verlichting • Accessoires

E. truudswoonwinkel@live.nl • I. www.truudswoonwinkel.nl

Geld groeit niet aan de bomen
PNL is voor duurzaamheid, maar 
niet voor de rigoureuze uitga-
ve die het huidige college gaat 
doen. Het college wil 2,7 miljoen 
euro  investeren (omgerekend 
naar eenmalige bedragen). Dat 
is een slordige €125,- per inwo-
ner of €500,- voor een gezin van 
vier. Ook heeft de gemeenteraad 
niet bepaald wat het begrip duur-
zaamheid precies betekent, en is 
nog helemaal niet duidelijk waar 
het geld aan uitgegeven wordt. 
Volgens het college hebben Bava-
ria en Rabobank al hun interesse 
getoond, maar het zal toch niet 
zo zijn dat dit gemeenschapsgeld 
naar bedrijven gaat?

Het college gaat samen met 
de burger overleggen waar dit 
duurzaamheidsgeld aan wordt 
gespendeerd. Deze gesprekken 
kunnen echter ook plaatsvinden 
voordat we een bedrag vaststel-
len. Duurzaamheidsinitiatieven 
hoeven wat PNL betreft niet al-
tijd veel geld te kosten! PNL had 

bijvoorbeeld een motie ingediend 
om duurzaamheidsleningen aan 
burgers te verstrekken, maar dit 
is afgewezen door het college! 
Misschien blijkt het enorme be-
drag van 2,7 miljoen euro niet 
nodig, en kunnen we meer ver-

enigingen en vrijwilligers helpen. 
Geld groeit immers niet aan de 
bomen!

Namens fractie van PNL

LEZERSPODIUM

Cursus ‘Schilderen iets voor u!’
Beek en Donk - De kunstenares Hasna 
Rezgui, bekend door de leuke hoeden 
(zie foto), groeide met haar Tunesische 
vader en Nederlandse moeder op in 
Frankrijk en later in Tunesië waar ze de 
Kunstacademie volgde.

Ze heeft in Tunesië na de kunstacade-
mie lesgegeven aan gehandicapte en 
gezonde kinderen en hier in Nederland 
geef ze al jaren schilderlessen aan men-
sen tussen 4 en 90 jaar.

“Kinderen en volwassenen denken 
gauw dat ze niet kunnen tekenen. Als 
ze dan zien dat het hun wel lukt, raken 
ze dubbel gemotiveerd. Het is heer-
lijk om mensen te leren tekenen, om 
hen vertrouwd te maken met vormen, 
kleur en kijken naar lichtval. Daarom 
geef ik graag teken- en schilderles”, al-
dus Hasna, heel enthousiast met haar 
Franse accent.

De docente is van plan om gedurende 
de eerste paar lessen alleen met zacht 
potlood te werken. Dat is de basis en 
kan het leren kijken naar lichtval ont-
wikkeld worden. Daarna wil ze pas 
gaan werken met houtskool, vetkrijt, 
pastel, aquarel, acryl en olieverf.

De lessen zijn maandag, dinsdag en 
donderdag van 10.00 uur tot 11.30 of 
van 14.00 uur tot 15.30 voor volwas-
senen en van 16.00 uur tot 17.00 voor 
kinderen.

De cursus start vanaf maandag 4 januari 
in het Ontmoetingcentrum in Beek en 
Donk. De kosten zijn € 25,00 per 4 les-
sen voor volwassenen en € 20,00 voor 
kinderen, exclusief materiaal.

Heeft u of uw kind belangstelling voor 
een cursus tekenen en schilderen, zoals 
in het artikel word beschreven, stuur per 
mail uw voorkeur voor dagen en tijd aan 
hasnakunst@outlook.com. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 20 decem-
ber. Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Henrie Bouwmans van ViERBINDEN 
(tel. 0492-328803).

‘Troubled water’, de 2e film van de filmcyclus

Filmvertoning in Dorpshuis Lieshout
Lieshout - De werkgroep 
Oudereneducatie, de vier geza-
menlijke Seniorenverenigingen van 
Laarbeek en ViERBINDEN houden een 
filmcyclus. De filmcyclus bestaat uit 
4 films met het thema ‘Weer in het 
reine komen’. De komende maanden 
gaan ze steeds in op een film en deze 
nader beschrijven. Deze week film 
2: Troubled Water. Deze wordt afge-
speeld op dinsdag 1 december in het 
Dorphuis Lieshout, aanvang 13.30 
uur.

Troubled water, Erik Poppe, 2008 (115 
min.) 
Na acht jaar komt Jan Thomas wegens 

goed gedrag vervroegd vrij. Hij is vast-
besloten van zijn verdere leven iets 
goeds te maken. Hij heeft zijn straf 
uitgezeten, zijn ‘schuld is afgelost’. 
Als getalenteerd organist weet hij al 
snel een baan te krijgen bij een kerk in 
Oslo. Hij wordt gewaardeerd om zijn 
talent en zachtaardig karakter. Hij doet 
er alles aan om zijn verleden verborgen 
te houden. Tevergeefs echter, want op 
een gegeven moment wordt hij her-
kend. Dan richt de camera zich op de 
andere partij, de nabestaanden van 
het slachtoffer. Dan worden we deel-
genoot van een uitermate moeizaam 
proces van verwerking en ten diepste 
op jezelf teruggeworpen worden. Dan 

zien we dat ‘weer in het reine komen’ 
en vergeving (minimaal) van twee 
kanten moet komen. Dan pas is im-
mers ‘een nieuw leven’ mogelijk, voor 
zowel daders als slachtoffers.

De bijeenkomst start met een korte in-
leiding door Philip Verdult, theoloog/
filosoof van de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Daarna wordt de film ver-
toond en dan, na een pauze met een 
kopje koffie of thee, volgt een interac-
tieve nabespreking van Dhr. Verdult. U 
kunt zelf bepalen of u bij deze nabe-
spreking aanwezig wilt zijn. De middag 
duurt incl. nabespreking tot ongeveer 
17.00 uur. De entree bedraagt € 7,00.

Beek en Donk - De volgende dans-
middag staat weer voor de deur. Op 
dinsdag 1 december wordt in de ont-
moetingsruimte van de Waterpoort 
opnieuw gedanst.

Onder leiding van DJ Arie 
Wagelmans komen verschillende 

gezelschapsdansen voorbij zoals de 
Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een 
Swing. Iedereen is welkom, je hebt 
geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houden je 
jong! 

De dansmiddag op 1 december begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie kun je terecht bij 
ViERBINDEN, Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 06-
45203227. Zegt het voort, op naar de 
Waterpoort!

Gezellige dansmiddag op 1 december

Kom dansen in de Waterpoort
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Beek en Donk - Wie aan het eerste 
weekend van juli denkt, denkt aan 
WiSH Outdoor. Met ruim 55.000 be-
zoekers in 2015, was het festival voor 
de vijfde maal op rij, ruim van tevoren 
geheel uitverkocht. Hoewel 1, 2 en 3 
juli nog even op zich laten wachten, 
kunnen vroege vogels zich vanaf 1 
december al verzekeren van tickets 
voor het Brabantse dance festival. 

Gedurende deze early bird verkoop, 
wordt een beperkt aantal tickets be-
schikbaar gesteld tegen een geredu-
ceerd tarief. De reguliere kaartverkoop 
start pas in 2016. WiSH Outdoor 2016 
belooft een zeer bijzondere editie te 
worden, daar het festival haar 10-ja-
rig jubileum gaat vieren! Early bird tic-
kets zijn op dinsdag 1 december vanaf 
20.00 uur uitsluitend te verkrijgen via 
www.wishoutdoor.com. Wees er op 
tijd bij, want op = op!
 

Extra Hardstyle stage op vrijdag
Hoewel sommigen de eerste dag van 
WiSH Outdoor zien als pre-party voor 
campinggasten, is de vrijdag geduren-
de de afgelopen jaren uitgegroeid tot 
een volwaardige festivaldag. Naast de 
diverse house stages, zal er in 2016 
daarnaast dan ook voor het eerst een 
volledige hardstyle stage worden toe-
gevoegd aan de vrijdagprogramme-
ring. De line-up zal op een later tijdstip 
bekend worden gemaakt.     
 
18+ area zondag
De zondag van WiSH Outdoor biedt 
al jaren een brede programmering 
voor alle leeftijden. Zo konden bezoe-
kers afgelopen jaar genieten van o.a. 
Kensington, Typhoon, La Fuente, Jordy 
Dazz, FeestdjRuud en the Partysquad. 
In 2016 zal er op zondag tevens een 
speciale 18+ area worden toegevoegd 
aan het festival; hierover volgt later 
meer informatie

Awards
WiSH Outdoor 
is dit jaar niet 
alleen geno-
mineerd, maar 
zelfs tot de bes-
te 10 festivals 
gekozen voor 
de prestigieuze prijs van ‘best medi-
um-sized European festival 2015’ in de 
European Festival Awards! Daarnaast 
is het festival ook bij Festivalchart in 
de race voor de titel ‘beste dance fes-
tival van 2015’. Festivalchart is een 
toonaangevende website die op basis 
van de rapportcijfers van bezoekers 
een top 100 van beste festivals op-
stelt. Heb jij ook zo genoten van WiSH 
Outdoor afgelopen jaar? Breng dan nu 
op www.festivalchart.nl je stem uit op 
WiSH Outdoor en help het festival aan 
de titel ‘beste dance festival van 2015’. 
Stemmen is nog mogelijk tot het einde 
van het jaar.

Kienen met de Raopers

Expositie in Gallery Berkendijkje

Lieshout – Carnavalsvereniging 
de Raopers houdt op vrijdag 27 
november een kienavond.

Deze kienavond wordt gehouden 

in het Dorpshuis aan het Groten-
hof in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is hier wel-
kom om mee te doen.

Beek en Donk – In Gallery Berken-
dijkje start op zondag 29 novem-
ber een expositie met beelden die 
gemaakt zijn door cursisten van 
Gallery Berkendijkje.

U bent welkom op zondag 29 no-

vember, en de zondagen 6, 13 en 
20 december, telkens van 13.00 
tot 17.00 uur. De entree is gratis. 
Tevens is er een verkoop van di-
verse kunstwerken. Het sieraden-
winkeltje van Diana’s sieraden is 
tijdens deze dagen ook geopend.

Winnaars Sinterklaasshow
De winnaars van de kaartjes voor de 

Sinterklaasshow in Aarle-Rixtel zijn bekend! Wij 
wensen Kyan en Xavi van Schijndel, Merel van 

Vijfeijken, Joel Verbakel en Noor Hendriks alvast 
heel veel plezier toe. Dat wordt lachen, gieren, 

brullen…en pepernoten eten! De winnaars krijgen 
automatisch bericht van de organisatie.

Amusementsavond in 
ontmoetingsruimte Zonnetij
Aarle-Rixtel - In de ontmoetings-
ruimte van appartementencom-
plex Zonnetij wordt woensdag 9 
december een optreden gegeven 
door het gemengd koor Euphonia.

Euphonia brengt voor u een avond 

met diverse kerstliederen. De toe-
gang is gratis deze avond, welke 
start om 19.30 uur. De zaal is geo-
pend vanaf 19.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom in de ontmoe-
tingsruimte, gelegen aan de Hein-
dertweg 87 te Aarle-Rixtel.

Gilde eert Gildeheer Floris van der Putt
Lieshout - Het Sint Servatius Gilde uit 
Lieshout stond afgelopen zaterdag 
om 11.45 uur klaar om Floris van der 
Putt te eren met zijn 100ste verjaar-
dag. Dit deden ze door bij het graf een 
vendelhulde te brengen. Het hele jaar 
door zijn er al activiteiten gehouden 
ter nagedachtenis aan de pastoor, die 
op 21 november 1915 in Eindhoven is 
geboren. 

Floris was niet alleen pastoor, ook was 
hij vooral een musicus. Hij schreef en 
componeerde liturgische liederen. Ook 
componeerde hij volksliederen, onder 
andere toen de Hertog Jan kwam va-
ren, kwam uit zijn pen. 

