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Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Kinderlintjes uitgereikt: “Jij bent een échte superheld!”

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek – Enorm verrast, een tikkel-
tje bescheiden, maar allemaal hart-
stikke trots: dat waren de kinderen 

die maandag uit handen van burge-
meester Frans Ronnes en de jeugd-
gemeenteraad een kinderlintje kre-
gen. Daan Leenders van ’t Otterke 
werd als eerste in het zonnetje gezet. 
Daarna volgden vijf vrienden van De 

Muldershof en Jorg van der Sommen 
van De Sprankel. 

Al een paar jaar op rij worden in 
Laarbeek Kinderlintjes uitgereikt. 
Deze lintjes zijn bedoeld voor échte 

superhelden. Kinderen die iets goeds 
hebben gedaan voor iemand of iets in 
de samenleving, komen in aanmerking 
voor een lintje. 

Lees verder op pagina 17 in deze krant. 

Daan Leenders ontving het eerste Kinderlintje. Daan zet zich 
iedere dag opnieuw in voor zijn grote broer Stef, die autisme heeft 

Jubileumboek over 55 jaar Ganzendonckse carnaval
Redacteur: Wouter Mommers
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Carnavalsstichting 
Teugelders van Ganzendonck bestaat 
55 jaar. In het kader hiervan is voor het 
eerst sinds de oprichting in 1959 de 
geschiedenis van het Ganzendonckse 
carnaval op papier gezet. Het resul-
taat: een ruim 220 pagina’s tellend 
jubileumboek met veel foto’s en het 
complete verhaal. Afgelopen zaterdag-
avond werd het  gepresenteerd, tijdens 
het jubileumfeest in Muziekcentrum 
het Anker.   

Om tot dit prachtige document te ko-
men, riepen de Teugelders de hulp in 
van dorpeling Martin Philipsen. “Het 
idee voor de uitgave van een jubileum-
boek is in 2012 ontstaan”, aldus voor-
zitter Guido Klessens. “En al gauw wis-
ten we als redactie* dat Martin de juiste 
persoon was om te vragen ons daarbij 
te helpen.”

“Het boek is een ‘must-have’ 
voor iedere carnavalsvierder 

uit Ganzendonck”

Van idee tot boek
Een gedegen aanpak is belangrijk. Dat 
weet ook Martin als ervaren schrijver, die 
dit overigens als hobby leuk vindt om te 
doen. “We zijn eerst samen gaan naden-
ken over een passende opbouw voor het 
boek”, vertelt Martin. “We hebben deze 
gevonden in een afwisseling van terug-
blikken op carnavalsperiodes (met o.a. 
alle Luuk-en, boerenparen en prominen-
te carnavalsvierders) en met paragrafen 
die uitleg geven over het ontstaan en de 
ontwikkeling van carnavalsevenementen 
in Ganzendonck. Oktober 2013 ben ik 
vervolgens gestart met het schrijven van 

de tekst en nu is ie helemaal af”, zegt 
ie lachend en met een lichte opluchting. 

Feest der herkenning
De voornaamste bron voor de teksten 
in het jubileumboek is het carnavalsblad 
D’n Teugelder, die sinds 1960 wordt uit-
gegeven en zorgvuldig bewaard is geble-
ven. Maar het leesplezier wordt natuur-
lijk vooral bepaald door plaatjes. En dat 
hebben de makers maar al te goed be-
grepen. “Foto’s zijn zo veelzeggend en 
daarmee ontzettend belangrijk”, aldus 
Maria Klessens, die de correctierondes 
heeft gedaan . De redactieleden hebben 
het zeer uitgebreide foto-archief door-
gespit op zoek naar mooie foto’s. Vooral 
Hans Vereijken heeft zich veel moeite 

getroost om de namen van de mensen 
op de foto’s te achterhalen. En alleen al 
om de vele mooie foto’s is het boek een 
‘must-have’ voor iedere carnavalsvierder 
uit Ganzendonck. 

Tijden veranderen
De schoonheid van het boek zit hem niet 
alleen in het eindproduct, maar ook in 
de talloze herinneringen die boven ko-
men drijven tijdens het maken. “Het laat 
mooi zien dat de tijdgeest over die 55 
jaar duidelijk veranderd is”, aldus Guido. 
“Het ludieke aspect rondom carnaval 
was vroeger groter dan nu. Maar dat 
is ook logisch: mensen hebben het im-
mers drukker gekregen in de afgelopen 
55 jaar…”

Verkoop
Wie dit mooie document in handen wil 
krijgen, zal enige haast moeten maken. 
Het verschijnt namelijk in beperkte op-
lage. Bestellen kan via www.teugelders.
nl. Daarnaast is het boek binnenkort in 
de winkel verkrijgbaar bij boek- en kan-
toorartikelenwinkel Van Helvoort op het 
Piet van Thielplein en Drogisterij Ceelen 
aan het Heuvelplein in Beek en Donk. 
De prijs bedraagt €19,95. 

* De redactie bestaat uit: Hans 
Vereijken, Gerard Hanegraaf, Guido 
Klessens, Maria Klessens, Ronnie 
Tijssen en Martin Philipsen. 

Schrijver van het boek Martin Philipsen (r) samen met de Ganzendonckse carnavalsprins Rob van Doore (l) Geen krant 
ontvangen 

(op donderdag)?
Bel: 0492-832182

of mail:
redactie@mooilaarbeek.nl 
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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

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

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

Deze straat, die loopt vanaf de Herendijk richting Mariahout, is ge-
noemd naar het gehucht Donkersvoort of eigenlijk van vroeger uit 
Donkervoort. Deze straat is landelijk gelegen met daaraan een veer-
tiental (woon)boerderijen.
Het woord Donk in Donkersvoort betekent een zandige opduiking in 
een moerassig terrein. In onze streken zijn donken oorspronkelijk ge-
legen in een broek of moerassig laagland met aan één zijde grenzend 
aan een rivier of beek. Dit geldt ook voor Donkersvoort, want door 
dat gebied stroomt de Donkersvoortse Loop of Beek.
Het woord ‘voort’ in het woord Donkersvoort stamt af van het woord 
‘voorde’, hetgeen een doorwaadbare plaats in een beek betekent. 
Daar waar de weg liep was dus een plek waar men de beek zonder al 
te grote problemen kon oversteken.
Op Donkersvoort is van oudsher bewoning geweest. In 1939 werd 
daar door Jan van Gestel een bronzen hielbijl uit de Midden Brons-
tijd (±1000 v. Chr.) gevonden. Deze is geheel intact en compleet. 
Gedacht wordt dat die hielbijl daar terecht is gekomen na een rituele 
handeling als offer aan bovennatuurlijke wezens, want men was zeer 
zuinig op de kostbare bronzen voorwerpen. Immers die liet men niet 
zo maar in de grond achter.  
In 1380 wordt in het Bosch Protocol gesproken van ’t goet te Don-
ckervoort. Dit betekent dat er in de veertiende eeuw al een huis of 
huizen stonden.
De eerste bewoners hadden hun boerderijen op het Heereind liggen. 
Vanuit deze hoger liggende nederzetting verhuisden in de periode 
1300 tot 1500 de bewoners zich naar lager gelegen delen als Don-
kersvoort, een beweging die op meerdere plaatsen in de omgeving 
plaatsvonden, zoals de Beekse nederzetting die van de Oude Toren 
naar het huidige Heuvelplein verplaatst werd. Hoewel het verkave-
lingspatroon in het `hoevenlandschap’ op Donkersvoort in de afgelo-
pen eeuwen veranderd is - vanaf ca. 1840 zelfs in sterke mate - heeft 
het gebied zijn hoofdkarakteristiek nog grotendeels behouden.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

*Bron: Huijbers, A. (T.), 2004: Van Jan van Gestel tot de Beekse Ak-
kers. Verleden, heden en toekomst van de archeologie in Beek en 
Donk (1930-2020). In: D’n Tesnuzzik 24, nr. 1, 13-61.

DONKERSVOORTSESTRAAT

 ’t Is moeilijk je te laten gaan,
 je hebt zoveel voor ons gedaan.
 Wij hopen dat je ons nog hoort,
 ‘dankbaarheid’ is ons afscheidswoord.

Tiny van Melis

* Gemert, 4 oktober 1947         † Gemert, 23 november 2014

 Annie en André
  Monique en Coen, Willem
  Harrie
 Peter † en Betty
 Bert † en Bep
  Bas †
  Kim en Addy, Wes en Isa
  Bertje

Heuvel 45
5421 CM  Gemert

Tiny is overgebracht naar uitvaartcentrum De Groof, 
Oranjelaan 54 in Beek en Donk. 
U bent welkom hier persoonlijk afscheid van hem te nemen 
op donderdag 27 november van 19.00 tot 20.00 uur. 
 
De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 28 november om  
13.30 uur in crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 in 
Helmond.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
u de familie schriftelijk kunt condoleren.

Iedereen is welkom. 
Indien u van ons geen persoonlijke uitnodiging heeft 
ontvangen, hopen wij u op deze manier te bereiken.

 Om je heengaan treuren wij,
 om wat je was zijn wij dankbaar.

Tot op het laatste moment intensief betrokken bij alles wat hem dierbaar was, is 
toch nog plotseling overleden mijn dierbare man, ons pap en lieve opa

Theo Berkvens
echtgenoot van

Tonnie Berkvens-Leenders
* Lieshout, † Mariahout,
27 oktober 1932   26 november 2014

 Mariahout:  Tonnie Berkvens-Leenders
 Siebengewald:  Ineke en Theo Custers-Berkvens
 Paul
 Petra
 Stan
 Mariahout: Henny en Marjon Berkvens-van Lierop
  Eelke
  Bas
 Mariahout: Maarten en Miriam Berkvens-Maas
  Chantal en Giel
  Luc
  Stef

Heieindseweg 6-b
5735 CC Mariahout

Ons pap is thuis, waar u welkom bent om persoonlijk afscheid van hem te nemen. 

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 29 november om 10.30 uur 
in de O.L.V. van Lourdeskerk te Mariahout. Daarna zullen we hem begeleiden 
naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aldaar. 

Indien u geen persoonlijke aankondiging heeft ontvangen, mag u deze 
advertentie als zodanig beschouwen.



Donderdag 27 november 2014 3
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Clementine  per kilo      1.99
Avocado        per stuk  0.79

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag
Cherry Tomaatjes per doos

             0.99
Courgette    per stuk 0.99

Tjap- Tjoy Groenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
       per doos

PROEF ONS BROOD
Elke week, maandag t/m donderdag 4 broden (wit, tarwe of volkoren) 

van Echte Bakker Vedder voor € 6,99! Naast het assortiment van 

Vedder hebben wij ook een Steenoven gebakken brood assortiment, 

100% natuurlijk! Dit laten wij u vrijdag en zaterdag uitgebreid proeven!