Het Gilde had ook nog een activiteit 
in het Dorpshuis waar het schilderij 
hangt, met een afbeelding van het Sint 
Servatius Gilde. Om 13.00 uur werd 

het schilderij uit handen van wethou-
der Johan Briels over gedragen aan het 
Sint Servatius Gilde, die dat graag in 
eigendom wilde hebben.

Het schilderij dat geschilderd is door R. 
Pijnenburg heeft jaren in het voorma-
lig gemeentehuis van Lieshout gehan-
gen. Zondag ging het Gilde naar Den 
Bosch om de heilige mis in de Sint Jan 
op te luisteren.

Beek en Donk - De Wereldwinkel 
heeft tot en met 4 december een 
actie waarmee u kans kunt maken 
op een ‘eerlijke Kerstboom vol met 
fairtrade producten’.

Bij aankoop van €10,00 of meer 
krijgt u een lootje, dit vult u in. Uit 
de ingeleverde lootjes wordt op 5 
december een winnaar getrokken 
en deze naam wordt doorgegeven 
aan de Landelijke Vereniging voor 

Wereldwinkels. Uit alle ingestuur-
de lootjes wordt dan de definitieve 
winnaar getrokken. Op 9 december 
wordt de winnaar bekendgemaakt. 
Komt u ook even een kijkje nemen 
in de winkel.

Start verkoop Early bird-tickets WiSH Outdoor 

Eigenaar: Stef van Oorsouw 
Locatie: Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Van het bourgondisch koken maakt Kookcentrum 
Brabant uit Beek en Donk nu een uitstapje naar pro-
fessionele taarten bakken. Vanuit het razendpopulai-
re televisieprogramma ‘Heel Holland Bakt’ kwam het 
idee om workshops taarten bakken te gaan geven, 
uiteraard onder deskundige begeleiding. Op zaterdag 
23 januari staat de eerste workshop gepland. 

Waar moeten mensen aan denken als het gaat over 
taarten bakken, Stef? 
“Wie ‘Heel Holland Bakt’ heeft gekeken, heeft gezien 
dat er veel verschillende soorten taarten zijn. Deze 
workshops zijn nieuw voor ons. De eerste workshop 
beginnen wij met biscuittaarten als basis. Vanuit hier 
kun je heel veel verschillende kanten op. Zo kun je een 
chocolade- of mokkataart maken, maar ook een slag-
roomtaart. Deelnemers aan de workshop krijgen bij ons 
een keuze uit diverse taarten die zij kunnen maken.” 

En hoe gaat dat dan precies?
Onder professionele begeleiding krijgen de deelnemers 
te horen hoe zij het beste hun taart kunnen bakken. Zo 
leren ze bijvoorbeeld alles over de opmaak en spuit-
technieken. De workshop duurt ruim drie uur. Daarna 
heeft ieder een eigen taart gemaakt, die hij/zij mee 
naar huis mag nemen. Mocht dit een succes zijn, willen 
we in verschillende niveaus workshops gaan houden, 
zodat de meest uiteenlopende taarten bij ons gemaakt 
kunnen worden.” 

Lekker! Ik wil graag een keer een workshop volgen. 
En nu?
“Op zaterdag 23 januari staat de eerste workshop 
gepland (zie de informatie hiernaast). Kun je dan niet 
maar heb je wel interesse om een andere keer deel te 
nemen? Neem ook dan even contact op. Bij voldoende 
animo voor een volgende workshop, prikken we snel 
een nieuwe datum.” 

Kookcentrum  Brabant
Prins Hendrikstraat 8

5741GR Beek en Donk

 info@kookcentrumbrabant.nl
www.kookcentrumbrabant.nl

06-46598595

Maak de heerlijkste mooiste taarten en 
leer diverse technieken onder deskundige 

begeleiding

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...  KOOKCENTRUM BRABANT
NIEUW! Workshop taarten bakken! Gebaseerd op ‘Heel Holland Bakt’ 

Win een eerlijke kerstboom



Donderdag 26 november 2015 31
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Afslanken in 4 stappen!
1. Figuuranalyse
2. Doelgericht bewegen 

in warmtecabines
3. Ozontherapie
4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Carla van der Linden & Thea van Rixtel

Pepernotenparty bij &RG-teens

Lieshout - Voor de Lieshoutse tieners 
is er op vrijdag 27 november een disco 
met als thema ‘de Sint’. De peperno-
tendisco van vorig jaar werd massaal 
bezocht, het wordt een vette disco, 
boordevol show en entertainment. 

Party Jockey Tim (Tim Frenken), de 
diskjockey en entertainer, heeft dit 
keer weer iets speciaals voor ogen en 
doet onder andere ook een beroep op 

jullie rijmvermogen. Heb je een zwar-
te pruik of wat schmink en een baret 
met veer, of een witte baard, staf met 
mijter en kom je verkleed in de juiste 
sfeer, wordt je gespot en kom je in de 
spotlight, dan sta je met je prijs ver-
eeuwigd op de &RG-teens website.

Deze discoavond vindt plaats in de 
Club Energie ruimte, de jeugdruimte 
van het Dorpshuis te Lieshout.  De toe-

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

Crazy Kerst Crea met &RG-teens tienerwerk 
Lieshout - De vrijwilligers van het 
&RG-teens-team houden een creatie-
ve activiteit op vrijdag 18 december in 
het dorpshuis van Lieshout. 

De organisatie daagt de jeugd uit om 
een mooi kerststuk te maken voor hun 
zelf of de ouders, oma, opa, etc. Ook 
al kun je ‘niets’, je komt toch met iets 
heel moois naar huis. Je krijgt profes-
sionele begeleiding. Neem een grote 
oude spiegel, een grote lelijke bloem-
pot, een grote oude lijst, een groot 

schildersdoek, een grote glazen vaas 
of iets anders groots wat je wil pim-
pen tot een cool kerststuk mee. Liever 
geen dozen. Daar waar nodig wordt je 
geholpen. Je vader of moeder zal ape-
trots zijn. De deelnamekosten zijn gra-
tis en voor iets lekkers wordt gezorgd. 
De mooie creatie die je gemaakt hebt 
(of meerdere) mag je gratis mee naar 
huis nemen. 

Omdat er een indeling gemaakt 
moet worden van groepen is het 

van belang om vroegtijdig te weten 
met hoeveel deelnemers er rekening 
gehouden moet worden. Daarom 
dient men zich in te schrijven, kijk op 
www.energyteens.nl.

Zorg dat je op tijd bent, om 19.30 uur 
worden jullie verwacht en omstreeks 
21.00 uur is het de bedoeling dat jullie 
weer opgehaald worden. Deze activi-
teit is voor &RG-teens leden van groep 
7 t/m 15 jaar.  

Laarbeek - Het Commanderij College 
daagt leerlingen uit en stimuleert ta-
lent. Daarom zijn ze twee jaar geleden 
begonnen met een pilot Cambridge 
English op het vmbo. Dit schooljaar 
hebben maar liefst zestien leerlingen 
meegedaan aan het examen Cam-
bridge English op B2-niveau. Dit ni-
veau staat net boven het eindniveau 
van havo 5.

Het gaat om dertien leerlingen van de 
theoretisch gemengde leerweg, een 
leerling van vmbo-kader en twee leer-
lingen van de locatie vmbo Gemert. 
Veertien leerlingen hebben de exa-
mens met een positief resultaat afge-
legd. Het vmbo is uitermate trots op 
deze leerlingen. Zij hebben laten zien 
dat zij erg talentvol zijn op het gebied 
van Engels. Mede door deze geweldi-
ge resultaten zijn er dit schooljaar maar 

liefst veertig leerlingen aan de slag ge-
gaan om hun Cambridge English cer-
tificaat te behalen. Ze hopen volgend 
jaar dan ook nog meer certificaten uit 
te mogen reiken. Voorheen konden 
leerlingen al kiezen voor een extra uit-
daging bij Engels op locatie havo/vwo. 
Nu is er dus ook deze mogelijkheid op 
het vmbo (op vmbo Gemert en vmbo 
Laarbeek).

14 leerlingen Commanderij College slagen voor examen

Leerlingen ontvangen certificaten Cambridge English

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  

info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

HUISCOLLECTIE
COMPLETE BRIL DUN KUNSTSTOF 1.6

GEHARD EN ONTSPIEGELD
 

 ENKELVOUDIG € 100,00

 VARILUX € 299,00
 

* RECHT OP VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR 

IN 2015, MAAK ER NU NOG GEBRUIK VAN!

* TWEE LEESBRILLEN OP MAAT GEMAAKT, 

GEHARD EN ONTSPIEGELD VOOR €100,00

* INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN

Disco in kerstsferen in ‘Club Energy’ ruimte Dorpshuis Lieshout

‘Jingle Beats’ disco voor Laarbeekse tieners
Lieshout – In Lieshout wordt op 12 
december een jongeren themadis-
co ‘Jingle Beats’ gehouden. Deze 
disco is bedoeld voor de Laarbeek-
se tieners van het voorgezet onder-
wijs. 

Vanaf heden kun je ook je vrienden 
en of vriendinnen meenemen naar 
de leukste Beats evenementen van 
Laarbeek, want het blijkt dat hier 
behoefte aan is. Jingle Beats is het 
thema van deze disco. Dus iedereen 
in de kerstsfeer! De nodige effecten 

zorgen voor leuke, verrassende si-
tuaties. 

Kaarten zijn te halen bij de vier be-
kende voorverkoopadressen: D.I.O. 
drogisterij Mark, Dorpsstraat 5 in 
Lieshout, Buurthuis Mariahout, 
Bernadettestraat 43 in Mariahout, 
Snoeperij Jantje, Kerkstraat 4 in 
Aarle-Rixtel, IJssalon de verrassing, 
Heuvelplein 99 in Beek en Donk. 

De organisatie geeft aan er weer 
veel zin in te hebben. De muziek-

stijl, uitstraling, en opzet van deze 
discoavond wordt aan het thema en 
aan de doelgroep aangepast, zodat 
de jongeren zich verbazen, thuis 
voelen en uitzien naar een volgen-
de keer. Entertainment en de nodi-
ge effecten zorgen voor leuke situ-
aties. De PLUS disco’s zijn speciaal 
voor jongeren van het voortgezet 
onderwijs. De aanvangstijd is 20.30 
uur en ze stoppen om 23.30 uur. De 
Jingle Beats disco avond wordt ge-
houden in de ‘Club Energy’ ruimte 
in het Dorpshuis van Lieshout.
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Pieten Express zet 
Helmond centrum 
op stelten!
Tijdens hun verblijf in het Kasteel van Sinterklaas 

maken de Pieten altijd even tijd vrij om een bezoek-

je te brengen aan het Helmondse centrum, de Hel-

mondse markt en de Elzas-Passage. Dit zullen zij ook 

doen op zaterdag 28 én zondag 29 november! Op 

zaterdag brengen zij de fantastische Pieten Express 

mee. De trein boordevol snoepgoed en mandarijn-

tjes zal dan muzikaal ondersteund worden door de 

Pietenkapel.

Samen met de Pietenkapel die de mooiste 

 Sinterklaasliedjes ten gehore brengt en de super-

de-luxe Pieten Express beleven de Pietjes doldwaze 

avonturen! 

 
Pietenpret op 
Koopzondag 29 november
Ook op de koopzondag vind je overal pieten. Door 

de straten klinken de vrolijke Sinterklaasliedjes 

van de Pietenkapel. De Pepernotenpiet deelt, op 

zijn bak� ets, pepernoten uit aan alle kinderen en 

ook de Pietenmobiel zoeft door het centrum. Kom 

gezellig naar het Helmondse centrum op zondag 29 

november!

DE WINKELS ZIJN GEOPEND VAN 

12:00 TOT 17:00 UUR. 

Mooiste Sinterklaasetalage van 
Helmond 
Tussen 15 november en 7 december haken de 

winkels in het Helmondse centrum aan op het 

Kasteel van Sinterklaas. Helmond Marketing en 

Centrummanagement Helmond hebben een speciale 

prijs in het leven geroepen om de ondernemers te 

stimuleren van hun etalage een waar kunststukje in 

Sinterklaassferen te maken. Laat je verrassen en kom 

de etalages bekijken!

Wonderlijke etalages 

Helmond heeft met het Kasteel van Sinterklaas al vele 

jaren een grote publiekstrekker. Bezoekers komen uit 

het hele land. Met de extra fraai versierde etalages 

wil Helmond haar naam als Sinterklaasstad van 

Nederland verder versterken zodat bezoekers van het 

kasteel ook kunnen genieten van alles wat Helmond 

op winkel- en horecagebied heeft te bieden.

Extra koopzondagen

Op zondag 13, 20 en 27 december zijn de winkels 

in het centrum extra geopend. Tevens is een extra 

koopavond op woensdag 23 december. Voldoende 

tijd dus om de cadeautjes voor onder de kerstboom 

uit te kiezen. Deze koopzondagen zijn extra 

feestelijk door de komst van de Kerstmannen - en de 

Sneeuwpoppen kapel. De kerstliedjes die zij spelen 

zorgen voor een gezellige kerstsfeer. Ook kun je op 

de foto met levensgrote sneeuwpoppen. Zorg jij voor 

een mooie “sneeuwsel� e”? 

SINTERKLAASCADEAUS
VIND JE IN HELMOND
CENTRUM
Vorige week zijn de Sint en zijn Pieten gearriveerd in Nederland. Zij hebben inmiddels ook hun intrek 
genomen in het prachtige Kasteel van Sinterklaas, waar ze elk jaar drie weken verblijven om alle 
voorbereidingen te treff en voor pakjesavond. Vol verwachting klopt ons hart wat de Sint dit jaar 
voor ons meebrengt! Het centrum van Helmond staat de komende weken dan ook volledig in het 
teken van zijn komst.  

Pietenpret 29 november

Extra koopzondagen13, 20 en 27 december
Extra koopavond 23 december
Extra koopavond 23 december

Pietentreint je 28 november

www.hellohelmond.nl
Scan met Junaio
en ontdek bruisend Helmond!
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Na een kleurrijke, zowel landelijke 
als plaatselijke intocht van onze 
goedheiligman Sint Nicolaas, blies 
een ander kleurrijk man, te weten 
Johan Cruyff, de aftocht. 
Het teken tot de aftocht, was 
het vertrekken van een ander 
groot voetballer Wim Jonk, uit de 
jeugdopleiding van Ajax, waarmee 
weer een ‘crisis’ werd geboren. 
Deze was van erge korte duur, 
Ajax leed er niet onder, liep zelfs 
her en der nog wat punten uit! 
Ook de Sint scoorde punten, door 
op zijn doortocht, rondgang door 
de straten van Beek en Donk, 
vele kinderen gelukkig te maken 
met een praatje, een fotootje 
toe te staan, een pepernootje 
weg te geven en een kind door 
zijn haren te strijken. Naast deze 
verschillende ‘tochten’ kennen 
we ook nog de rooftochten, 
plunderingen, die op het moment 
in het verre Syrië zijn definitie 
vinden. Hier wat over te zeggen, is 
momenteel echt overbodig en zeer 
onbegrijpelijk, ongeloofwaardig, 
wat er allemaal gebeurt. De 
optocht hiertegenover, is wél een 
mooi verschijnsel. Hier bedoelen 
we de parade, de stoet mee, in het 
kader van de carnavalsfestiviteiten. 
De 11e van de 11e is geweest en 
dan begint bij velen het weer te 
kriebelen, menige voorbereidingen 
worden genomen, om maar weer 
een zo mooi mogelijke wagen te 
maken die in de carnavalsstoet 
vele lachspieren zal laten bewegen 
en waar menigeen met heel veel 
plezier aan gewerkt heeft!

Wat mij de afgelopen week 
absoluut ‘geplezierd’ heeft, 
(ondanks het af en toe ‘op de 
tocht’ zitten) is de voorstelling van 
KUUB, een ‘carnavaleske’ groep, 
die hun repertoire van 8 jaren 
‘gestapeld’ had tot KUUB STAPEL! 
Voorwaar een hele geslaagde, 
goed bezochte voorstelling in de 
Cacaofabriek te Helmond, die 
hier ook uitermate geschikt voor 
bleek. Mijn lachspieren zijn terdege 
op de proef gesteld; alleen maar 
ontspanning, met mooie, hilarische 

liedjes en idem sketches, waarvan 
je bleef denken: “Hoe kómen ze er 
op?” “De moeite wert, um is unne 
kir te gon kieke, zok zegge!”
Wat je ook een keer gezien 
moet hebben, is de ‘moeder der 
derby’s’, ‘Rood tegen Blauw’, in 
het Spakenburgse, te weten de 
IJsselmeervogels tegen Spakenburg 
zelf! Zowaar twee verenigingen uit 
de topklasse, allebei gelegen in 
Spakenburg, waarvan de eerste 7 
dit jaar promoveren naar de nieuwe 
2e divisie. Moet toch kunnen met 
ruim een miljoen begroting? Maar 
dat deze verenigingen zo dicht bij 
elkaar liggen, dat echt het ene doel 
van de Roden, tegen de kantine 
ligt van de Blauwen, is toch wel 
heel frappant. Deze Battle van de 
Westmaat moet je gezien hebben 
en met een kleine 10.000 bezoekers 
(Spakenburg telt 12.000 inwoners) 
zie je ook dat er veel neutrale 
toeschouwers waren, net zoals ik, 
die hun ogen soms niet konden 
geloven! Naast een triomfboog 
van vlaggen, met daarop alle titels 
van de IJsselmeervogels, was er ’s 
avonds een heuse triomftocht van 
de spelers in de grote feesttent, de 
plaatselijke sporthal.
Je moet het een keer gezien 
hebben, maar er zijn zoveel 
‘tochten’ die de moeite waard zijn. 
Laat het jouw zoektocht zijn!

R. van den Enden

Sportend Laarbeek
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 zitten) is de voorstelling van 

KUUB, een ‘carnavaleske’ groep, 
die hun repertoire van 8 jaren 
‘gestapeld’ had tot KUUB STAPEL! 
Voorwaar een hele geslaagde, 
goed bezochte voorstelling in de 
Cacaofabriek te Helmond, die 
hier ook uitermate geschikt voor 
bleek. Mijn lachspieren zijn terdege 
op de proef gesteld; alleen maar 
ontspanning, met mooie, hilarische 

Zoekt en ge zult vinden!
COLUMN

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? 
Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.

“De voorrondes heb ik overleefd”
Open biljarttoernooi in Beek en Donk

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Johan Maas

Beek en Donk- Het ‘Open Laarbeekse 
Biljarttoernooi’ is een jaarlijks terug-
kerend toernooi waar iedereen uit de 
omgeving aan kan deelnemen. Win-
naar was Gerrit van Osch van biljart-
vereniging ’t Centrum.

Leermeester
Pieter Rooijakkers, voorzitter van ’t 
Centrum, legt op zijn kenmerkende 
rustige manier uit dat het een ‘Lib-
re-toernooi’ betreft. Het maakt dus niet 
uit hoe de speelbal over het groene la-
ken rolt, als er een punt wordt gemaakt 
is het in orde. Wél is het zo dat - om ie-
dereen mee te kunnen laten doen - de 
deelnemers worden ingedeeld naar hun 
gemiddelde. Dit is zo ongeveer hetzelf-
de als een handicap bij golfen. Het aan-
tal punten dat moet worden gemaakt 
om te kunnen winnen, is bij deze wed-
strijd 20 keer dat gemiddelde. Er wordt 
namelijk in 20 beurten beslist wie de 
winnaar is. Het duurt even voordat uw 
verslaggever het doorheeft, maar Piet is 
een geduldig leermeester. 

Vlekkeloos
Het toernooi, dat heeft geduurd van 
11 tot en met 21 november, wordt dit 
jaar georganiseerd door Ad de Koning 
en Tonny de Louw. Met 160 deelne-
mers is het een grote kunst om een 
wedstrijdschema in elkaar te knutselen 
dat voldoet aan de eisen van de spelers 
met hun diverse gemiddelden. Daar-
naast verlangen de deelnemers dat de 
organisatie ook nog rekeninghoudt 
met de afstand, die de ze moeten af-
leggen en wie met wie meerijdt. Alles 
bij elkaar een grote pluim op de hoed 
voor de twee organisatoren dat alles 
dit jaar vlekkeloos verloopt. De biljart-
tafels in het Ontmoetingscentrum zijn 
groter dan gebruikelijk. Spelen hierop is 
wat lastiger en de leden van ’t Centrum 
zagen hun gemiddelde dan ook eerder 
dalen dan stijgen in de afgelopen jaren. 
Piet vertelt dat hij dit toernooi niet meer 
hoeft te spelen, maar zegt hij: “De 
voorrondes heb ik overleefd”. 

Wisselbeker
De 160 deelnemers zijn meestal man-
nelijk, maar er zijn ook vijf dames, on-
der wie twee uit Laarbeek, die door hun 
mannelijke collega’s op handen worden 
gedragen. De deelnemers komen uit 
een gebied rond Laarbeek, dat zich 
uitstrekt van Nijnsel tot Deurne en van 
Boekel tot Nuenen. Dat heeft ermee te 
maken, dat de organiserende biljartclub 

veel toernooien in de buurt bezoekt. De 
leden van die clubs komen dan haast 
automatisch ook naar Laarbeek. Er zijn 
dit jaar 573 partijen te spelen. De strijd 
gaat om drie eerste en drie tweede prij-
zen, die ieder bestaan uit een levens-
middelenpakket en een prachtige wis-
selbeker. 

De uitslag is als volgt:
Klasse A: 1. Gerrit van Osch, Beek en 
Donk; 2. Jo van der Zanden Gemert
Klasse B: 1. Hans van der Ligt, Aar-
le-Rixtel; 2. Ad van der Linden, Keldonk
Klasse C: 1. Arie van den Broek, Maria-
hout; 2. Jaspert Swinkels, Beek en Donk
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Engelseweg 147  Helmond tel: 0492-599465 

Gratis parkeren!

9 DECEMBER:

16 DECEMBER: industry première

p

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
industrybioscoop.nl of bel 0413 - 82 09 90

industry service bioscoop Veghel, ncb-laan 52a

star wars

the force awakens

ladies niGht

mannenharten 2

reserVeer snel Vol = Vol

Laatste wedstrijd Van Ganzenwinkel toernooi verschoten

‘De Vriendschap’ op bezoek bij HBV de Eendracht

handboogschieten

Aarle-Rixtel - HBV De Vriendschap 
uit Mierlo was donderdag 19 novem-
ber te gast bij Handboog vereniging 
De Eendracht uit Aarle-Rixtel om mee 
te doen aan het Van Ganzenwinkel 
toernooi.  Dit was de 17e en laatste 
wedstrijd van dit seizoen. De gasten 
uit Mierlo waren met 11 schutters 
aanwezig.  

De Vriendschap had voorafgaand aan 
de wedstrijd opgegeven 2208 pun-
ten te gaan schieten, ze hebben er in 
totaal 2194 geschoten. Een negatief 
resultaat van -14. Of dit voldoende is 
om in de prijzen te vallen blijkt woens-
dag tijdens de prijsuitreiking.
 
De Eendracht zelf was met 13 schut-
ters ook goed vertegenwoordigd. In 
totaal dus 24 schutters, met daarbij 
nog een aantal toeschouwers, het was 

gezellig druk. De hoogste score kwam 
op naam van 2 schutters uit Mier-
lo, Kevin van Kraaij en Ton Verhees 
schoten allebei 237 punten. Maar De 
Eendracht deed hier weinig voor on-
der met en een score van 233 van Er-
win Wijnhoven en 232 van Toon van 
Hoof. De meeste schutters waren deze 
avond goed in vorm, de beste 6 schut-
ters van Aarle-Rixtel hadden in totaal 
1319 punten bij elkaar geschoten. Dat 
is een mooi gemiddelde van 8,8.  Mar-
tijn v/d Heijden schiet pas een paar 
weken, en had met een score van 191 
weer een nieuw persoonlijk record.   