Kom naar de winkel en proef ons brood!

Tarwe Plaat

Van onze Echte Bakker Vedder! Alleen 

vrijdag en zaterdag:

per stuk 199

Roomboter Croissants

Vers gebakken in de winkel! Alleen vrijdag 

en zaterdag:

4 stuks 250

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Fusie parochies maakt veel emoties los

Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout - “Het eens worden over 
deze fusie ging gepaard met vele dis-
cussies”, vertelt Ton van de Wijdeven, 
lid van de parochiestuurgroep. 
Maandagavond vond de eerste infor-
matieavond plaats voor inwoners van 
Lieshout en Mariahout. Beek en Donk 
volgde dinsdagavond en de inwoners 
van Aarle-Rixtel waren gisterenavond 
aan de beurt. Dat het mogelijk sluiten 
van een van de kerken veel stof doet 
opwaaien, was vooral op de eerste in-
formatieavond goed te merken. 

Robbertje vechten
Er wordt druk handen geschud om 
19.30 uur in het parochiecentrum in 
Lieshout. Op deze avond wordt te-
vens de fusie door de pastoor en twee 
leden van alle parochies in Laarbeek 
getekend. Deze wordt aangeboden 
aan het bisdom in Den Bosch. Voor 
allen daarom een spannende avond. 
“Het was soms een robbertje vechten, 

maar hopelijk bent u het allen eens 
met de versie zoals die hier voor ons 
ligt”, vraagt de tussenpersoon vanuit 
het Bisdom nog voor de zekerheid. 
Er wordt instemmend geknikt en ‘ja’ 
gezegd. “Hoewel we al hard gewerkt 
hebben het afgelopen anderhalf jaar, 
begint het echte werk nu pas”, vult 
Pastoor Jos Verbraeken aan.

Vragen
Om acht uur begint op dezelfde avond 
de eerste informatieavond voor men-
sen uit Lieshout en Mariahout. De 
stuurgroep geeft een korte presen-
tatie over wat de fusie voor de men-
sen inhoudt en het nieuwe bestuur 
wordt voorgesteld. Na de pauze is er 
ruimte voor vragen. Tijdens het vra-
genvuur komen de emoties los. Heikel 
punt is en blijft de mogelijke sluiting 
van een van de kerken. Bezoekers uit 
Mariahout drukken de pastoor en het 
nieuwe bestuur op het hart om niet 
alleen te kijken naar het kleine dorp, 
maar juist naar wat de kerk nog meer 
te bieden heeft, zoals de grot. Uit het 

publiek komen ook vragen over het 
financiële plaatje van de parochie, en 
over het nieuwe bestuur.  

Kerksluiting 
Pastoor Jos Verbraeken drukt de be-
zoekers op het hart dat er op 1 januari 
2015 nog gewoon vier kerken open 
zijn, en dat daarna gekeken wordt 
naar het mogelijk sluiten van een of 
misschien zelfs twee kerken. “Iedereen 
kan op de vingers tellen dat vier kerken 
voor Laarbeek te veel is, maar je sluit 
niet zomaar een kerk en dus willen we 
hier goed over nadenken en alle voor 
en nadelen tegen elkaar afstrepen.” 

Informatieavonden 
De bijeenkomst in Beek en Donk 
verliep dinsdag wat rustiger dan die 
in Lieshout. De aanwezigen stelden 
positief kritische vragen. Begrip over-
heerste. Op het moment dat deze 
krant naar de drukker ging, moest de 
informatieavond in Aarle-Rixtel nog 
beginnen. 

Maandagavond vond de ondertekening voor de nieuwe fusie plaats in het parochiecentrum van Lieshout

 De informatieavonden werden goed bezocht 

Eén van de kerkgangers stelt een vraag over de fusie
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Zaterdag 29 november  

18.30  O. L. Vrouw van Lourdes Mariahout
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Jan Leenders (van 
Berkel mged.), Jan Leenders (Meulendijks mged.), 
Wim van der Linden (verjaardag), Wim van den 
Berg (mged).

Zondag 30 november

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij 
Intenties in deze viering voor: Tonia van Dijk (sterf-
dag/fund.), Jan van Roij (verj.), Familie Verbakel-
van der Zanden, Harrie Swinkels, Overleden ouders 
van Rixtel– Aardening en kleindochter Kelly van 
Rixtel, Marij van Rixtel– van Stiphout en zoon 
Wilbert, Pieter van Ganzenwinkel, 
Overleden familie van de Kerkhoff–van Alphen, 
Overleden ouders van Bommel–van Lierop en zoon 
Ben, Overleden ouders van Bommel-Hoebergen, 
Overleden ouders van Alphen-Vesters, Martin van 
den Boogaard (par.), Wim Strik (par.), Tot welzijn 
van de parochie.

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. de Halmen
Intenties in deze viering voor: Gérard en Annie van 
den Heuvel-den Biggelaar, Truus Merks-van Hoof 
(mged), Overleden ouders Smits-Vlemmings en 
familie.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering Gezinsviering
Intenties in deze viering voor: Corrie Vereijken-van 
den Bogaard, Martien en Wieza van den Eijnde-
Engels en overleden familieleden, Rieky Huijbregts-
Jansen, Tina Claassen-de Louw.

Maandag 1 december

Geen viering

Dinsdag 2 december

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 3 december

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 4 december

Geen viering

Vrijdag 5 december

Geen viering

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

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

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

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

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

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

Mariakapel
Bosscheweg 18 , Aarle-Rixtel
Open  zomer: 09.00-19.30u
            winter: 09.00-18.00u Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel

Kloosterdreef 7  Uitstelling van het Allerheiligste
Eucharistevieringen; 15.30 - 17.00 maandag en vrijdag
09.30 op zondagen 10.00 - 12.00 woensdag
17.30 maandag t/m vrijdag 10.30 - 12.00 zaterdag en zondag
09.30 zaterdag  16.00 - 18.00 zondag

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
29 november t/m 5 december 2014

Gezinsviering
In de Michaëlkerk vindt zaterdag 30 november om 11.00 uur een gezinsviering plaats. Midden in deze 
drukke sinterklaastijd zouden we bijna vergeten dat het deze zondag ook de eerste zondag van de advent 
is. De advent is de periode van vier weken voor kerst. Tijdens de gezinsviering zullen beide thema’s aan 
bod komen. U bent van harte welkom. 

Inzameling voor een extraatje met Kerstmis 
Tijdens kantooruren kunt u spullen inleveren voor deze actie. Vanaf a.s. zondag zullen er manden achter 
in de kerk neergezet worden voor de inzameling van spullen voor onze broeders en zusters die het niet 
gemakkelijk hebben. God is als kwetsbaar kind tot ons gekomen in armoedige omstandigheden. Herders, 
koningen, engelen en engelen van mensen zoals Maria en Jozef omringden Hem met goede zorgen. In 
onze tijd zijn er vele kwetsbare mensen die uitzien naar hulp van engelen van mensen. De bisschop roept 
de parochies op hun hart te openen niet alleen voor het Kind in de kribbe maar ook voor hun broeders 
en zusters die het niet gemakkelijk hebben. Hierbij denken we nu aan inwoners van Laarbeek die het iets 
minder breed hebben. Hen willen wij een extraatje geven voor Kerstmis
Het gaat in principe om giften in natura (houdbaar voedsel).

Jubilarissen bij Michaëlkoor en 
dameskoor Leonardus

Beek en Donk - Pastoor Verbraeken 
heeft zondag 23 november, na af-
loop van de eucharistieviering, 
mevrouw Ria de Groot van het 
Michaëlkoor en mevrouw Mien 
Rooijakkers van het dameskoor 
Leonardus, een gouden speld van de 

Nederlandse Gregoriusvereniging 
opgespeld.

Deze kregen zij vanwege hun 40-ja-
rig jubileum bij het koor. Namens het 
parochiebestuur kregen zij ook nog 
een bos bloemen aangeboden.

Jubilarissen Ria de Groot en Mien Rooijakkers

Jeugdvendeliers Sint Servatius Gilde Lieshout in de prijzen
Lieshout - Tijdens het NBFS 
(Noord Brabantse Federatie 
Schuttersgilde) jeugd indoor ven-
del toernooi, dat het Sint Joris 
en het Sint Sebastiaan Gilde uit 
Enschot-Heukelom hielden, be-
haalde de twee vendeliers van het 
Sint Servatius Gilde Lieshout ver-
schillende prijzen.

Stijn van Vegchel behaalde in de 
categorie 10-12 jaar een 6e prijs. 
Bas van Kaathoven behaalde in 
dezelfde categorie de 2e prijs. Dat 
ze niet alleen goed kunnen vende-
len bewees Stijn van Vegchel. Bij 
het laserschieten wist hij een eer-
ste prijs in de wacht te slepen. Het 
Gilde is trots op zulke jeugdleden.

Stijn (l) en Bas (r) tonen vol trots hun schildjes

Gebed
Een paar weken geleden viel te 
lezen, dat het gemeentebestuur 
van Laarbeek voornemens is het 
gebed vóór de raadsvergadering 
af te schaffen. Dit is een felicita-
tie waard. Niet zozeer uit secu-
lier oogpunt maar meer omwille 
van het feit, dat dit bestuur toch 
nog enige rudimentaire zelfken-
nis bezit. Het is toch te zot voor 
woorden om Gods zege af te 

smeken voor de deplorabele ver-
richtingen waarmee dit bestuur 
zich zo uitstekend weet te profi-
leren. Het ongebreidelde kappen 
van bomen rond Lieshout dat 
momenteel gaande is, getuigt 
weer eens te meer daarvan.

S.P. Boltjes
Lieshout   

LEZERSPODIUM

14-Daagse pater Eustachius-reis naar Brazilië 
Laarbeek - De kerk in Belo Horizonte 
(Brazilië), waar ook de graftombe van 
pater Eustachius is, werd op 30 au-
gustus 2014 tot Heiligdom verklaard. 
Dit is daarom nu ook een officiële 
bedevaartbestemming. Per 1 januari 
2015 komt in Laarbeek de fusie van 
de parochies tot stand, met de nieuwe 
naam: ‘Zalige pater Eustachius van 
Lieshout parochie’.

De congregatie van de Paters Heilige 
Harten waartoe Eustachius behoort 
heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar 
van Eustachius. Daarom wordt het 
hoog tijd om eens met eigen ogen te 
gaan zien wat deze pater Eustachius 
betekend en achtergelaten heeft voor 
velen in Brazilië.

Met veel zorg is daarom een 14-daag-
se reis samengesteld die u meeneemt 

naar de werkgebieden van Eustachius. 
Natuurlijk zal het aan cultuur en na-
tuur van het mooie Braziliaanse land 
niet ontbreken.

Over deze reis wordt een infor-
matieavond gehouden op dinsdag 
9 december om 20.00 uur  in het 
Parochiecentrum van O.L. Vrouw 
Presentatie aan de Heindertweg 1 in 
Aarle-Rixtel. Bent u geïnteresseerd of 
wilt u meer informatie over deze reis? 
U bent van harte welkom.  

Deze informatieavond staat onder 
leiding van pastoor J.Verbraeken. 
Namens de VNB zal Directeur G.J.A 
van Bussel aanwezig zijn en als voor-
zitter van de ‘Vrienden van Eustachius’ 
zal Will van den Boomen uitgebreide 
informatie geven over deze reis t.a.v. 
de route en de plaatsen welke bezocht 
gaan worden. Zo krijgt u een duidelijk 
beeld van deze 14-daagse prachtige 
reis naar Brazilië. 

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

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

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

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl
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EMTÉ Beek en Donk, Heuvelplein 73

Voordeel!

Week 48 •  Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van maandag 24 november t/m zaterdag 29 november 2014 tenzij anders vermeld. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant. 
Kijk voor meer aanbiedingen op www.emte.nl

Restaurant Kastanjehof
Sfeer en nostalgie, topgastronomie en uitstekend 
gastheerschap maken Kastanjehof tot een restau-
rant met klasse. Het zijn deze kenmerken, waarin 
de Brabantse gemoedelijkheid blijft doorklinken, 
die de juiste ambiance vormen voor uiteenlopende 
gelegenheden, zowel zakelijk als privé.

Deze coupon is nog te koop tot 31-12-2014
Voor meer informatie en aanbiedingen
kijk op www.emte.nl

EMTÉ Beek en Donk, Heuvelplein 73

gelegenheden, zowel zakelijk als privé.

Deze coupon is nog te koop tot 31-12-2014
Voor meer informatie en aanbiedingen
kijk op www.emte.nlbij aankoop van 500 gram

fijnproevers
punten

50% 
korting

Vers van 
het mes!

De Goudsche Waegh 
48+ kaas
extra belegen of oud, per 500 gram

6.09-6.24
3.04-3.12

Restaurant Kastanjehof-Gemert
25% korting op uw rekening 
(Bekroond met een 
Bib Gourmand)

Muzikant Tim Knol ontroert door prachtige songs in Lieshout

“Luister gewoon met je ogen dicht, dat doe ik ook”

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout – Wat deed u afgelopen vrij-
dagavond? Lekker op de bank hangen 
na een week hard werken? Misschien 
ontspannen kijken naar ‘The Voice of 
Holland’? Echt jammer. U heeft iets 
gemist, want op hetzelfde moment 
speelde muzikant Tim Knol de sterren 
van de hemel in het Dorpshuis van 
Lieshout. Wat een Voice!

Ons Tejater
Op woensdag 19 november speelde 
Tim Knol nog in ‘De Wereld Draait 
Door’ de titelsong ‘Dont lose heart’ 
van de film ‘Verlies niet de moed’ van 
Hella de Jonge. Daarna stond deze 
bescheiden nuchtere West-Friese 
muzikant vrijdagavond geboekt in 
Lieshout. “Je hebt geen idee waar je 
hier terechtkomt. Wij moesten dus 
naar het Dorpshuis, zagen eerst de 
bibliotheek en achter die ene deur 

die prachtige zaal. Noem dit gewoon 
‘Theater Lieshout’, dat doet veel meer 
eer aan deze plek”, aldus Tim. Een 
prachtig compliment natuurlijk van 
iemand die in Nederland en internati-
onaal al heel wat podia heeft gezien. 

Muzikale geschiedenis
Deze avond neemt de pas 25-jarige 
Tim ons mee in zijn muzikale geschie-
denis. Pet op, in een zwart T-shirt 
en met zijn akoestische gitaar in de 
aanslag, wars van al het uiterlijk ver-
toon. De ingrediënten zijn aanwe-
zig voor een knus huiskamerconcert 
in Lieshout. En dan te bedenken dat 
deze muzikant optredens verzorgt 
voor duizendkoppig publiek en meer. 
Voor Tim maakt het - gelukkig - niet 
uit: “Als ik maar mijn muziek - met een 
voorkeur voor soul - kan maken, dat 
is voor mij het belangrijkste.” Prachtig 
is het verhaal dat Tim zichzelf tijdens 
een theatertour piano leerde spelen. 
“Ik vroeg altijd een piano aan, als ik 

ergens optrad”, aldus Tim. Hij wenst 
het publiek dan ook sterkte als hij 
een demo van een nieuw liedje laat 
horen. Achteraf vertelt hij dat hij dit 
soort opmerkingen vanuit zijn West-
Friese achtergrond maakt. “Nuchter 
en waarschijnlijk onbewust grappig.” 
Dat is het zeker. Ook snackbar ‘De 
Kiosk’ wordt niet gespaard. “Heerlijk 
een frietje stoofvlees daar”, lacht Tim. 

‘All I gotta do is expand my territory’
Gevoelige nummers, zoals ‘If my mind 
could beat my heart’, ‘But now you 
left me’ en vele andere songs raken 
het publiek. Natuurlijk wordt de hit 
‘Sam’ niet vergeten en is er een goede 
afsluiter met de vertolking van ‘Cry’ 
van Godley en Cream. Tim wil af van 
het predikaat singer-songwriter en als 
muzikant solo en met de band ‘The 
Miseries’ zalen plat spelen. Een eigen 
speciaal biertje op de markt bren-
gen behoort tot de plannen van Tim. 
Deze hint mag de directie van het 

Lieshoutse Bavaria natuurlijk niet ont-
gaan. Het klopt wat Tim vermeldt op 
zijn CD ‘Soldier On’: “All I gotta do is 
expand my territory”. Tim heeft zijn 
territorium naar Laarbeek uitgebreid. 

Laten wij dat doen bij het volgende 
optreden van Tim Knol in het ‘Theater 
van Lieshout’ met een afgeladen volle 
zaal. Zo’n muzikant met deze klasse 
verdient dat!
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Naam:

Knip onderstaande bon uit en lever deze vóór zaterdag 6 december 16.00 uur in bij één van de 
deelnemende winkeliers van Beekvlied! Op deze maandag verzamelen de winkeliers alle krantenbonnen en 
worden er maar liefst 34 winnaars getrokken. Je kunt hierbij een waardebon van €25,00 van één 
van de deelnemende winkels winnen. ’s Middags vindt om 16.00 uur de uitreiking plaats bij Lucky Pictures. Op 
donderdag 11 december staat weer een nieuwe bon in de krant, voor eenzelfde actie.  

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

MooiLaarbeek

krantUw kwaliteitsbakker

Lieshout          T. 0499-422976

Gildeslager 
Brouwers

WAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWoonplaats:WAARDEBONWoonplaats:

Telefoon:WAARDEBONTelefoon:

Prijzenloterij op het Heuvelplein

Naam

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres€ 25,-
Drogisterij

Harmonie De Goede Hoop houdt wijnactie

Stichting Aarle-Rixtel houdt 
vlooienmarkt

Aarle-Rixtel - Harmonie De Goede 
Hoop uit Aarle-Rixtel houdt zater-
dag 29 november,  voor de 3e maal 
in successie, een wijnactie. Vanaf  
13.00 uur  kan er bij de inwoners in  
Aarle-Rixtel aangebeld worden door 
de leden van de harmonie. De wijnen 
worden aangeboden  €6,00 per fles. 
Ze zijn zorgvuldig geselecteerd in sa-
menwerking met Jelle de Jongh van 
De Couwenbergh. 

Er worden drie soorten wijn verkocht: 
De fluweelzachte rode wijn Villa d’Oc 
rouge 2013 met een mooie textuur en 
een zachte afdronk. De witte wijn Villa 
d’Oc blanc 2013, een heerlijke droge 
wijn met aroma’s van rijp wit fruit, 
bloemen en citrusvruchten. Heerlijk 
bij schaaldieren, oesters, zeevruchten 

en viscarpaccio. De zoete witte wijn 
is de Mainzer Domherr Kabinett 2011 
uit Duitsland-Rheinhessen. De geur is 
zeer fruitig, bloemig en aangenaam. 
De smaak is verfrissend met een frui-
tige afdronk. Overigens zijn dit de 
huiswijnen van De Couwenbergh in 
Aarle-Rixtel, dus succes verzekerd. 

De wijnen zijn gemakkelijk te drinken 
en zijn ook leuk om cadeau te geven.  
U heeft dus ook een mooi cadeau om 
weg te geven , indien u zelf niet zo’n 
wijndrinker bent.  Met het kopen  van 
de wijn steunt u  de harmonie, een 
vereniging waarbij de leden het ge-
hele jaar voor u klaarstaan. Volgend 
jaar komen zij weer bij u langs met op-
nieuw  heerlijke wijnen.  

Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis 
de Dreef te Aarle-Rixtel wordt zon-
dag 30 november van 9.00 tot 16.00 
uur een vlooienmarkt gehouden. Deze 
vlooienmarkt wordt gehouden door 
de stichting Aarle-Rixtel in samenwer-
king en ten bate van de EHBO, volley-
balvereniging Cialfo, badmintonclub 
de Ganzeveer en de veteranen van 
ASV’33, allen uit Aarle-Rixtel.

Op deze markten kunnen particulieren 
een kraam of grondplaats huren voor de 
verkoop van tweedehands goederen. 
Bezoekers kunnen snuffelen naar snuis-
terijen, huisraad,  boeken, elektrische 
apparaten, huishoudelijke apparaten, 
kleding, cd’s, platen, speelgoed, te veel 
om op te noemen. Wie nu eens eindelijk 
de zolder op wil ruimen of van spullen 
af wil komen, die eigelijk zonde zijn om 
weg te gooien, kan nu terecht op de 
gezellige vlooienmarkt in Aarle-Rixtel, 

waar je ook kan genieten van een kopje 
koffie, drankje of hapje. De kosten voor 
een kraam bedragen €20,00. De entree 
bedraagt €2,00. Kinderen onder 12 jaar 
mogen onder begeleiding gratis naar 
binnen. Voor informatie en boekingen 
kan je bellen naar Frans Coppens, tel. 
06-20888818 of 0492-382481.