Uitslag van De Eendracht
1 Erwin Wijnhoven 233, 2 Toon van 
Hoof 232, 3 Frank Schepers 221, 4 
Walter Jansen 219, 5 Jan van Rooy 
215, 6 Henk Verachtert 199, 7 Paul 
van Bakel 198, 8 Machiel van Roij 196, 

9 Geert van Ganzenwinkel 193, 10 
Martijn van der Heijden 191, 11 Arno 
Donkers 184, 12 Martien van de Graef 
172, 13 Joost Jansen 162.

De prijsuitreiking was op woensdag 25 
november. Hierover komt in de uitga-
ve van De MooiLaarbeekKrant van 3 
december een verslag.

Het clubgebouw is gelegen aan de 
Lijsterstraat 25 te Aarle-Rixtel, als u in-
teresse heeft mag u altijd komen kijken 
naar deze leuke sport.  Op maandag-
avond vanaf 19.00 uur is de jeugdtrai-
ning, ook de jeugd die interesse heeft 
mag vrijblijvend komen kijken.  Want 
boogschieten is een sport die ieder-
een kan beoefenen, jong, oud, man, 
vrouw.

Lieshout - De Ontspanning uit St. 
Oedenrode was afgelopen donder-
dag op bezoek bij Krijgsman Soranus 
in Lieshout. Er wordt onderling ge-
speeld om de wisselbeker. De eerste 
wedstrijd was met een klein voordeel 
voor de ontspanning, de tweede wed-
strijd moet Lieshout aan de bak en 
dat was aardig gelukt. De beker bleef 
in Lieshout. Voor het toenooi pakte 
St. Oedenrode een mooie derde plek.

Uitslagen
Ad Endevoets 233, Arjan v/d Heu-
vel 225, Paul v/d Broek 221, Rik 
v/d Westerlo 218, Maarten v/d El-
sen 214, Theo v/d Laar 175, Toos 
v/d Graef 159, Rita Endevoets 145, 

Yvonne Robbescheuten 144, Nelly 
v/d Laar 140.

Eerste ronde NHB beker
Zaterdag vond de eerste ronde van de 
NHB beker plaats bij Krijgman Sora-
nus. Er waren 4 banen met recurve 
bogen en 3 met compound bogen. 
Er werd geschoten om setpunten. 
De hoogte twee van ieder gaan door 
naar de volgende ronde. Bij de recur-
ve kwam Strijd in Vrede Beek en Donk 
het beste uit de bus, gevolgd door 
Krijgsman Soranus. Bij de compoun-
ders was ook Strijd in Vrede de beste 
en tweede was O.R.H uit Someren. 
De tweede ronde is op 10 januari.

Uitslag 6e indoor
Zondagmorgen vond de 6e indoor 
plaats bij Houts Welvaren Mierlo. Het 
eerste team moest vol aan de bak om 
voor de eerste plaats te gaan. Helaas 
is dit niet gelukt, er waren 4 punten 
te kort voor de titel. Het tweede team 
pakte wel de volle winst. Uitblinker 
was daar de jeugdschutter Dion Thie-
len met een mooie score van 258 pun-
ten, ofwel een gemiddelde 8.6 per pijl. 

Uitslagen
Ad Endevoets 266, Arjan v/d Heuvel 
261, Dion Thielen 258, Willem Bekx 
258, Maarten v/d Elsen 249, Theo 
v/d Laar 218, Alex v/d Ven 199, Joost 
Prick 164, jeffrey v/d Post 160.

Beek en Donk - Op de banen van Krijgs-
man Soranus in Lieshout vond zaterdag 
21 november de eerste ronde van de 
NHB-beker plaats. Een compoundteam 
en een recurveteam van Strijd in Vrede 
uit Beek en Donk stonden aan de meet 
samen met teams uit Someren, Asten, 
Milheeze en Lieshout.

Twan van der Kruijs, Stefan Kouwen-
berg, Melvin van de kerkhof en Manou 
de Jong moesten tweemaal de confron-
tatie aangaan met de compoundteams. 

Zo ook Bas van den Berg, Jolanda van 
der Kruijs, Wietse Aarden en Martijn Pe-
ters tegen de aanwezige recurve-teams.

Het compoundteam toonde geen gena-
de met zijn tegenstanders en won alle 
wedstrijden. Het recurveteam speelde 
de eerste wedstrijd tegen Krijgsman 
Soranus gelijk, maar daarna waren de 
overige nog te winnen matchpunten 
voor Strijd in Vrede.Beide teams kwalifi-
ceerden zich hierdoor overtuigend voor 
de rayonfase later dit seizoen.

Teams Strijd in Vrede bekeren 
overtuigend verder

Drukke week voor Krijgsman Soranus

handbal

Heren 1 verovert koppositie

Volle winst voor Heren HV Bedo
Beek en Donk - De heren senio-
renteams van HV Bedo haalden 
afgelopen weekend alle punten 
naar Beek en Donk. Heren 1 ver-
sloeg Olympia in een spannend 
duel met 28-31. Daarmee werd de 
koppositie veroverd. Heren 2 be-
haalde broodnodige punten tegen 
Swift. 

In een fel duel ging het lang gelijk 
op. In de tweede helft wist Bedo 
een gat te slaan dat Swift niet 
meer kon dichtten. Achterin werd 
de zaak op slot gezet waardoor de 
winst veilig gesteld kon worden. 

Heren 3 had een stevige kluif aan 
de gasten van De Sprint uit Deur-
ne. De wedstrijd ging gelijk op 
maar op het einde wist Bedo aan 
het langste eind te trekken: 28-26. 

Heren 4 verdedigde de koppositie 
tegen Niobe uit Asten. Bedo nam 
een snelle voorsprong die uitein-

delijk niet meer afgegeven zou 
worden. Niobe wist in het begin 
van de wedstrijd nog bij te benen, 
maar tegen het einde van de eer-
ste helft wist Bedo uit te lopen. 
Deze voorsprong werd in de twee-
de helft verdedigd en niet meer 
afgegeven. 

Dames 1 speelde net als de heren 
in Oss. Daar werd een uiterst nipte 
overwinning behaald. 

Volgend weekend is er weer een 
vol programma. Op woensdag 
2 december speelt heren 1 in de 
beker in de eerste ronde tegen 
Tremeg. Bij dit altijd beladen duel 
hopen de heren op een grote op-
komst van hun supporters. Voor 
Dames 1 is het bekeravontuur he-
laas afgelopen. Vorige week werd 
verloren van Helios ’72.
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JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

ONTDEK NU DE STERKE
NAJA ARSAC T IES OP
ONZE TUINMACHINES

OOK TE BESTELLEN
VIA ONZE WEBSHOP!

BLADBLAZERS 
VANAF € 249

BLADBLAZERS
VANAF

BLADBLAZERSBLADBLAZERS
VANAF

ACCU

ACCUMOTORZAAG 
MSA160 C-BQ

Van € 781 Voor € 649*ACCU

 2x accu AP200  lader AL300

(Bespaar € 132)
Van € 781 Voor ACCU

2x accu AP200 lader AL300 *Geldig van 15-11-2015 tot 18-12-2015

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

badminton

Vaandelteam Badminton Club Lieshout begint punten te sprokkelen

Winst voor BCL-1 tegen hoogvlieger BC OSS-2

Lieshout - Het vaandelteam van Bad-
minton Club Lieshout begint na een 
moeizame start in de 4de afdeling van 
de 1ste klasse punten binnen te halen. 
Zo werd de thuiswedstrijd tegen het 
hooggeklasseerde tweede team van BC 
Oss gewonnen en werd er -uit- gelijk-
gespeeld tegen het eerste team van BC 
Oirschot. Door deze uitslagen heeft het 
team weer aansluiting bij de midden-
moot gevonden, maar blijft het voor-
lopig nog op een zevende plaats staan.

BC Oirschot-1 – BCL-1/BouwCenter 
Swinkels: 4-4
Liefst zes van de acht partijen in de uit-
wedstrijd tegen het eerste team van BC 
Oirschot moesten in een derde set wor-
den beslist. Alleen dit gegeven geeft al 
aan dat de partijen behoorlijk aan elkaar 
gewaagd waren. In de startende dub-
belpartijen was dat direct al zichtbaar. 
Zowel de herendubbelpartij als de da-
mesdubbelpartij eindigde in een derde 
set, waarvan er uiteindelijk één werd 
gewonnen door de Oirschotse badmin-
tonners en één door de Lieshoutenaren. 
In de singlepartijen was het niet anders. 
Eerste heer Mark van Melick verloor na 

een zeer lange en enerverende driesetter 
met 21-18 in de derde set. Eerste dame 
Nienke Houët deed exact hetzelfde. 
Ook zij verloor in de derde set met 21-
18 haar partij. Tweede heer Luc Musters 
deed het beter en won zijn singlepartij 
in twee sets. Boukje van der Werf, die 
als tweede dame speelde, kon niet op 
tegen haar Oirschotse tegenstandster 
en verloor in twee duidelijke sets. De af-
sluitende mixpartijen waren superspan-
nend. Mark van Melick en Nienke Houët 
wonnen met 18-21 en stelden zo de 
tussenstand in de partij bij naar 4-3. Luc 
Musters en Boukje van der Werf maak-
ten het nog spannender. Zij wonnen met 
20-22 in de derde set en sleepten daar-
door het gelijkspel (4-4) binnen.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – BC Oss-
2: 5-3
Waren de wedstrijden van BCL-1/Bouw-
Center Swinkels tegen BC Oirschot-1 
zeer gelijkopgaand: tegen het tweede 
team van BC Oss was dat niet het geval. 
In de thuiswedstrijd tegen dit team wa-
ren de verschillen vaak behoorlijk. Dat 
is ook direct af te zien aan het feit dat 
in deze hele wedstrijd slechts één par-

tij in een derde set uitmondde. Dat was 
de singlepartij van Boukje van der Werf, 
die ze overigens keurig won met 21-14. 
Mark van Melick en Nienke Houët had-
den dat toen ook al gedaan: winnen. 
Zij wonnen echter wel in twee sets. Luc 
Musters lukt het niet in zijn singlepartij. 
Hij verloor in twee sets. Eerder al waren 
de dubbelpartijen eerlijk verdeeld. De 
heren wonnen in twee sets en de dames 
verloren in twee sets. Doordat de afslui-
tende mixpartijen óók werden gedeeld 
(Mark van Melick en Nienke Houët 
wonnen en Boukje van der Werf en Luc 
Musters verloren) bleef het verschil dat 
gemaakt was in de singlepartijen over-
eind en konden de Lieshoutenaren vijf 
punten én een overwinning bijschrijven.

Programma
29 november
13.00 BC’67 Veghel – BCL-1/BouwCen-
ter Swinkels
10.00 BCL-H1/Bavaria – BCEhcv M1

2 december
20.30 BCL-M2/VKS Autoservice – Al-
ouette-M4

BCL-1/Bouwcenter Swinkels met de dames Nienke Houët en Boukje van der Werf en de heren Luc Musters en Mark van Melick

Mooie overwinning jeugd Mixed 1

Beek en Donk/Helmond – In de A-klas-
se van de jeugdcompetitie van de Hel-
mondse Badminton Bond (HBB) heeft 
Mixed 1 goede zaken gedaan door van 
directe concurrent Brabantia 1 te winnen. 
Tijdens de wedstrijd kwam de teamspirit 
van deze jeugd duidelijk naar voren. Er 
werd flink aangemoedigd, gecoacht en 
meegeleefd. De winst is een goede op-
steker voor de rest van het seizoen.

Door de afwezigheid van Sanne van Lie-
shout was Robin Slaets uit team 2 als in-
valler gevraagd. Zij speelde samen met 
Vince van Mierlo de gemengd dubbel. 
De andere gemengd dubbel werd door 
Lieke Fransen en Michael Hollanders ge-
speeld. Beide partijen verliepen zeer goed 
voor de Mixed-spelers. Met goed sys-
teemspel, een aanvallende instelling en 
bekeken shuttles werden de eerst twee 
punten eenvoudig binnen gehaald. In het 
damesdubbel van Robin en Lieke kwam 
de teamspirit mooi naar voren. Tussen 
de sets werd er goed gecoacht door de 
begeleiders en de andere spelers, maar 
ook tijdens de wedstrijd gaven de dames 
elkaar prima aanwijzingen. Het werd een 
mooie wedstrijd die in het voordeel van 
Robin en Lieke werd beslist. De heren 
hadden het een stuk zwaarder. Ze verlo-
ren de eerste set en gingen in de tweede 
set duidelijk anders spelen. Hierdoor was 
de tegenstander verrast en liep het spel 
bij Michael en Vince een stuk beter. In de 
beslissende derde set herpakten de te-

genstanders uit Valkenswaard zich weer 
en lieten de Mixed heren in het begin van 
de set enkele steken vallen. Dit konden ze 
richting het einde niet meer goed maken. 

De single van Michael verliep zeer goed. 
Hij had vanaf het begin van de partij zijn 
tegenstander onder controle en kwam 
niet in de problemen. Dit gold ook in de 
eerste set van de partij van Lieke. Haar 
tegenstandster schakelde echter in de 
tweede set een tandje bij waardoor het 
tot het einde spannend bleef. Uiteindelijk 
trok Lieke aan het langste eind en won in 
de verlenging van de tweede set. Vince 
kwam helaas tekort in zijn herenenkel. 
Zijn tegenstander speelde zeer scherp en 
Vince kon het niet belopen. De laatste 
single was van Robin. Ondanks dat ze 
een klasse hoger speelde had ze de wed-
strijd prima onder controle. Ook in deze 
wedstrijd zaten mooie rally’s en werd er 
scherp gespeeld. Met de winst in deze 
partij kwam de eindstand op 6-2 voor de 
jeugd van Mixed 1. 

De volgende wedstrijd is op 6 december 
tegen koploper Mierlo 1. Het team zal 
dan serieus aan de bak moeten, maar 
met deze instelling en teamspirit kunnen 
ze die wedstrijd met vertrouwen tege-
moet gaan.      

Voor alle uitslagen en informatie over de 
vereniging kijk je op www.bcmixed.nl en 
volg je hen op social media. 

Vince van Mierlo en Michael Holanders tijdens het herendubbel

hardlopen Weersomstandigheden zorgen voor zware loop

Runnersclub in winderige 
ZevenheuvelenloopLieshout - Een van de bekendste 

en misschien wel het grootste loo-
pevenement van Nederland is de 
Zevenheuvelenloop. Het parcours 
gaat van Nijmegen naar Groesbeek 
en via Berg en Dal weer terug naar 
Nijmegen. Uit de naam van de loop 
kun je opmaken dat de Zevenheu-
velenweg in het parcours is opge-
nomen. 

Niet alleen de heuvels, maar ook nog 
de stevige wind maakte deze loop 
extra zwaar. Onder de ruim 33.000 

deelnemers waren 4 leden van Run-
nersclub Lieshout. Ook wethouder 
Joan Briels was een van de deelne-
mers. Coen Sanders heeft zijn goede 
vorm van de marathon van Dublin 
nog steeds vast kunnen houden en 
legde het 15 kilometer lange par-
cours af in een tijd van 1:05:35. Rene 
Buijsen ziet men niet zo vaak in een 
wedstrijd, maar in Nijmegen klokte 
hij een mooie tijd van 1:20:22. Geert 

Welten ziet men juist vaak in zulke 
wedstrijden en hij noteerde een tijd 
van 1:21:33. Mirjam Falier was de 
enigste vrouwelijke deelnemer van 
RCL in deze wedstrijd, zij behaalde 
de finish in 1:31:07.

In de Driedorpencross in Sint-Oe-
denrode behaalde Dennis van de 
Meulengraaf een mooie 16e plaats 
in 32:14.
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Openingstijden Dinsdag - Vrijdag: 08.30 - 20.00Maandag: 13.00 - 20.00 Zaterdag: 08.30 - 17.00
Papenhoef 21, Lieshout             www.triafi etsen.nl  0492-425 360                Voor meer aanbiedingen bezoek onze winkel

• Winterbeurt + wax behandeling nu slechts € 19,95 stadsfi ets, 
€ 24,95 hybride fi ets € 29,95 e-bike, mountainbike of race-
fi ets.  (exclusief onderdelen) EXTRA, vervangen van een 
band € 5,- p. wiel

• Winterbanden wisselen € 14,95 per fi ets inclusief 6 maanden 
opslag (bij aankoop van winterbanden)

• Winteropslag fi ets € 24,95 voor de eerste 3 maanden, daarna 
€ 7,50 p. maand (inclusief zorg voor uw accu, ook voor bij-
voorbeeld uw racefi ets)

• Montage banden nu slechts € 5,- per wiel.W
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Winterbeurt + wax behandeling nu slechts € 19,95 stadsfi ets, 
€ 24,95 hybride fi ets € 29,95 e-bike, mountainbike of race-

Zorgeloos fi etsen met 
het Gazelle Privé Plan

Met het Gazelle Privé Plan is zorgeloos fi etsen voor iedereen bereikbaar! Het Gazelle 
Privé Plan bestaat uit: de Gazelle Orange C7 + HF, Verlengde Garantie, ANWB Fietsver-
zekering en Pechhulp, fi nanciering via Volkswagen Bank en een gratis servicebeurt. U 
bestelt het Gazelle Privé Plan gemakkelijk online en lost eenvoudig binnen 48 maand-
termijnen uw elektrische fi ets af. Bestel het complete Gazelle Privé Plan nu online en 
profi teer van €249 pakketkorting.

Zo werkt het

U bestelt de Orange C7+ HF met het Gazelle Privé Plan eenvoudig online. Na het 
tekenen van het contract, maakt uw Gazelle-dealer met u een afspraak om de fi ets op 
te halen. U heeft verder geen omkijken naar de fi nanciële afwikkeling en de eerste 
betaaltermijn vindt na het 
ophalen van de fi ets plaats. 
In de winkel hoeft u niets 
te betalen en er wordt van 
te voren niets in rekening 
gebracht. Iedere maand 
wordt er €54,99 van uw 
rekening geïncasseerd en 
binnen 48 termijnen beta-
alt u uw nieuwe Gazelle af. 
Zo kunt u zorgeloos fi etsen 
tegen een zachte prijs.

CST Control all-season 
van € 34,95 
voor € 31,50

Continental top contact 
winter van € 65,95 

voor € 59,95

Continental eco contact 
van € 35,95 

voor € 32,50

Winterbeurt + wax behandeling nu slechts € 19,95 stadsfi ets, 
€ 24,95 hybride fi ets € 29,95 e-bike, mountainbike of race-

van € 34,95 
€ 31,50

Openingstijden Maandag: 

Zo kunt u zorgeloos fi etsen € 54,99 per 
maand

Beek en Donk - Dat het stedentennis-
team van TV ’t Slotje het zwaar zou 
krijgen tegen het sterke team van Son 
en Breugel, dat wisten ze. Maar dat 
ze zo’n zware klop zouden krijgen, 
had niemand aan zien komen. De uit-
slag was 43-5 en dan niet in het voor-
deel van het team uit Beek en Donk. 

Alleen Teun Jongmans slaagde erin te 
winnen van zijn tegenstander, wat het 

team 2 punten opleverde. Ook bleek 
hij samen met Swen van Steenbergen 
een gouden duo te vormen, en pak-
te ze in de dubbel ook nog een punt 
door gelijk te spelen. In deze compe-
titiesoort worden er namelijk slechts 
twee sets gespeeld, waardoor gelijk 
spelen ook mogelijk is. Ook Kim van 
de Broek en Meike Lahaye slaagden 
erin punten te pakken door gelijk te 
spelen wat uiteindelijk vijf punten 

voor het team opleverde. 

Coach Bowen Straatman constateert 
dat kampioenschap er niet meer in zit 
voor de Slotenaren. Het team gaat er 
alles op alles zetten om degradatie te 
voorkomen. De volgende wedstrijd 
zal pas in het nieuwe jaar gespeeld 
worden. Tot die tijd is er dus genoeg 
tijd om flink te trainen.

Beek en Donk - Sparta’25 houdt op 23 
januari wederom een FIFA-gamebattle. 
Er wordt gespeeld met het spel FIFA’16. 
Net als vorig jaar wordt de finale ge-
speeld op het hoofdveld van de voet-
balvereniging.

Met zijn tweeën vorm je een team dat 

het opneemt tegen andere tweetallen 
in een toernooivorm. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers wordt er in twee 
poules gespeeld om 14.00 uur en om 
18.00 uur.

Maar het wordt nog mooier: de win-
naars bij Sparta’25 gaan door naar een 

regionale eindronde die wordt gespeeld 
in het PSV Stadion! Dat zal ergens medio 
maart 2016 zijn. De finalisten van deze 
ronde spelen dan op een scherm van 14 
bij 18 meter op het veld van PSV !! Kort-
om geef je snel op middels het inschrijf-
formulier! www.sparta25.nl/fanzone/
fifa-game-battle.

tennis Stedentennisteam gaat met 43-5 onderuit 

Teun Jongmans houdt eer 
TV ‘t Slotje hoog

korfbal Opnieuw winst 
voor Flamingo’s 1

Pupillen van Flamingo’s in de line-up bij de wedstrijd DSC-DeetosSnel in Eindhoven

Mariahout - Senioren 1, gespon-
sord door Auto Corsten, speelde 
zondag 22 november een uitwed-
strijd tegen Spoordonckse Girls in 
Oirschot. In de eerste helft wisten 
de dames uit Mariahout voldoen-
de kansen te creëren, maar waren 
niet helemaal gelukkig met de af-
werking. En doordat aan de ande-
re kant ook de verdediging niet op 
haar scherpst was, wist de thuis-
ploeg aardig bij te blijven. 

Na de rust pakte Flamingo’s het 
anders aan, het tempo ging in de 
tweede helft omhoog en er werd 
met veel meer druk verdedigd. Ge-
lukkig ging het aanvallend beter en 
er ontstond al snel een marge van 
vier doelpunten. Als collectief is dit 
verder goed uitgespeeld en ging 
Flamingo’s met een 7-11 overwin-
ning terug naar Mariahout.

Komende zondag speelt Senioren 
1 opnieuw een uitwedstrijd. Het 
gaat op bezoek bij Tuldania uit Es-
beek in sporthal Hercules in Dies-
sen.

Senioren 2
Senioren 2, gesponsord door Ha-
rold Vereijken Gereedschappen 
en Verhuur, nam het in de vroege 
zondagochtend op tegen SCHM 
uit Mariaheide. Al snel keek Fla-
mingo’s tegen een 4-1 achter-
stand aan, maar wist zich gelukkig 
te herpakken. Met een 4-4 ge-
lijkstand gingen de teams de rust 
in. Na de rust kwam Senioren 2 op 
voorsprong tot 8-8-8. Het was een 
zeer spannend slot van de wed-
strijd, die Guusje van de Broek in 
de allerlaatste seconde besliste 
door de 8-9 te scoren.

Wil jij FIFA spelen in het PSV-stadion?
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Apk I en II
Onderhoud van Personen- en 
Bedrijfswagens (tot 50 ton)
Campers en Aanhangwagens
Reparatie, Banden (ook opslag)
Airco, Diagnose, Elektro, Remservice, Uitlijnen
Schadetaxatie /Herstel
(vervangend vervoer)

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

voor het betere onderhoud

voetbal Trainers Sparta’25 ontvangen 
beoordelingscertificaatBeek en Donk - Voetbal bestaat naast 

de balbehandeling ook uit een goede 
looptechniek. Daarom is bij Sparta’25 
de cursus ‘functionele techniek, loop 
en coördinatietraining’ gegeven.

Zeven personen hebben met veel en-
thousiasme deze cursus gevolgd en het 
beoordelingscertificaat mogen ontvan-
gen. Een aantal zijn binnen hun team 
al heel goed bezig om dit te integreren. 
De volgende stap wordt dat Sparta’25 
dit bij meerdere teams gaat doen. 
Sparta ‘25 is super blij met deze cursus, 
die op een voortreffelijke wijze werd 
gedoceerd door Mark Huis in ‘t Veld 
van Total Soccer Network. Felicitaties 
aan alle deelnemers aan deze cursus.

Lieshout - De jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van ELI wordt ge-
houden op maandag 30 november 
in de eigen ELI-kantine. De aanvang 
is 20.30 uur. ELI hoopt dat veel le-
den van de voetbalclub bij deze 
jaarvergadering aanwezig zijn. 

De agenda, het verslag van de vo-
rige jaarvergadering en het jaarver-
slag zijn te vinden op www.rkvveli.
nl en in het laatste nummer van hun 
clubblad. Naast de gebruikelijke on-
derwerpen wil het bestuur onder 
andere komen tot uitbreiding van 

het bestuur. Belangstellenden kun-
nen zich hiervoor aanmelden bij de 
secretaris. Afmeldingen kan men 
doorgeven op eli1929@kpnmail.nl 
of bij een van de bestuursleden.  

Mariahout - Tweedeklasser Venlo-
sche Boys bracht zondag een be-
zoek aan VV Mariahout voor een 
bekerwedstrijd in de 3e ronde te-
gen de Laarbeekse vijfdeklasser. 
Onderschatting zou het grootste 
probleem kunnen zijn om deze 
wedstrijd tot een goed einde te 
brengen voor Venlo.

In een wedstrijd waar twee ploegen 
het voetballend op willen lossen 
kwam het publiek echt aan zijn trek-
ken. Veel en variërend aanvalsspel 
met kansen over en weer, spelers 
die elkaar lieten voetballen. Maria-
hout ging voortvarend van start en 
kreeg ook meteen een grote kans. 
Tim Barten speelde na een goede 

actie de bal net voorbij het doel. De 
eerstvolgende aanval werd door Tim 
Barten omgezet in een doelpunt na 
een schitterende lob buitenkant voet 
over de toch boomlange keeper van 
Venlo, 1-0. Venlo had geen ant-
woord op het variërend aanvals-
spel van Mariahout. Na een mooie 
steekbal van Coen van Eijndhoven 
was het wederom Tim Barten die 
wist te scoren. Alleen op de keeper 
af maakte hij geen fout, 2-0. Zou 
Mariahout in staat zijn om voor een 
sensatie te zorgen? De clubs gingen 
met een 2-0 stand rusten.

In de tweede helft kwamen 2 ge-
spaarde spelers in het veld van 
Venlosche boys, welke het verschil 

wisten te maken. Na een kans voor 
Mariahout kwam Venlo in een te-
genaanval voor de keeper van Ma-
riahout en de Limburgers tekende 
voor de aansluitingstreffer, 2-1. 
Hierna knapte er iets bij Mariahout, 
waarna Venlo uitliep naar een 2-4 
voorsprong door doelpunten van 
Jeffrey Bomers en Ibrahim Arbak. 
Vervelend was dat Dennis Veldpaus 
zijn knie verdraaide bij een duel, 
hopelijk is hij zondag wel weer in-
zetbaar. Het laatste wapenfeit van 
Mariahout was een schot op de 
paal. Mariahout heeft zijn huid duur 
verkocht en kan terug kijken op een 
mooie wedstrijd, waarin het publiek 
uiteindelijk de winnaar was. Eind-
stand: 2-4.

Mariahout - Na de off-day in Erp 
van vorige week (6-1 verlies) kre-
gen de dames van VV Mariahout de 
kans om zich tegen WHV uit Loos-
broek te herpakken. Alles was eraan 
gelegen om de drie punten in Ma-
riahout te houden.

Vanaf de eerste minuut werd er druk 
gezet op de verdediging van WHV 
en dat resulteerde in enkele mooie 
kansen. Joyce was een paar keer 
dicht bij de openingstreffer, maar de 
keeper wenste nog niet te capitule-
ren. Na 26 minuten spelen was het 

wel raak. Susanne werkte beheerst 
af met een strakke schuiver, na een 
slimme pass van Elke. WHV kwam 
een paar minuten later weer terug 
in de wedstrijd en wist na een goed 
uitgespeelde aanval voor de gelijk-
maker te tekenen, welke tevens de 
ruststand was. 1-1.

In de 2e helft werd WHV direct te-
ruggedrongen en het was dan ook 
niet verwonderlijk dat de 2-1 viel 
na een mooie actie van Emy, waar-
bij de keeper nog kon redden, maar 
het daarop volgende afstandsschot 

van Marsha Bekkers was onhoud-
baar. Nicole wist met een knappe 
redding de 2-2 te voorkomen. In 
de laatste 10 minuten was het nog 
enkele keren raak voor de dames 
van Mariahout. Marsha tekende in 
de 82e minuut voor haar 2e treffer 
van de wedstrijd. Hierna pikte Joyce 
haar goaltje mee, 4-1. In de slotmi-
nuten werd Emy nog ruw onderuit 
gehaald, waarna een penalty volg-
de. Elke wist de penalty te benutten, 
werd Woman of the Match en be-
paalde de eindstand op 5-1.

Algemene ledenvergadering ELI

VV Mariahout zorgt bijna voor sensatie

Publiek winnaar bij bekerwedstrijd VV Mariahout

Goede comeback na verlies tegen Erp

Dames Mariahout laten zich weer gelden

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

judo 2e plaats voor Roel v.d. Vossenberg

Beek en Donk voor even judohoofdstad van Zuid-Nederland
Beek en Donk - Beek en Donk was op 
zondag 22 november voor even ju-
dohoofdstad van Zuid-Nederland. In 
sporthal D`n Ekker vond het jaarlijks 
terugkerend judotoernooi van Budo-
club Beek en Donk plaats. In totaal 
hadden zich een kleine 500 deelne-
mers uit heel Nederland ingeschre-
ven. Het toernooi had zelfs een inter-
nationaal tintje door de deelname van 
diverse Belgische judoka`s. 

Nadat op zaterdagavond de gehe-
le zaal in gereedheid was gebracht, 
werd op zondagochtend rond 9.30 
het toernooi geopend door wethouder 
Briels. In een sportieve sfeer werd op 
8 wedstrijdmatten gestreden in diverse 

gewichts- en leeftijdsklassen. Door een 
goede organisatie verliep het toernooi 
voorspoedig, rond 15.00 werden de 
laatste prijzen uitgereikt en om 16.15 
was alles weer opgeruimd. 

Sponsors en vrijwilligers
Een speciaal dankwoord wil de turn-
vereniging bij deze weer richten tot 
alle vrijwilligers en sponsors. In totaal 
zijn zo`n 80 vrijwilligers in touw ge-
weest om het toernooi in goede banen 
te leiden. Gelukkig kunnen ze ieder 
jaar een beroep doen op deze trouwe 
groep vrijwilligers. De sponsoren heb-
ben het toernooi weer financieel mo-
gelijk gemaakt. Ze willen iedereen die 
een steentje heeft bijgedragen aan het 
toernooi hartelijk danken!

Prestaties Beek en Donkse Judoka`s
Namens Budoclub Beek en Donk heb-
ben 5 judoka`s mee gedaan, te weten 
Jaremy Aarts, Roel v/d Vossenberg, 

Jolijn v/d Kerkhof, Suze v/d Vleuten 
en Sven Beckers. Voor enkelen was het 
de allereerste ervaring op een bond-
stoernooi, maar dat had eigenlijk maar 
weinig effect. Alle judoka`s deden uit-
stekend hun best. Voor Roel resulteer-
de dat in een uitstekende 2e plaats. 
De andere judoka`s vielen helaas net 
buiten de prijzen, maar ze hebben wel 
waardevolle ervaring opgedaan. 

Roel v.d. Vossenberg
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Programma Zaterdag 28 november 
09.15 Spartaantjes - Trainen
15.00 MULO A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Boekel Sport A2
14.30 Sparta’25 B1 - MULO B1
14.45 Rhode B2G - Sparta’25 B2
13.30 Sparta’25 B3 - Someren B4
15.00 S.V. Brandevoort B3 - Sparta’25 B4
11.30 Sparta’25 C1 - HVCH C1
12.45 Milheezer Boys C1G - Sparta’25 C2
13.00 Sparta’25 C3 - Avanti’31 C3G
13.00 Sparta’25 D1 - FC Uden D1
11.30 Sparta’25 D2 - Venhorst D1
11.30 Sparta’25 D3 - Schijndel D4G
12.30 SVSH D2 - Sparta’25 D4
11.30 Ollandia D2G - Sparta’25 D5
09.00 Stiphout Vooruit E1 - Sparta’25 E1G
09.15 Sparta’25 E2 - Avanti’31 E2
09.15 Sparta’25 E3 - VOW E1
09.15 Gemert E9 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5 - Deurne E3
09.15 Sparta’25 E6G - Venhorst E4G
09.15 Sparta’25 E7G - Stiphout Vooruit E7G
10.30 Sparta’25 F1 - Erp F1
08.30 S.V. Brandevoort F4 - Sparta’25 F3
08.30 S.V. Brandevoort F3 - Sparta’25 F4
10.30 Sparta’25 F5G - ELI F3
10.30 Sparta’25 F6 - Rood Wit’62 F7
13.00 UDI’19 G1 - Sparta’25 G1
10.30 Sparta’25 MB1 - SV Venray MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes
13.00 Sparta’25 F1 - Best Vooruit F1

Zondag 29 november 
14.30 Sparta’25 1 - Best Vooruit 1
11.00 Avanti’31 2 - Sparta’25 2
11.00 Mifano 2 - Sparta’25 3
11.30 ASV’33 3 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 5 - VOW 2
10.00 Sparta’25 6 - Gemert 6
12.00 Sparta’25 7 - DVG 5
12.00 Nijnsel 4 - Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 VR1 - Heeswijk VR1
15.00 Sparta’25 Veteranen - Odilliapeel 
Veteranen

Uitslagen 21-22 november 
Junioren
Gemert A3 - Sparta’25 A2  8 - 0
Sparta’25 B2 - Schijndel B3  14 - 1
Rood Wit’62 B5 - Sparta’25 B3  2 - 0
Sparta’25 B4 - Mifano B3  2 - 5
WEC C3 - Sparta’25 C3  12 - 0
Sparta’25 D1 - Avanti’31 D1  0 - 0
Irene D1 - Sparta’25 D3  4 - 2
Sparta’25 D4 - Venhorst D2  0 - 1
Sparta’25 D5 - Blauw Geel’38 D8  0 - 3
Sparta’25 E1G - Schijndel E1  1 - 1
Boekel Sport E2 - Sparta’25 E2  0 - 6
Avanti’31 E3 - Sparta’25 E3  2 - 2
Sparta’25 E4 - Boekel Sport E6  1 - 7
Sparta’25 E5 - S.V. Brandevoort E7G  5 - 2
Boerdonk E2G - Sparta’25 E6G  5 - 3
SJVV E6M - Sparta’25 E7G  9 - 3
ELI F1G - Sparta’25 F1  2 - 4
Sparta’25 F2 - Lierop F1  0 - 1
Sparta’25 F3 - MULO F3  1 - 6
Sparta’25 F4 - SV Venray F4  5 - 5
Stiphout Vooruit F7G - Sparta’25 F5G  1 - 0
Mariahout F4G - Sparta’25 F6  1 - 0

Senioren
Venhorst Veteranen - Sparta’25 Veteranen  
 4 - 2
Heeswijk 4 - Sparta’25 5  2 - 2
Sparta’25 8 - Blauw Geel’38 10  3 - 3

ASV’33
Programma Zaterdag 28 november
14.30 ASV’33 A1 - WEC A1
15.00 MULO A3 - ASV’33 A2
14.30 ASV’33 B1 - ONDO B1
15.00 Olympia Boys B1 - ASV’33 B2
14.30 ASV’33 B3 - Mierlo Hout B4
12.30 ASV’33 C1 - Rood Wit’62 C2
13.00 Someren C3 - ASV’33 C2G
10.30 HVV Helmond D1 - ASV’33 D1G
10.30 ASV’33 D2 - ONDO D2G
10.30 ASV’33 E1 - Rhode E2
10.30 ASV’33 E2G - Rood Wit’62 E3
10.30 ONDO E2G - ASV’33 E3G
10.30 ASV’33 E5G - S.V. Brandevoort E13
09.15 ASV’33 F1 - MULO F1
09.15 ZSV F2 - ASV’33 F2
09.15 ASV’33 F3G - Rood Wit’62 F4
09.15 ASV’33 F4 - ELI F2G
09.00 Bruheze F5 - ASV’33 F5G

Veteranen 
15.30 Avanti’31 – ASV’33

Senioren vrijdag 27 november
20.30 ASV’33 VR30+1 – Deurne VR30+1
20.00 RKSV Heeze VR30+1 – ASV’33 
VR30+1
21.00 DEES VR30+1 – ASV’33 VR30+1

Zondag 22 november
14.30 ASV’33 1 – Milheezer Boys 1
11.30 ASV’33 2 – Gemert 4
11.30 ASV’33 3 – Sparta’25 4
10.00 Stiphout Vooruit 4 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Boerdonk 4
10.00 WEC VR1 – ASV’33 VR1

Uitslagen Jeugd zaterdag 21 november
ELI A1 – ASV’33 A1   1-1
ASV’33 A2 – Mierlo Hout A4  4-0
Bavos B1G – ASV’33 B1  2-5
ASV’33 B2 – Rood Wit’62 B4  1-3
MULO B5 – ASV’33 B3   10-1
ASV’33 C2G – S.V. Brandevoort C3G  1-6
ASV’33 D1G – ONDO D1  1-1
SJVV D3M – ASV’33 D2  1-4
S.V. Brandevoort E2 – ASV’33 E1  0-5
Stiphout Vooruit E7G – ASV’33 E5G  2-1
Someren F2 – ASV’33 F1  2-5
ASV’33 F2 – Mierlo Hout F4  2-6
Someren F4 – ASV’33 F3  2-3
Bavos F3G – ASV’33 F4  5-11
ASV’33 F5G – MULO F6  2-2

Veteranen zaterdag 21 november
ASV’33 – Nijnsel  3-1

ELI
Uitslagen Zaterdag 21 november 
ELI A1 – ASV ’33 A1    1 - 1
ELI B2 – Boskant B1    3 - 11
ELI C1 – Avanti ’31 C2    2 - 2
ELI F1 – Sparta ’25 F1    2 - 4
ELI F2 – Olympia Boys F1   1 - 0
ELI F3 – Mifano F4    1 - 0
ELI F4 – NWC F9    0 - 1
Avanti ’31 C3– ELI C2    0 - 3 
Rhode D2 – ELI D1    3 - 5 
ERP E2 – ELI E1    3 - 6
Gemert E11 – ELI E2    2 - 11 

Zondag 22 november 
Nijnsel/TVE 4 – ELI 4    7 - 1 
Mierlo Hout Vr1 – ELI Vr 1   3 - 0  

Programma Zaterdag 28 november 
14.30 ELI B1 – Blauw Geel B2
13.00 ELI C2 -  Rhode C5
11.00 ELI D1 – Gemert D2
10.30 ELI E1 – Mariahout E1
10.30 ELI E2 – Rhode E9
10.30 ELI F4 – Helenaveen/Griendsveen F1

15.00 Stiphout V. A1 – ELI A1
14.30 VOW B1 – ELI B2
13.00 Rhode C2 – ELI C1
10.30 Mierlo Hout D6 – ELI D2
09.15 Rhode F2 – ELI F1
09.15 ASV ’33 F4 – ELI F2
10.30 Sparta 25 F5 – ELI F3

Zondag 29 november 
14.30 ELI 1 – Fiducia 1
11.30 ELI 2 – RKVV Keldonk 2
11.00 ELI 3 – Gemert 5
10.00 Rhode 10 – ELI 5
11.00 ELI Vr 1 – NLC 03 Vr 1

VV Mariahout
Zondag 22 november
Mariahout 1 - Venlosche Boys 1        2 - 4
Mariahout VR1 - WHV VR1         5 - 1
Mariahout 6 - Blauw Geel’38/JUMBO 13       
 2 - 5
Boskant 4 - Mariahout 4         7 - 1

Zaterdag 21 november 
Erp A2 - Mariahout A2         2 - 2
Mariahout A1 - Stiphout Vooruit A1  4 - 1
Gemert C4 - Mariahout C2         7 - 0
Stiphout Vooruit C2 - Mariahout C1 1 - 5

Mariahout E1 - DVG E1         2 - 3
Mariahout F4 - Sparta’25 F6         1 - 0
Mariahout F2 - VOW F2         1 - 0
St Fiducia/Elsendorp E2 - Mariahout E4       
 1 - 0
Boekel Sport F1 - Mariahout F1        5 - 5
Rhode F7 - Mariahout F3         0 - 1
Gemert E7 - Mariahout E2         2 – 12

Zaterdag 28 november
10.30 ELI E1 - Mariahout E1
10.30 Mariahout E2 - Erp E3
09.15 Irene E2 - Mariahout E3
13.15 Gemert A2 - Mariahout A1
11.00 Mariahout E4 - Boerdonk E2
14.30 Mariahout A2 - Gemert A3
10.00 Mariahout F1 - Blauw Geel’38/
JUMBO F2
14.30 Mariahout B1 - ZSV B2
10.30 Boskant F1 - Mariahout F2
12.00 Mariahout C1 - Mifano C1
10.00 Mariahout F3 - Schijndel/DE WIT F6
13.00 Mariahout C2 - Blauw Geel’38/
JUMBO C6
09.00 Deurne F7 - Mariahout F4
12.00 Mariahout D1 - Bavos D1

Zondag 29 november 
14.30 Mariahout 1 - LSV 1
11.30 Mariahout 2 - Nijnsel/TVE Reclame 3
12.00 Rhode 4 - Mariahout 3
10.00 Gemert 10 - Mariahout 5
10.30 Mariahout 6 - Erp 10
11.00 Mariahout VR1 - Nijnsel/TVE 
Reclame VR2

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 18, 21 en 22 november
Avanti (S) MW1 – MW1   11 – 1 
Korloo R1 – R1     2 – 6 
PupF1 – DSC      17 – 4 
PupE2 – Korloo    1 – 10 
PupE1 – Miko ’76    12 – 2 
Klimop (A) – AspC1     1 – 2 
Emos – AspB1     5 – 5 
SCMH 2 – Sen 2     8 – 9 
Spoordonkse Girls 1 – Sen 1   7 – 11
Avanti (S) R1 – R1    2 – 7 

Zaterdag 28 november
Sporthal Lieshout
11.00 AspC2 – Korloo
12.00 AspC1 – Spoordonkse Girls
13.00 AspB1 – Prinses Irene
Sporthal Erp
9.00 De Korfrakkers – PupF1
10.00 De Korfrakkers – PupE1
Sporthal Gemert
12.00 Blauw Wit – PupD2
Sporthal Heeswijk Dinther
14.45 Altior – PupE2
15.45 Altior – PupD1

Zondag 29 november
Sporthal Lieshout
13.30 Sen 3 – Corridor 4 
Sporthal Geffen
12.00 Be Quick 4 – Sen 2
Sporthal Diessen
13.00 Tuldania 1 – Sen 1 

Woensdag 2 december
Sporthal Veghel 
20.00 R1 – Corridor R1 
21.15 MW1 – De Kangoeroe MW1
 

handbal
Bedo
Uitslagen
Bedo E-jeugd – Acritas E1    5-15
Bedo D-jeugd – Acritas D1    2-17
Rapiditas HC1 – Bedo Heren C-jeugd  16-21
Bedo Dames 2 – Acritas DS1    11-21
Bedo Dames 1 – Helios ’72 DS1   14-25 
(beker)
Olympia ‘89 DS1 – Bedo Dames 1   14-15
Bedo Heren 4 – Niobe HS2    32-21
Bedo Heren 3 – MBDE/De Sprint HS2  28-26
Bedo Heren 2 – Swift HS2    31-24
Olympia ‘89 HS2 – Bedo Heren 1   28-31

Zaterdag 28 november
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Bedo Heren C-jeugd – Apollo HC1 
10.50 KPJ Beek en Donk/Bedo Dames 
C-jeugd – Helios ’72 DC1 
De Pompenmaker, Heeze
12.30 Lido E1 – Bedo E-jeugd 
De Vijfkamp, Eindhoven
14.30 PSV Handbal D1 – Bedo D-jeugd 
De Hoepel, Wanroy
20.10 Bouwcenter Centen HVW HS3 – 
Bedo Heren 4 
D’n Ekker, Beek en Donk
20.50 Bedo Heren 1 – Groene Ster HS1 

Zondag 29 november
De Braak, Helmond
12.10 Oranje Wit HS1 – Bedo Heren 2 
De Tempel, Eindhoven
14.45 PSV Handbal DS4 – Bedo Dames 2 

Woensdag 02 december (beker)
D’n Ekker, Beek en Donk
20.30 Bedo Heren 1 – Tremeg HS1 

KPJ
Uitslagen Aspiranten 
Dames Tremeg DS2 - KPJ Beek en Donk 
DS1     21-12 
Meisjes A-jeugd LimMid DA2 - KPJ Beek 
en Donk DA1  47-4 
Jongens C-jeugd Vios HC2 - KPJ Beek en 
Donk HC1    14-14 
Gemengde D-jeugd Habo’95 D3 - KPJ 
Beek en Donk D1  7-21 

Aspiranten zondag 29 november 
D’n Ekker
10.00 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en 
Donk D1 – V.H.C. D1 
10.50 Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk 
DC1 – Helios ’72 DC1 
11.50 Jongens C-jeugd KPJ Beek en Donk 
HC1 – Helios ’72 HC1   
12.50 Meisje A-jeugd KPJ Beek en Donk 
DA1 – De Sprint DA2  
14.00 Dames KPJ Beek en Donk DS1 – 
Taxandria DS2   

Uitslagen Senioren 
Heren KPJ Beek en Donk – Veteopeel   19-12

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 23 november 
Henk Verhappen - Henk v de Bergh  0-2
Hans Wagelmans - Leo v Griensven   2-0
Ad Barten - Jan Verbakel    0-2
Leo van Griensven - Henk v d Bergh   2-0
Harrie van Kleef - Henk van de Vegt   0-2
Guus van de Elsen - Joop Vereijken   2-0
Cor Verschuren - Antoon Rooijakkers  0-2
Harrie Poulisse - Jan Hesselmans   0-2
Frits Wilbers - Wim Swinkels    2-0
Henk Jansen - Harrie Bouwmans   2-0
Antoon Rooijakkers - Cor v d Berg   2-0
Cor Verschuren - Jan van Neerven   2-0
Albert Kluijtmans - Piet Goossens   0-2
Bert van de Vorst - Jan van Dijk   2-0
Bennie Beerens - Willie Vorstenbosch  2-0
Joop Kerkhof - Leo Migchels    0-2
Antoon van Osch - Piet van Zeeland   0-2
Hans Heldoorn - Theo Verheijen   0-2
Mari Vereijken - Antoon van Osch   2-0
Evert Baring - Jaspert Swinkels  2-0

Uitslagen dinsdag 24 november 
Ad Barten - Joop Vereijken    2-0
Harrie van Kleef - Martien Swinkels   0-2
Tonny de Louw - Henk v d Bergh   0-2
Leo van Griensven - Ad de Koning   2-0
Gerrit van Osch - Hans Wagelmans   0-2
Lambert van Bree - Henk v d Vegt   0-2
Ad de Koning - Tonny de Louw   0-2
Wim Swinkels - Antoon Smits   2-0
Marinus Steegs - Jan Hesselmans   0-2
Lou Muller - Cor van den Berg   0-2
Antoon Maas - Jan van Neerven   0-2
Leo Migchels - Hendrik Korsten   2-0
Piet Goossens - Theo Spierings   2-0
Evert Baring - Bert van Wanrooij   1-1
Fons van der Linden - Hans de Jager   2-0
Henk Meerwijk - Antoon Wagemans   2-0
Theo Verheijen - Frits Tak    2-0
Hans Heldoorn - Antoon Wagemans   0-2
Biek Klaasen - Hans de Jager   0-2 

Stand na 24 november           wedstr pnt
A Klasse
1  Guus van de Elsen   13 23

2  Tonny de Louw   14 18
3  Henk Verhappen   12 16
B Klasse
1  Jan Hesselmans   12 16
2  Lou Muller    16 16
3  Harrie Bouwmans   13 16
C Klasse
1  Mari Verbakel   11 17
2  Leo Migchels   12 17
3  Bert van de Vorst   12 16
D Klasse
1  Evert Baring    15 26
2  Fons van der Linden   13 21
3  Mari Vereijken   13 18

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 18 november 
Lijn A
1. Antoinnette en Ton   61,67%
2.Janny en Toos              59,38%
3. Mia en Mari    57,50%
4. José en Jan    55,00%
5. Mien en Maria    4,51%

Lijn B
1. Heidi en Angela        63,28%
2. Lilian en Bart    59,38%
3. Jo en Corry    58,85%
4. Nellie en Annie   56,25%
5. Jo en Riet      55,69%
De volgende zitting is op woensdag 2 
december in Café-Zaal de Tapperij. 

Bridgeclub Poort van Binderen 
Uitslag woensdag 18 november 
1 Riky en Jan   62,50%
2 Nettie en Arno   59,72%
3 Marian en Joop   57,99%
4 Wim  en Erik   54,51%
4 Corry en Cecile   54,51%
Kijk voor meer info op www.
poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslag donderdag 19 november
1. Mia en Mari  64,38%
2. Jan en Maria  56,25%
3. Leo en Nellie  51,88%
4. Toon en Roos   50,63% 
5. Emmie en Josephine  50,00%
De volgende is zitting op donderdag 26 
november, 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 24 november
1. Lien en Jos   60,00%
2. Lilian en Marian  57,50%
3. Cor en Nelly  55,50%
4. Diny en Jos   53,13%
5. Piet en Riekie  52,50%
    Mariet en Toon  52,50%
    Jo en Lien   52,50% 
De volgende zitting is op dinsdag 
1 december, 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk. 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 24 november
½-½ Dirk-Jan Gloudemans - Hans Claas  
0-1 Frans v. Hoof - Hein v. Bree  
0-1 Jef Verhagen - Zjon v.d. Laar    
0-1 Aloys Wijffelaars - Thijs Knaapen   
0-1 André Bergman - Johnny v.d. Laarschot  

Programma 1 december
Aloys Wijffelaars - Harrie v.d. Laar
Dirk-Jan Gloudemans - Zjon v.d. Laar
Jef Verhagen - Johnny v.d. Laarschot
Hein v. Bree - André Bergman
Chris v. Laarhoven - Frans v. Hoof
Hans Claas - Willy Constant

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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rolschaatsen

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

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

Gratis thuisbezorgd!

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

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

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

Kwartaalaanbieding
met extra HOGE kortingen op:

Voor de beste service en goede 
adviezen kom je naar de winkel

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

met extra HOGE kortingen op:

Voor de beste service en goede 
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Winst tegen VVC Vught, verlies tegen Minerva

Bedovo MA1 verliest en 
wint in één weekBeek en Donk - Na 7 speelrondes 

kreeg Bedovo MA eindelijk weer eens 
de kans om zich te onderscheiden te-
gen een ‘onbekende tegenstander’. Zij 
hadden tenslotte drie van de zeven 
teams al tweemaal ontmoet. 

Winst tegen VVC Vught
Op dinsdag speelde de MA1 eerst een 
inhaalwedstrijd tegen VVC Vught. De 
gemiddelde leeftijd van dit team was 
min of meer hetzelfde als dat van Bed-
ovo MA. Een paar speelsters die voor 
het laatste jaar A-jeugd mochten spe-
len, aangevuld met een talentvol ge-
deelte wat nog wel een paar jaar in de 
jeugd mag spelen en door groeien.

De eerste set was duidelijk voor VVC 
Vught en het was merkbaar dat een 
wedstrijd op een doordeweekse dag 
net even wat anders is dan een wed-
strijd op zaterdag voor de Beek en 
Donkse meiden. Ze waren vaak niet bij 
de les en de concentratie was ook ver 
te zoeken. Dit resulteerde in een set-
verlies van 16-25.

De 2e set moest het anders en dit ge-
beurde ook. Het team was scherper en 

liet zien wel degelijk een goede pot te 
kunnen volleyballen. Het werd op het 
einde nog even spannend maar uit-
eindelijk won het team de 2e set met 
27-25. De 3e set was min of meer een 
kopie van de 2e set, met setwinst voor 
Bedovo. Om de overwinning veilig te 
stellen met 4 punten moest ook de 4e 
set binnen gehaald worden. In deze set 
liep Bedovo vanaf het begin af aan een 
aantal punten uit op VVC Vught en dit 
werd nimmer bij gehaald. De meiden 
vergaten op het einde om de trekker 
wat sneller over te halen maar de over-
winning is nooit in gevaar geweest 
en de set werd met 25-18 binnen ge-
haald. De eerste overwinning van de 
week was hiermee binnen.

Verlies tegen Minerva
Speelronde 8 stond ook in het teken 
van een wedstrijd tegen een ‘onbeken-
de tegenstander’. Ditmaal moesten de 
meiden aantreden tegen Minerva uit 
Vlijmen. De 1e set ging het redelijk ge-
lijk op maar maakte de harde aanvallen 
aan de kant van Minerva het verschil 

en kon Bedovo MA aanvallend het ver-
schil niet maken. Dit resulteerde in een 
verlies van 25-20.

Tijdens de setwissel probeerde de 
coach de meiden er nog op te atten-
deren dat ze niet slechter waren dan 
Minerva, maar dat de taken niet op 
een juiste manier werden uitgevoerd. 
Helaas sorteerde dit geen effect. Set 2 
zakte het helemaal in elkaar aan Beek 
en Donkse zijde. Er werd niet op de po-
sities verdedigd, zowel in de aanval- als 
blokverdediging waren de meiden con-
tinue een stap te laat en spelverdeler 
Inge Brouwers kon de aanvallers ook 
niet optimaal bedienen. De 2e set werd 
verloren met 25-16. Ook een totale 
omgooi van opstelling mocht in set 3 
niet baten. Deze set ging verloren met 
25-14. Om in ieder geval met een re-
delijk goed gevoel Vlijmen te verlaten 
hadden de meiden de zinnen gezet op 
de laatste set. Alles leek er ook op dat 
dit ze ging lukken en de set was tot op 
het laatste moment spannend, alleen 
werd nog nipt afgegeven met 26-24.  

25e KerstROLLERshow De Oude Molen op 12 & 13 december

Dansers maken programma KerstROLLERshow compleet

Beek en Donk - Rollerclub De 
Oude Molen viert dit jaar een 
feestje met haar 25ste Kerst-
ROLLERshow. Op diverse manie-
ren wordt stilgestaan bij de tijd, 
en wat tijd doet. In een speciaal 
gastoptreden van een dansschool 
wordt er ook gedanst op de schoe-
nen. Het NoLimits team van Man-
ders Dance Factory brengen een 
bijzondere dans.

De Rollerclub wil haar gasten bij 
de KerstROLLERshow graag goed 
vermaken en ze een heerlijke 
middag of avond bezorgen. Hoe-
wel het eigen programma met 18 
topnummers al compleet is, kon 
er volgens de organisatie nog wel 
wat bij. Dit extraatje voor het pu-
bliek is gevonden in een eenmalige 
samenwerking met het kampioen-
steam van Manders Dance Facto-
ry. De zeven meisjes van NoLimits 
draaien mee in de top van de hip-
hoppende wereld. In de KerstROL-
LERshow laten ze zien waarom ze 

al meerdere kampioenstitels op 
hun naam hebben geschreven. In 
‘Dance through the Years’ is deze 
unieke eenmalige samenwerking 
te zien.

De rolschaatsers putten uit allerlei 
vormen van dans en theater inspi-
ratie om shownummers op de rol-
schaats te creëren. Zo is balletdan-
seres Fiorella Veneruso het team 
komen versterken bij de training 
van een speciaal nummer. Het 
dansen is een mooie aanvulling op 
het programma van de vereniging, 
waar ruim 60 rolschaatsers het 
publiek met wervelend en spran-
kelend rolschaatsen willen verma-
ken. De Show bevat 19 verschil-
lende nummers waarin het begrip 
‘tijd’ divers wordt uitgewerkt. Van 
flitsend, spannend en swingend 
tot komisch en ontroerend en ver-
tederend. Alle rijdsters van klein 
tot groot en van beginnend tot 
ervaren laten hun showtalent zien. 
Het beloofd een mooi spektakel te 

worden, waarin ook de nummers 
die in januari deel gaan nemen aan 
de Nederlandse Kampioenschap-
pen niet ontbreken. 

Voor deze gelegenheid wordt 
sporthal D’n Ekker, aan de Muzen-
laan in Beek en Donk, omgebouwd 
tot een heus rolschaatstheater, met 
natuurlijk volop aandacht voor alle 
details en een gezellige Kerstsfeer.

Kaartverkoop
Er zijn voorstellingen op zaterdag 
12 december om 19.00 uur en op 
zondag 13 december om 11.00 en 
16.00 uur. Kaartjes zijn te koop via 
de website www.rcdeoudemolen.
nl. In Laarbeek kunt u uw kaartjes 
ook kopen bij verschillende voor-
verkoopadressen: Bloemenatelier 
De 4 Seizoenen en Drogisterij J. 
Ceelen in Beek en Donk, Top1Toys 
in Lieshout en Primera in MCD in 
Aarle-Rixtel.
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MooiLaarbeekkrant

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

Donderdag 26 november
Laarbeek werkt
10.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Liederentafel ’t Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Aarle-Rixtel

Vrijdag 27 november
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

SuperJumpXL met De Boemerang
18.15 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk 

Meezingavond Liedertafel ’t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 28 november
Wijnactie O&U
10.00 – 14.00 uur, Beek en Donk

Vogelshow vogelvereniging Laarbeek
13.00 uur, Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

GPS-wandeling met activiteiten voor 
onze honden
14.15 uur, Op en om terrein Outdoor 
Laarbeek, Beek en Donk

Expositie Nancy Jones en Helene 
Bankers t/m 20-12-2015
16.00 uur, ’t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

‘Eightball Boppers’ - Rock and Roll
21.30 uur, Café Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

Zondag 29 november
Vogelshow vogelvereniging Laarbeek
10.00 uur, Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Rommelmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

De grote Sinterklaasshow: ‘Sinterklaas 
en het verdwenen boek’
12.30 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Expositie ‘Cursisten van Gallery 
Berkendijkje’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Sinterklaasmiddag Kansplus
13.30 uur, Herberg ’t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdag 5 december
Pakjesavond

Zondag 6 december
36e Jeugdveldrit Lieshout
12.00 uur, ‘t Hof, Lieshout

Winterbos Fair
12.00 uur, Kerstbomenbos Fam. 
Schuurmans, Aarle-Rixtel

Expositie ‘Cursisten van gallery 
Berkendijkje’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Uittocht Sinterklaas Aarle-Rixtel
17.30 uur, Kiosk, Aarle-Rixtel

Fotograaf:  Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel