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

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

Dol dwaas getennist met het di-eAt team
Beek en Donk - Het di-eAt team 
hield zaterdag 15 november, in 
het kader van de gezondheidsrace 
2014, hun 8e activiteit, met het 
thema ‘lachen is gezond’. In sa-
menwerking met tennisvereniging 
’t Slotje is een ludieke tennismid-
dag gehouden. De tennisvereni-
ging stelde daarvoor spontaan een 
trainer, de banen en de kantine be-
schikbaar.

De middag startte met een war-
ming-up, welke door 2 ‘foute’ trai-
ners werd verzorgd. Hierbij werd 
onder andere getest of de deelne-
mers het touwtje springen nog be-
heersten. Na de warming-up gin-
gen de deelnemers aan de slag op 
de tennisbaan. Er werd getennist 
met koekenpannen, 2 rackets te-
gelijk, speciale ballen en ballonnen 
aan het racket en dit alles leverde 
hilarische momenten op. Dat de 
spelers daarbij nog een grote rode 
neus en een masker of  speciale bril 
moesten dragen, maakte het nog 
komischer. 

In de pauze was er een heerlijke 
kop zelfgemaakte tomatensoep en 
natuurlijk de overbekende di-eAt 
team tomatenhapjes, allemaal ge-
maakt van Tasty Tom tomaten, ge-
schonken door de fam. Vereijken. 
Hoewel het aantal deelnemers min-
der was dan waar op was gehoopt, 
heeft iedereen een gezellige mid-
dag gehad, waarbij er veel gelachen 
is en er werd genoten van lekker 
buiten sporten. Er werd zo fanatiek 
getennist dat de koekenpannen let-
terlijk stuk gespeeld werden.

Het di-eAt team bedankt tennis-
trainer Bowen Straatman voor zijn 
enthousiasme en inzet en tennisver-
eniging ’t Slotje voor de fijne mede-
werking en gastvrijheid. 

Dol dwaas tennissen met het di-eAt team

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS
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(Indrukbaar blokje)
Dat de Nederlandse taal tot een 
van de ingewikkeldste van de 
wereld behoort, is algemeen 
bekend. De d-t’tjes, zinsopbouw 
en woordkeuzes zijn zelfs voor 
oer-Hollandse polderbewoners een 
kriem. Laat staan voor immigranten. 
Dit digitale tijdperk, waar appjes 
de boventoon voeren, maakt het 
nog gecompliceerder. Zonder enige 
merkbare emotie maken we het 
elkaar nog lastiger om de context 
van de boodschap te herleiden. En 
dan zijn er ook nog de woorden die 
van zichzelf meerdere betekenissen 
kennen: homoniemen, de Arie 
Boomsma onder de taalkunde. Een 
misverstand wordt dus letterlijk snel 
aangepraat. Zo ontstaat verwarring, 
met een dikke vette hoofdletter. 
Om dit tekstueel te illustreren, 
geef ik onderstaand een verhalend 
voorbeeld. 
Een soort 

inburgeringscursus voor Nederlands 
geletterden. Vul telkens het 
synoniem in van het aangegeven 
woord, zodat het verhaal kloppend 
gemaakt wordt. 

Met een ____ (katachtig dier) 
dien je geregeld te ____ (adellijke 
personen) in het verleden om het 
____ (burcht) van de avond boven 
water te krijgen. Al liggend tussen 
een ____ (geestelijke) op de ____ 
(geldinstelling), is ____ (meervoud 
van pit) vaak een medicijn om het 
____ (specimen) in jezelf te doen 
verdwijnen. Toch halen de meeste 
mensen het in hun ____ (beker) om 
een weekend later ____ (gesteldheid 
van de atmosfeer) ____ (claxon) te 
geraken. Met een slag om de ___ 
(niet rijk) ____ (karaf) geconcludeerd 
worden dat het kortetermijndenken 
overwint. Tot ____ (burcht), als ik 
mijn ____ (niet zwaar) laat schijnen 
op dit fenomeen dat drinken heet, 
wil ik maar één ____ (spits) maken. 
Je ____ (college) het al: ook al regeert 
de ____ (koning), een echte ____ 
(verkopen, ikvorm) vindt altijd de 
kortste ____ (verdwenen) naar het 
remedie tegen de dorst! 

En, gelukt? ____ (wachter) scriptum: 
Diegene die het volledig ingevulde 
verhaal kloppend kan doorsturen naar 
redactie@mooilaarbeek.nl, wordt 
eervol vermeld in de kerstcolumn. Of 
je het nu wilt of niet.

Joey van der Leemputten 

COLUMNLaarbeekse zwangere vrouwen fl ink verwend 

Redacteur: Marie-Christine van 
 Lieshout
Fotograaf: Johan Maas

Lieshout - Vele dames met mooie 
ronde buiken lieten zich zaterdag in 
de watten leggen. In het statige pand 
van Het Klokhuis stonden de deuren 
open voor ongeveer vijftig zwangeren, 
met introducé. Voor de eerste keer in 
Laarbeek - zover bekend - vond een 
zwangerenverwendag plaats. 

Ontspannen tijdens massages
Bij binnenkomst komen de geu-
ren van massageolie je tegemoet. 
Locatiemanager Kim Vorstenbosch 
verzorgt de rondleiding. In iedere 
ruimte zitten, staan of liggen zwangere 
vrouwen die lekker verwend worden. 
“Samen met Christel Verkuijlen - van 
Sleuwen ontstond het idee om iets 
leuks te organiseren voor de zwangere 
vrouwen uit Laarbeek. Binnen onze ge-
meente werden bedrijven benaderd die 
de toekomstige moeders iets konden 
bieden. Een aantal van hen geeft hier 
een workshop, maar er zijn er ook die 

ons met cadeautjes gesponsord heb-
ben. Deze worden zo dadelijk verloot.”

Aandacht door verwennen
Tijdens de loterij wordt door Christel 
een groot aantal gelukkigen naar voren 
gehaald. Lokale ondernemers hebben 
hun best gedaan om de toekomstige 
moeders een leuk cadeau te geven. 
Van kapstokjes tot massages; er is een 
groot aantal prijzen op te halen. Na 
de loterij gaat Christel weer snel aan 
de slag met een voetreflexzonethera-
pie. “We wilden de kinderopvang ex-
tra aandacht geven. Ik ben zelf ouder 
hier. Als je een open dag houdt, komen 
vaak ouders die hier al een kind heb-
ben zitten. Met een zwangerenver-
wendag trek je nieuwe ouders en kun 
je deze groep eens lekker in het zon-
netje zetten.” Dit klopt helemaal. In 
een zonnige ruimte zit een zwangere 
vrouw samen met haar moeder klaar 
voor de massage. “Gezellig om sa-
men met je zwangere dochter mee te 
gaan, dadelijk gaan we ook nog naar 
de stad.” Mama en oma in spe maken 
er een gezellig dagje van.

Geslaagde dag
De dag is bijna ten einde. De laat-
ste massages worden afgerond. Bij 
de kraampjes met babykleding  en 
gezonde voeding staan nog een aan-
tal belangstellenden. Een model van 
een beschilderde zwangere buik staat 
nog te pronken in een lokaal. De or-
ganisatie kan de balans opmaken. 50 
zwangere vrouwen uit Laarbeek en 
omgeving hebben een heel leerzame 
en relaxte dag gehad. Hopelijk krijgt 
dat een vervolg. Terwijl de laatste goo-
diebags bij het verlaten van het pand 
worden uitgedeeld, vertrekken de aan-
staande moeders richting huis of stad, 
om over een tijdje, hopelijk op net zo’n 
ontspannen manier, hun kindje op de 
wereld te zetten.

Wil je informatie over de bedrijven die 
deze dag mogelijk hebben gemaakt 
of informatie over de zwangerenver-
wendag? Kijk op de Facebook-pagina  
van Zwangerenverwendag Lieshout. 
Volgend jaar op 30 mei zal er weder-
om een verwendag plaatsvinden.

De zwangere vrouwen die zaterdag aanwezig waren op de zwangerenverwendag 

Assertiviteit: in je kracht staan 
9 bijeenkomsten
Gemert 19 jan., Helmond 28 jan.

Rouw en verlies 
Gemert 11 febr., Helmond 18 febr.

Yoga vrijdagmorgen Gemert

Verbindende Communicatie 
Gemert 8 en 22 april, Helmond 
15 en 29 april

Indonesisch privéles of  in groepjes 

Balans in je leven najaar 2015

Maria Zegers      www.santosa.nu    of     0492-347212

Voor cursussen 
en workshops

Twee gildebroeders van het Leonardusgilde Europees onderscheiden

Cees Huijbregts en Jan Rovers opgenomen in de ‘Nobele Orde van de Papegay’
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Beek en Donk/Antwerpen - Twee 
niets vermoedende gildebroeders van 
het Leonardusgilde uit Beek en Donk 
werden afgelopen zaterdag, tijdens 
een plechtigheid in Antwerpen, opge-
nomen in de ‘Ordo Nobilis Papegayi’. 
De MooiLaarbeekKrant was aanwezig 
toen het gezelschap gildebroeders, 
met in hun midden een trotse Cees 
Huijbregts en een al even trotse Jan 
Rovers, aankwam bij ‘Het Wipke’ aan 
de Zwinkelweg.

De Nobele Orde van de Papegay
Geert-Jan van Rixtel, hoofdman van 
het Leonardusgilde, legt uit dat de 
Nobele Orde van de Papegay een 
Europese onderscheiding is, die wordt 
uitgereikt aan gildebroeders die zich op 
uitzonderlijke wijze verdienstelijk heb-
ben gemaakt. “Ons verzoek om Cees 
Huijbregts en Jan Rovers op te nemen 
in De Nobele Orde van de Papegay 
heeft als resultaat gehad dat Cees is 
onderscheiden met een onderscheiding 
in brons, met daarop twee ‘papegayen’ 
en Jan met een zilveren onderscheiding 
met daarop één ‘papegay’. Op beide 
gildebroeders zijn we apetrots”, zegt 
de hoofdman.

Uitzonderlijk verdienstelijk
Cees is al 25 jaar gildebroeder. In 
1988 schoot hij zich als buitenstaan-
der tot koning. En in 2005 lukte het 
hem voor de tweede keer om de vogel 

(de Papegay) naar beneden te halen. 
Binnen de vereniging bekleedt Cees de 
rang van Gildebroeder, Zilverdrager. 
“Cees is van onschatbare waarde voor 
ons als bestuur”, zo gaat de hoofdman 
verder. “Hoewel hij geen bestuurslid is, 
verzorgt hij onze PR, schrijft brieven, 
organiseert gildefeesten en  verzorgt 
onze website.”

Jan is al vanaf 1976 gildebroeder. In 
1987 nam hij de functie van Deken, 
Schrijver op zich. Vanaf 2003 is Jan 
tevens voorzitter van de schietcom-
missie van de kring Peelland. Vanaf 
1980 bekleedt Jan de functie van 

secretaris van de Stichting Beek en 
Donkse Schietaccomodatie. “De offi-
ciële rang van Jan Rovers binnen het 
Leonardusgilde is Gildebroeder, Deken 
schrijver, Schutter”, zegt Hoofdman 
Geert-Jan van Rixtel Bzn. “Maar dat is 
nog lang niet alles”, voegt hij er aan 
toe. “Jan is in vele functies, al heel lang 
en heel nadrukkelijk aanwezig in het 
Leonardusgilde.”

Verrassing 
Een prachtige dag vonden beide heren 
het. Cees Huijbregts hoorde het nieuws 
pas zaterdagochtend. Of hij zijn gilde-
pak aan wilde trekken om mee te gaan 

naar Antwerpen. “Ik stond eigenlijk 
klaar om naar het voetballen te gaan 
kijken”, lacht Cees.

Bij Jan verliep het nog komischer. Als 
bestuurslid regelde hij alles voor de on-
derscheiding van Cees, niet wetende 
dat ook hij voorgedragen was voor een 
onderscheiding. Toen hij die zaterdag-
ochtend zijn vrouw Annie tegenkwam 
in een Antwerpse parkeergarage kon 
hij alleen maar stamelen: “Hee, wè 
doede gij hier?” Het antwoord op 
die vraag kwam pas, toen ook hij tij-
dens de indrukwekkende plechtigheid 
in de Kolveniershof naar voren werd 

geroepen. Nog een verrassing volgde 
bij terugkomst in Beek en Donk. Het 
clubhuis zat vol gildebroeders en fami-
lieleden. Zij ontvingen de onderschei-
den gildebroeders met applaus.

Tot slot
Na de eerste honger gestild te hebben 
aan het voortreffelijke buffet, bedank-
ten Cees en Jan de gildebroeders en 
het bestuur voor deze mooie dag. Ze 
beloofden hun huidige werkzaamhe-
den voor het Leonardusgilde voort te 
zetten. “Gildebroeder ben je nou een-
maal voor het leven”, zo besloten de 
twee hun dankwoord.

Cees Huijbregts en Jan Rovers kregen zaterdag een Europese onderscheiding opgespeld 
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Kim vd Kam

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Inge van Hoof

2. Toos Hagelaar

3. Francien de Vries
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Zoek de 10 verschillen
DONKERE WOLKEN BOVEN PIET 

Chocoladetaartje met zachte chocola van binnen (4 stuks)

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

Vulling:

• 75 gr pure chocolade

• 0,5 dl slagroom

Deeg:

• 4 st eidooier gesplitst

• 100 gr poedersuiker

• 100 gr pure chocolade

• 100 gr boter

• 125 gr bloem

Vulling:
Breng de slagroom aan de kook en voeg de chocolade toe. Meng met een spatel totdat er een 
mooie massa ontstaat. Laat afkoelen in de vriezer maar zorg ervoor dat het niet te hard wordt, je 
moet er nog balletjes van kunnen draaien van 2 cm groot. Laat de balletjes in de vriezer liggen. 

Deeg:
Klop de eidooiers en de poedersuiker zodat een gladde massa ontstaat. Laat de boter en de cho-
colade smelten in een kom op een pan heet water (au bain-marie). Voeg het eidooiermengsel toe 
en klop alles goed door. Zeef de bloem en spatel deze erdoor. Vul nu kleine taartbakjes of cupcake-
vormpjes of silicone vormpjes van ± 7/8 cm halfvol met een laagje van het beslag. Leg er precies 
in het midden een bevroren chocoladebolletje op. Doe dat zeer zorgvuldig. Bestrijk het met de rest 
van het beslag zodat het bolletje niet meer zichtbaar is. Bak de taartjes in 20 minuten af op 175°c. 
Smullen maar! 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Brood van ’t Verswarenhuys is Mooi Gezond! Brood is een goede manier 
om voedingsvezels, vitamines (vooral B-vitamines), mineralen (ijzer, 
magnesium,, kalium en jodium) en koolhydraten binnen te krijgen. Doordat 
brood veel koolhydraten, een klein beetje eiwit en weinig vet bevat is brood 
een belangrijke leverancier van energie voor ons lichaam. ‘t Verswarenhuys 
verkoopt een ruim assortiment brood van Echte Bakker Vedder. Elke week, 
maandag t/m donderdag: 4 broden (wit, tarwe of volkoren) voor € 6,99! 
Daarnaast verkoopt ‘t Verswarenhuys ook Steenoven brood, gemaakt van 
100% natuurlijke grondstoffen. Kom vrijdag 
en zaterdag naar de winkel en proef 
ons brood! ‘t Verswarenhuys, eten 
van vandaag.

MOOI GEZOND Brood

De categorieën:

8. 
d’n Hort op

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

Zwangerenverwendag

Hard

9 1 5

6 5 7 1

2 8

8 6 3 2

7 8

7 5 9 1

4 3

2 3 6 4

9 4 1

Puzzle #92396

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

ALBUQUER-
QUE
ATLANTA
AUSTIN
BALTIMORE
BOSTON
CHARLOTTE
CINCINNATI
CLEVELAND
COLUMBUS
DALLAS
DETROIT
HONOLULU
HOUSTON

INDIANAPOLIS
MEMPHIS
MIAMI
MILWAUKEE
MINNEAPOLIS
PHILADELPHIA
PHOENIX
PITTSBURGH
RICHMOND
SACRAMENTO
SEATTLE
TAMPA
TUCSON

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

INDIANAPOLIS PHILADELPHIA ALBUQUERQUE
MINNEAPOLIS CINCINNATI PITTSBURGH
SACRAMENTO BALTIMORE CHARLOTTE
CLEVELAND MILWAUKEE COLUMBUS
HONOLULU RICHMOND ATLANTA
DETROIT HOUSTON MEMPHIS
PHOENIX SEATTLE AUSTIN
BOSTON DALLAS TUCSON
MIAMI TAMPA

Puzzelpagina
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KRANTENBEZORGER

Terry van den Hurk uit Lieshout
mag een waardebon van €10,- afh alen 

bij TRIA FIETSEN

van de maand

TRIA FIETSEN      Papenhoef 21, Lieshout      www.triafi etsen.nl

Warm welkom voor Sinterklaas door leden KansPlus

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Beek en Donk – Nadat Sinterklaas 
met zijn pakjesboot was gearriveerd 
in Nederland, was het afgelopen za-
terdagavond tijd om een bezoekje te 
brengen aan de leden van KansPlus. 
Ook dit jaar heeft de vereniging 
voor mensen met een beperking 
voor een avond vol vrolijkheid ge-
zorgd in Herberg ‘t Huukske. 

Klassiekers
De Goedheiligman is nog niet bin-
nen, maar toch is het feest al begon-
nen. Orkest ‘De Ekkermuzikanten’ 
speelt het hele sinterklaasrepertoire. 
Van ‘Oh kom maar eens kijken’ tot 
‘Sinterklaas Kapoentje’, geen enkele 
klassieker wordt overgeslagen. Dit 
doen zij uiteraard niet alleen. Drie 
leden van KansPlus dirigeren het or-
kest vol overtuiging. 

Sfeer
De sfeer zat er al goed in toen me-
de-oprichtster Anny Vorstenbosch 
haar dank betuigde. Herberg ‘t 
Huukske, Gemeente Laarbeek en het 
Sinterklaascomité kwamen alle drie 
aan bod en ook het orkest en het 
bestuur van KansPlus konden niet 
achterblijven. Samen hebben zij er 
opnieuw voor gezorgd dat ieder lid 
het naar zijn zin had. 

Sinterklaas
Toen was het eindelijk zover. Het 
deuntje van ‘Sinterklaasje kom maar 
binnen met je knecht’  klinkt door de 
instrumenten en iedereen weet hoe 

laat het is. Fototoestellen worden 
snel voor de dag gehaald en grote 
ogen worden opgezet. Zwaaiend en 

handenschuddend komt Sinterklaas, 
begeleid door twee Zwarte Pieten, 
binnen in de zaal. 

Cadeau voor de Sint
Wethouder Joan Briels  heet hem 
hartelijk welkom en besluit vervol-
gens om het spelletje dit jaar eens om 
te draaien. Normaal geeft Sinterklaas 
alleen cadeautjes, nu wordt ervoor 
gezorgd dat Sinterklaas presentjes 
krijgt. Een lied wordt gezongen en 
een tegoedbon uitgereikt. 

Feest
Vervolgens is het tijd om feest te 
vieren. Terwijl Sinterklaas bij alle ta-
fels even een praatje gaat maken, 
staan de zwarte pieten steeds met 
een nieuwe danspartner op de vloer. 
Ook zonder Pietenman weten de 
leden van KansPlus hoe de heupen 
geschud moeten worden. Diegene 
die aan tafel blijven zitten, weten net 
zo goed wat feesten is. Arm in arm 
zingen zij ieder lied luidkeels mee, 
geduldig wachtend op hun jaarlijkse 
praatje met Sinterklaas. 

Wijnactie: O&U komt naar u toe!
Beek en Donk - Het laatste weekend van 
november is voor harmonie O&U een 
druk weekend. O&U gaat op concours 
en zal zich op zondag 30 november van 
haar beste kant laten zien op muzikaal 
gebied in de Schalm in Veldhoven. In 
het weekend hierna volgt eveneens een 
mooie kant van O&U, namelijk de jaar-
lijkse wijnactie op zaterdag 6 december. 

Op deze dag gaan de leden van O&U 
twee heerlijke wijnen verkopen door 
langs de deuren te gaan in Beek en 
Donk. Ook dit jaar is er een witte wijn, 
gemaakt van een combinatie van Ugni 
Blanc met Colombard druiven, en een 
rode Merlot-Cabernet wijn. Beide zijn 
fruitige toegankelijke wijnen die niet 
gaan vervelen. Perfect voor tijdens de 
feestdagen. Dit jaar zullen deze wijnen 
voor het eerst onder de naam Vinou 
verkocht worden, met een speciaal voor 
O&U ontworpen etiket. 

Deze wijnen worden voor €6,00 per 
fles aangeboden. De opbrengst van de 

wijnactie gaat gebruikt worden voor het 
in goede conditie houden van de instru-
menten, zodat O&U ook in de toekomst 
mooie concerten kan blijven verzorgen. 
Mocht u niet thuis zijn, maar wilt u wel 
deze actie steunen, dan kunt u ook zelf 
langskomen in Muziekcentrum ‘t Anker 
aan de Pater Vogelstraat. Tussen 10.00 
en 13.00 uur zijn deze wijnen hier te 
koop.

Docent muziek
cursus muziek op schoot

Judith de VreesJudith de Vrees

www.hoelahoep.info

TE KOOP
Karakteristieke perenbomen!

25+ jaar oude, dragende bomen.

Doyenne du Comice & Triumph de Vienne.

Info of bezichtigen: 0653700594
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

RONDE PRIJSWEKEN BIJ MCD!

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

W49 - Aanbiedingen gelden van maandag 1 t/m zaterdag 6 december 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Unox Cup a Soup of Good Noodles
alle soorten

2 stuks naar keuze

2
STUKS

van 1.10-2.60 voor

Rundergehakt
500 gram

Perssinaasappelen
2 netten à ca. 2 kilo

500 GRAM
kilo 4.00

van 2.99/3.25 voor

2
NETTEN

kilo 0.75

van 5.98 voor

Markant frisdrank
cola, cola light, lemon & lime, 

lemon & lime light, sinas of sinas light
2 fl essen à 1500 ml.

2
FLESSEN

liter 0.33

van 1.96-2.18 voor

CoolBest gekoelde 
vruchtensappen

alle soorten literpakken
2 pakken

2
PAKKEN

liter 1.00

van 2.94-4.16 voor

Maggi maaltijdmixen, 
ovenkrokant of braadstomen

alle soorten
pakje/zakje 24-120 gram

STUK

van 1.23-1.38 voor

Haribo snoepzakken of 
vrolijke drop

zak 120-300 gram

ZAK

van 1.13-1.70 voor

Boerenschouderham
van onze versafdeling

100 gram

100 GRAM

van 1.69 voor

Marques de Somaya wijnen*
Tempranillo, Macabeo of Garnacha - Tempranillo

2 fl essen à 750 ml.

2
FLESSEN

liter 3.33

van 6.58 voor

Wie gunt u iets 
extra’s deze kerst? 
Vertel het ons op Facebook en maak kans op een 
MCD kerstpakket voor deze persoon.
Vertel het ons op Facebook en maak kans op een 
MCD kerstpakket voor deze persoon.MCD kerstpakket voor deze persoon.MCD kerstpakket voor deze persoon.

www.facebook.com/mcdsupermarkten
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Camera 1 loopt, camera 2 loopt, audio loopt: actie!

Lieshoutse Lea Göring speelt hoofdrol in fi lm over techniek
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Martin Prick 

Lieshout - Veel kinderen dromen 
ervan: meespelen in een heuse 
film. Soms komt zo’n droom uit 
en dat geldt voor de 12-jarige 
Lea Göring. Zij speelt mee in de 
spannende film ‘Groep 8 en het 
geheim van de meester’, waarin 
techniek een hoofdrol speelt. 
Afgelopen maandag was de pre-
mière op The Strip van de High 
Tech Campus Eindhoven. De 
MooiLaarbeekKrant is nieuwsgie-
rig naar de Laarbeekse ‘filmster’ 
en zocht haar thuis op. 

Talent gezocht
“Mijn vader vertelde me dat 
er kinderen gezocht werden 
voor deze film. Hij las dit in een 
nieuwsbrief van Brainport. Ik was 
nieuwsgierig en heb een filmpje 
ingestuurd. Dat hadden nog hon-
derdtwintig kinderen gedaan. Ik 
was dus heel blij toen ik hoorde 
dat ik auditie mocht doen. Daarin 
kreeg ik improvisatie-opdrachten. 
De mevrouw die de audities bege-
leidde, zei dat ik het ‘heel goed’ 
deed. Toch durfde ik het bijna niet 
te geloven toen ik een rol kreeg in 
de film.”

Het verhaal 
De productie van de film 
ligt in handen van Brainport 
Development. Het doel is om 
op een leuke manier een brug te 
slaan tussen onderwijs en techniek 
en kinderen te interesseren voor 
technologie. De halfuur durende 
film ‘Groep 8 en het geheim van 
de meester’ gaat over een groep 
kinderen die het vreemde gedrag 

van hun leerkracht probeert te 
ontrafelen. Ze verdenken hem van 
een kunstdiefstal. In hun poging 
om te achterhalen wat hij uit-
spookt, stuiten de leerlingen op tal 
van lastige problemen. Ze moeten 
steeds technische oplossingen be-
denken om een stap verder te ko-
men. Spannend dus.

Filmen 
Lea vertelt: “Aan de film werk-
ten zo’n twintig kinderen mee. Ik 
moest een creatief meisje spelen. 
De hele herfstvakantie waren we 
druk met de film en dat was best 
vermoeiend. We moesten hele 
scènes - zonder jas aan - buiten 
in de kou spelen. Dat was minder. 
Wat ik niet erg vond, was om de 
scènes in drie Mini-Coopers steeds 
opnieuw te moeten spelen. Met 
de muziek hard aan en dan lekker 
in die auto’s door het centrum van 
Den Bosch. Dat was écht leuk!”

Spotlights 
Lea denkt dat de film de ‘coole’ 
kanten van techniek laat zien: een 
karretje op zonne-energie, de ro-
botjes die gemaakt zijn in de uit-
vindersschuur en de zorgrobot 
. “Ik denk dat kinderen kunnen 
denken: Hé, dat is leuk!” Of Lea 
zelf de techniek ingaat, weet ze 
niet. Haar rol in de film sluit goed 
aan bij haar creativiteit in het da-
gelijkse leven. Klarinet spelen, de 
hoofdrol in de eindmusical van 
groep 8 en dansen doet ze graag. 
“Ik hou ervan om in de spotlights 
staan”, zegt Lea zelfbewust. Meer 
weten over de film? Kijk op www.
techfinder.nl, de organisatie die 
techniek op basisscholen stimu-
leert. 

De Lieshoutse Lea Göring speelt de 
hoofdrol in een film over techniek

Opgebrand?

Laat je verwennen!

Julianastraat 62   Mariahout
0499 42 36 37

%%%

%%% NSchoonheidssalon
Natuurlijk

%  Basis en luxe gezichtsbehandelingen
%  Make-up workshops
%  Visagie
%  Gelnagellak
%  Verven wimpers en wenkbrauwen

%  Epileren/harsen
%  Microdermabrasie
%  Dermashaping
%  Cosmetische hand- en
      voetverzorging

Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750
www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl

Pr. Hendrikstraat 10 • Beek & Donk • 06-42020210 • www.puurplus.nu

Kennismakingsactie:                         een mooie attentie!
Ook leuk als cadeaubon voor de feestdagen

25% korting

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op

www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

W.F. vd Kerkhof
horloger-juwelier

N o v e m b e r a c t i e
20% KORTING
op alle sieraden
Klokstraat 8, Aarle-Rixtel

particulier • groepscursus • workshops 

www.smakelijkopgewicht.nl

Smakelijk Op Gewicht
Gewichtscoaching 
en voedingsadvies 

op maat 

06-17365752 
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Tussen
13:15 en 15:15

gratis op de foto met 
de Sint in de etalage
van Yours Fashion

van 11:00 
tot 16:00 
turnen de 
turnpieten 
op het plein

Foto’s zijn nog op
dezelfde dag
gratis af te halen
bij de Hema.

zaterdag 29 november

op het

Piet van 
Thielplein

op het

Piet van 

zijn Sinterklaas
en zijn pieten

Tussen
13:15 en 15:15

GRATIS op de foto met 
de Sint in de etalage
van Yours Fashion

Vanwege succesvolle verkopen zijn wij op zoek naar nieuwe

opdrachtgevers. Bel voor een kosteloos en vrijblijvend verkoopadvies.

VERKOCHT

VERKOCHT

Heuvelplein 28   Beek en Donk   0492-338170   www.trielingjacobs.nl

Kerkstraat 6 Beek en Donk

Pater Vogelsstraat 13 Beek en Donk

Jeugdtoneel ‘De Vriendenkring’ klaar voor uitvoeringen

Lieshout - Toneelvereniging De 
Vriendenkring is in het dorp Lieshout 
altijd erg succesvol met het op de 
planken zetten van een klucht. Deze 
wordt altijd binnen gespeeld in het 
Dorpshuis in Lieshout. Vaak zijn er 
uitverkochte zalen en vele lachsal-
vo’s.

Na de zomervakantie heeft deze 
vereniging het initiatief genomen 

om verjonging te beogen. Daarom 
hebben ze ‘jeugdtoneel’ opgestart. 
Mariëlle Cruts, Thea Sanders en Cellie 
Verijken begeleiden bij het jeugdto-
neel een groep van 12- tot 16-jarigen 
jongeren. De laatste weken hebben 
de spelers nog flink geoefend om een 
mooi stuk op de planken te zetten. 
Het jeugdtoneel gaat de klucht de ‘Da 
Vinci Kolder’ opvoeren op vrijdag 28 
november 20.00 uur en zaterdag 29 

november 20.00 uur In het Dorpshuis 
in Lieshout.

Voor beide avonden zijn nog kaart-
jes te koop, dit is leuk voor jong en 
oud! Kaarten kosten €3,00 per stuk, 
dus dat kan ‘je de kop niet kosten’ 
om de toekomst een kans te geven. 
Je kunt tot vrijdag 28 november nog 
kaarten kopen bij Van Berlo Top1Toys 
in Lieshout en anders aan de zaal van 
de uitvoeringen in het Dorpshuis. 
Iedereen is van harte welkom en 
Toneelvereniging De Vriendenkring 
hoopt dan ook op een grote opkomst 
voor hun jeugdige leden. 

Jeugdtoneel de Vriendenkring 

Nepal project
Hallo mijn naam is Femke Wilms, 19 
jaar en ik studeer aan de opleiding Life-
style & Wellness. Vanuit mijn school, 
de groene campus in Helmond, kreeg 
ik de kans om stage te lopen in Nepal 
(Azië). Ik heb me daarvoor opgegeven 
omdat ik heel graag deze ervaring wil 
meemaken en daar mensen gaan hel-
pen. Een mooie kans, ook omdat dit het 
laatste jaar is dat de school de leerlingen 
de kans kan bieden om buiten Europa 
de wereld te gaan bekijken en te hel-
pen. Ik ben uitgekozen met 16 andere 
leerlingen om een project op te zetten 
in verschillende plaatsen in Nepal. We 
reizen daar in februari 3 weken lang 
rond en iedere dag werken aan verschil-
lende projecten. Vorig jaar hebben ze 
daar o.a. de basisschool opgeknapt, een 
kippenhok gebouwd en uitkijktorens in 
de wildernis gerepareerd. Dit is lang niet 
alles, ook dit jaar krijgen wij een aantal 
trainingsdagen om doelen en projecten 
op te zetten om vervolgens daar uit te 
voeren.

Dit moet natuurlijk allemaal gefinan-
cierd worden, daarom wil ik u vragen 
om mij een kleine bijdrage te sponsoren 
voor mijn reis naar Nepal. Alle beetjes 
helpen hierbij. U kunt er bijvoorbeeld 
voor kiezen om uw bedrijf op een T-
shirt te zetten, wat wij die reis  dragen, 

zodat u op vele foto’s staat en daarmee 
ook reclame maakt voor uw bedrijf.

Mocht u mij willen sponsoren of nog 
meer informatie willen hebben over de 
reis die wij gaan maken, dan kunt u mij 
mailen: x_femmie_x@live.nl of bellen 
naar: 06-55742561. Mocht u meer wil-
len weten over de school en de Green 
Experience stage, ga dan naar onder-
staande website.
www.greenexperience.eu/wat-is-green-
experience/over-green-experience

Hartelijk dank dat u tijd wilde maken om 
mijn inzending te lezen, ik hoop dat u 
mij kunt helpen en dat ik daar iets moois 
op kan gaan zetten samen met de an-
dere leerlingen.

Femke Wilms

LEZERSPODIUM

All Style Tattoo & Piercing

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

Oud-wethouders doneren aan Zonnebloem-afdelingen
Laarbeek - Bij hun afscheidsreceptie in 
april van dit jaar vroegen de oud-wet-
houders Hans Vereijken en Theodoor 
Biemans om een financiële bijdrage 
voor het goede doel  in plaats van ca-
deaus. 

Nu, zeven maanden later, werden de 
besturen van de diverse Laarbeekse 
zonnebloemafdelingen ieder ver-
rast met een gift van €125,00. De 

vrijwilligers waren zeer vereerd  met 
deze onverwachte gift uit handen van 
de heren Vereijken en Biemans. 

Tel. 0499 - 423 453
Mob. 06 84 93 49 00

Oud-wethouders Theodoor Biemans (l) en Hans Vereijken 
(r) met tussen hen in afgevaardigden van De Zonnebloem 
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:
Niels en Lente 

Rooymans

Lliber heeft een pyromaan! Niet dat 
we er trots op zijn, het is gewoon 
een gegeven. Iedereen weet wie 
het is, maar omdat hij moeilijk be-
trapt wordt ontspringt hij met enige 
regelmaat de dans. Soms ook niet. 
In de anderhalf jaar dat hij in de nor 
zat was het rustig, maar zo gauw hij 
vrij rondloopt loert het gevaar weer. 
Hij houdt er een tactiek op na, die 
zelfs IK - als blondje - kan begrijpen. 
Hij steekt het vuur aan tegen zons-
ondergang, áls er wind staat. Uiter-
aard in een zomerse periode wan-
neer alles kurkdroog is. Dan jaagt 
de wind het vuur in no-time de ber-
gen op. Omdat blusvliegtuigen niet 
kunnen vliegen in het donker doen 
de brandweermannen er álles aan 
om het vuur weg te houden van de 
bewoonde wereld. Terwijl de py-
romaan met een pilsje in zijn hand 
zit te genieten, werken die mannen 

zich helemaal te pletter. (Voor mij 
zijn alle brandweermannen échte 
helden. Dat mag wel eens gezegd 
worden). Zo gauw mijn man roept 
dat hij brandlucht ruikt, schieten 
al mijn stekels in de stress. Omdat 
mijn reukorgaan niet werkt, ben ik 
van zijn neus afhankelijk. Als het 
een berg is die ik vanuit mijn huis 
niet zien kan - en weet dat de wind 
voor mij gunstig staat - kalmeer ik 
snel. Toch ontkomt niemand aan de 
grillen van de pyromaan. Zelfs de 
Montañyeta niet, het bergje waar-
op ik woon…

Die bewuste middag probeerde 
mijn man met een putter een bal-
letje in een putje te slaan en zonder 
zijn neus ben ik aan de goden over-
geleverd! Tenslotte kan ik het on-
raad niet ruiken. Mijn oren werken 
gedeeltelijk. Ze luisteren niet maar 
hóren wel. Er hing warempel een 
helikopter boven mijn zwembad 
die zijn bluszak wilde vullen met 
chloorwater! “Krijg nou de f***…” 
en tóén zag ik het. De tuin van 
mijn buren stond al in de hens en 
het vuur joeg als een razende-roe-
land recht op me af. Geen tijd om 
fotoalbums te verzamelen alleen 
om hond Fiedel aan zijn riem mee 
te sjorren en de poezen wakker te 
maken. Op zo´n moment kun je al-
leen nog maar rennen voor je leven: 
“Dit was het dan. Dág mooie her-
inneringen aan een práchtig land-
goed. Dag pino´s (dennenbomen), 
johannesbroodbomen, olijfbomen, 
mooie planten en heerlijk geurende 

struiken. Dág lieve miertjes, piertjes, 
duizendpoten, slangen en andere 
kruipsels”. Tenslotte moeten zij de 
vuurlaag ondergaan. Daar stond ik 
dan. In de droge rivier, met in de 
ene hand hond Fiedel en in de an-
dere hand mijn buurvrouw terwijl 
een regen van as op ons neerdaal-
de. De helikopters en brandweer-
mannen deden echt hun uiterste 
best, daar lag het niet aan. Ik had 
mijn huis zelf gebouwd. Daarom 
wilde ik zien als het in vlammen op-
ging want met mijn ogen… dáár is 
echt niets mee mis! Wat doe je op 
zo´n moment? Achja… een schiet-
gebedje. Ik vouwde mijn handen 
en riep: “Lieve Mijnheer GOD één 
scheetje en ik ben gered”. Op het-
zelfde moment nam de wind de 
vlammen mee de berg op. Muchas 
gracias Dios �! Ik was gered…

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

Luchtpost

Spanje

18/11/14

Paul Lentjes & Jessica Kluijtmans
Broekelingstraat 19, 5735 HA Aarle-Rixtel

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Donderdag en vrijdag 
tot 19.00 uur geopend!

Kapelstraat 49, Beek en Donk
0492 468503    www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 50,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 12,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 25,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 30,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 35,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 40,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 45,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-

Deze macho kanjer

Dennis Verbakel
wordt vandaag alweer 20 jaar..

Gefeliciteerd namens

Pap, Mam en Martijn

Gefeliciteerd 
Martijn!

Pyromaan

Anneke Kanters ziet Sarah!

De Wolfsputten 6  •  Aarle-Rixtel  •  0492-381217  •  www.heikantje.nl
Buitenschoolse opvang & Kinderopvang

MOOI IN CONTACT
Leuke alleenstaande vrouw zonder kinderen 
is op zoek naar een leuke man tussen de 52 
en 56 jaar om leuke dingen mee te onderne-
men en wie weet meer.. Brief onder nummer 
27111, Heuvelplein 3, 5741 JH, Beek en Donk

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

AANGEBODEN
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

Pietjes nodig op de decemberdagen? Voor 
meer info, tel. 06-57285358 

BEDANKT
Bedankt V&V voor alle mooie spullen voor de 
kerst. Mag ook wel eens gezegd worden als je 
iets gratis krijgt. Groeten van Loes uit Aarle-Rixtel

GEVONDEN
Kleine sleutel, zwart dopje, geen tekst. Woens-
dag 13/11 rond 13.00 uur in de buurt van het 
Heuvelplein (Beek en Donk) gevonden. Af te 
halen bij kantoor De MooiLaarbeekKrant.

Zilver met gouden schakelarmband gevon-
den zondag 2 november t.h.v. bushalte 
Lieshoutseweg (B en D). Af te halen kan-
toor De MooiLaarbeekKrant

2 sleutels (1x blauw omhulsel en 1x tekst ‘Iva-
na’) en kleine zwarte portefeuille eraan gevon-
den in de Puttershoek, het pad tussen de 
Leeuweriklaan en Lijsterlaan in Beek en Donk. 
Af te halen kantoor De MooiLaarbeekKrant

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

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

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

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

Kerstspullen, kerstboom, etc. gevraagd. 
Tel. 0492-773120

Te koop gevraagd: (klassieke) stalen race-
fi etsen/koersfi etsen, staat of merk niet aller-
belangrijkst, tevens onderdelen gezocht. 
Tel. 06-19421860, f.elzen@hotmail.nl

Gezocht: Nette huishoudelijke hulp (Beek 
en Donk). Interesse? Neem contact op met 
0492-383548

Landbouwmachines te koop gevraagd; schud-
der, hark, maaier, mesttank, ploeg, kipper, trac-
tor, vee-/paardentrailer, enz. Tel.06-19076959

Babykleding voor 2 meisjes gevraagd vanaf 
maat 62. Deze vinden een goede bestem-
ming als u er niets meer mee doet. Tel. 
0492-462837

TE HUUR
Jong Nederland Boerdonk verhuurt twee 
nieuwe pietenpakken! Incl. pruik, kraag, 
handschoenen en maillots (Maat M en L). 
Voor meer informatie: jnboerdonk@live.nl

TE KOOP
Drumstel van het merk Basix met Zildjian Hi 
Hat te koop wegens plaatsgebrek. Voor info 
tel. 06-23037583

2 turnpakjes van Turnvereniging De Ringen in 
maat 152 en 164 te koop. Tel. 06-21801906

Ledikantje, iets voor de levende kerststal? 
Maar ook voor gewoon gebruik. Massief 
hout. t.e.a.b. Tel. 0499-473053

Aprilia SR brommer te koop. Bouwjaar 2009. 
T.e.a.b. voor meer info, tel. 06-43591817

Damesfi ets van het merk Batavus (com-
pass). Z.g.a.n. 27 versnellingen. Tel. 0499-
423094 na 18.00 uur.

Rollator Active met o.a. rugleuning, extra 
tas, dienblad. Prijs n.o.t.k. en éénpersoons 
seniorenbed, elektrisch verstelbaar. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 0492-841776

Jonge poesjes te koop, tegen een kleine 
vergoeding. Tel. 06-22849257

Te koop Vredestein winterbanden 225/50 R17 
zonder velgen, als nieuw, tel. 06-10677918

Nieuwe Jump Up Trampoline Fitness, 98 
cm doorsnee, met 3 DVD’s. Nooit gebruikt, 
niet uitgepakt. €45,00. Tel. 0492-538751

Het is nu tijd om te planten: Winterviolen, 
coniferen, heesters, vaste planten volop 
in voorraad. Alle soorten fruit-, laan en 
parkbomen. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode

Winterbanden met velgen, 215/65 R16, 
Pirelli, 5 moeren, z.g.a.n. Vraagprijs 
€275,00. Tel 06-22478811

Kinderwandelwagen (3 in 1) in zeer goede 
staat. €15,00. Tel. 0492-461130

Donkerblauwe lederen hoekbank (3- en 2-zits) 
in goede staat. €150,00. Tel. 0492-465133

VERLOREN
Kinderbril verloren zaterdag 15 nov. in de 
buurt van Burgemeester van de Weidelaan. 
Wil de vinder bellen met tel. 0492-463340

2 unieke koffers (merk Samsonite) ver-
loren, met tekst: www.koffershuren.nl. 
Tegen beloning terug te brengen bij Annie 
van Lankveld (kruising Oranjelaan).

Autosleutel Mercedes verloren. Indien 
gevonden graag inleveren bij kantoor De 
MooiLaarbeekKrant of het gemeentehuis.

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714
info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

Heeft u recht op vergoeding 
van uw zorgverzekeraar in 

2014?
Wij kunnen voor u 

declareren.
LEESBRILLENACTIE

*vraag naar de voorwaarden

Waarschuwing voor beroving
Beek en Donk  - Bij de 
MooiLaarbeekKrant kwam een mel-
ding binnen dat er mensen rondgaan 
en proberen binnen te komen bij in-
woners van Beek en Donk. 

Zij bellen bij willekeurige huizen aan 
en proberen binnen te komen en zo de 
bewoners te beroven. Bewoners let op 
en laat geen onbekenden binnen en 
wees op uw hoede. 

Als je kindje lekker slaapt, slaap jij ook goed!

Onze handgemaakte kinderkamerlampen 
geven uw kind de rust om in te slapen, te 
dromen, te doezelen en zich te verwonderen. 
Een prachtige sterrenhemel van vrolijk fon-
kelende kleurrijke lichtjes creëren rust voor 
het slapen gaan. Bewezen effectief.

KINDERKAMERLAMPEN.NL   Korenmijt 14a   Beek en Donk    0492-462784

Slaap Lekker!
Als je kindje lekker slaapt, slaap jij ook goed!

kelende kleurrijke lichtjes creëren rust voor 
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CARNAVAL 2015
55-jarig Jubileumfeest Teugelders: “Het was helemaal top!”
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – In het kader van het 
55-jarig jubileum van de Stichting 
Teugelders van Ganzendonck werd za-
terdag 22 november een jubileumfeest 
gehouden in Muziekcentrum ‘t Anker. 
Een feest in plaats van een receptie, dat 
is wat de stichting voor ogen had. 

Een gezellig feest waar naast de 
Laarbeekse carnavalsverenigingen ook 
kapellen en feestvierend Ganzendonck 
voor uitgenodigd waren. In een sfeer-
vol Muziekcentrum werd het feestge-
druis afgetrapt door de jonge kapel 
‘Stoudt’. Voorzitter Guido Klessens nam 
het woord om iedereen welkom te he-
ten. Aansluitend werd het jubileumboek 
gepresenteerd, waar maanden aan ge-
werkt is. Schrijver Martin Philipsen reikte 
het eerste exemplaar uit aan Prins Luuk 
XLIII. Hierna volgden nog enkele han-
delingen, zoals het uitreiken van ‘Den 
Opsteker’. Deze onderscheiding wordt 
elk jaar uitgereikt aan een vrijwilliger van 
de Teugelders die zich gedurende jaren 
heeft ingezet voor de stichting. In het 
carnavalsseizoen 2014/2015 werd Den 
Opsteker toegekend aan Erik Habraken.

Er werd nog een onderscheiding uitge-
reikt: De Haamsknuppel. Dit is de hoog-
ste onderscheiding  van de Stichting 
Teugelders van Ganzendonck en deze 
is nog maar 13 keer eerder uitgereikt in 
de geschiedenis van de Teugelders. De 
Haamsknuppel is bedoeld voor vrijwilli-
gers die zich op uitzonderlijke wijze heb-
ben ingezet voor de carnavalsstichting. 
Jan Kluijtmans mocht deze hoogste on-
derscheiding, zeer zeker verdiend, in ont-
vangst nemen. 

Na de felicitaties startte de band ‘Link’, die 
het dak eraf speelde. Tussendoor speelde 
ook nog de Biks Bent en Nummerke 3, 
de kapel van Prins Luuk XLIII en zijn 
Marianke. De Teugelders kunnen terug-
kijken op een zeer geslaagd feest, dat tot 
laat gezellig was. De organisatie van het 
jubileumfeest dankt de vrijwilligers die het 
Muziekcentrum versierde, de kapellen, 
de Band Link, Sound & Light Technology, 
personeel De Tapperij, Dave van de Burgt 
en het Huukske. Maar zeker ook be-
danken zij alle bezoekers, want zonder 
hen was dit jubileumfeest geen feest. 
Foto’s van deze avond zijn te zien op 
www.teugelders.nl. 

Mariahout - De kersverse nieu-
we jeugdhoogheden van CV De 
Heikneuters zijn na hun spannende en 
spectaculaire bekendmaking langzaam 
aan het wennen aan hun nieuwe sta-
tus. Jeugdprins Marco, jeugdprinses 
Aniek, adjudant Wout, nar Job en hun 
raad van 14 zijn zich reeds aan het 
voorbereiden op het bezoeken van de 
diverse recepties, waar ze op ludieke 
wijze de jeugdhoogheden  van de om-
liggende dorpen zullen gaan feliciteren 
met hun benoeming.

Zaterdag 29 november vindt de eigen 
jeugdreceptie plaats van 14.30 tot 
17.00 uur in Café/Zaal De Pelgrim. 
Aansluitend zullen de jeugdhoogheden 
prins Ludwig, zijn prinses Anne-Marie 
en adjudant Patrick gaan feliciteren met 
hun benoeming tot prins, prinses en ad-
judant van het Heidurp. Van 19.00 tot 
21.30 uur kunnen genodigde en onge-
nodigde gasten prins Ludwig en prinses 
Anne-marie -bijgestaan door adjudant 
Patrick- komen feliciteren. Aansluitend 

zal er in café/zaal de Pelgrim in aanwe-
zigheid van diverse carnavalsverenigin-
gen en muziekkapellen een carnavalsbal 

plaatsvinden. CV De Heikneuters no-
digt u allen van harte uit voor een ou-
derwets gezellige avond.   

Jan Kluijtmans (l) kreeg De Haamsknuppel. Naast hem Prins Luuk XLIII

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

EN DIVERSE SOORTEN 
KUNSTGRAS!

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR.    10:00 - 17:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

UW ZORG, ONZE BORG

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

www.vkgroep.nl

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

ZORG VERZEKERING
De basiszorgverzekering

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

Deze korti ng geldt ook voor uw aanvullende verzekering

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

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

De hoogheden van CV De Heikneuters

vlnr: adjudant Wout, nar Job, jeugdprins Marco en jeugdprinses Aniek

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur
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1.49
  

speciale 
aanbieding

3.19
v   van 3.39

1.45
v   van 1.49

0.35
v   van 0.39

8.69
v   van 8.99

0.99
  

speciale 
aanbieding

1.29
  

speciale 
aanbieding

0.39
  

speciale 
aanbieding

4.991.99

2.49
  

speciale 
aanbieding

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

2 KG

4 STUKS

1 KG

3 L

5 STUKS 250 G

UIT DE KOELING

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEEL
WEEKEND

Soep-
groenten* 

*  Aanbiedingen geldig vanaf 28-11-2014.

** Geldig t/m zondag 30-11-2014

Per stuk

Ananas*

Nieuwe oogst

Handsinaasappelen*

Merlot

Kaapse 
pracht 
Bag-in-Box

PRIJSVERLAGINGEN

Lengte 40 cm,
max. 24 stelen of
lengte 50 cm,
max. 14 stelen.

Rozen**

Lengte 50 cm, 
22 stelen.

Boeket**

5x 100 g

Gemarineerde 
schouderkarbonade*

Met amandelspijs. 
320 g

Gevulde
speculaaskoeken*

Dropmix Patent-
bloem

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  

Voordelige bloemen

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Deze week is het de beurt aan de 67-jarige Jan 
van Kaathoven. Hij groeide op als derde in een 
gezin met acht kinderen in Mariahout. Jan is ge-
trouwd met Ans die tot 1 januari 2007 ‘de kleine 
V&D’ van Mariahout runde. Dat deed zij nadat 
eigenaar Tinus Vermeulen in 1988 overleden 
was. Zelf hielp Jan, vanaf zijn tiende, Tinus al 
met zijn stoffeerderij en meubelzaak. Vanaf zijn 
15e ging hij bij hem werken. “Tinus heeft, ook 
als pleegvader, altijd goed voor me gezorgd. En 
eigenlijk was dit wederzijds”, vertelt Jan. 

Lourdes
Het had de reis met een ‘gouden randje’ moe-
ten worden. De reis naar Lourdes met de hele 
familie in het voorjaar van 2014. Zoon Maurice 
gooide positief ‘roet’ in het eten door te vertel-
len dat vriendin Chantal in die periode zou be-
vallen. Kleinzoon Stijn, stamhouder, werd in juni 
geboren. Lourdes heeft altijd een speciale beteke-
nis gehad voor Jan. Begin jaren ’60 kreeg hij een 
zwaar brommerongeluk in Beek en Donk. Zes we-
ken lang lag Jan in coma in het Helmonds zieken-
huis met een schedelbasisfractuur en gebroken 
botten. Voor Tinus, die ook een taxibedrijf had, 
en met reisgezelschappen naar Lourdes ging, was 
dit het moment om zijn grote wens uit te spreken: 
“Als onze Jan beter wordt, dan ga ik elk jaar met 
hem naar Lourdes.” Jan werd gelukkig beter, al 
bleef hij last houden van restverschijnselen van 
het ongeval. “De dingen die ik wilde doen, kon 

ik nog lichtelijk”, vertelt Jan. Tinus kwam zijn be-
lofte na. Vanaf 1963 ging Jan de eerste keer mee 
als zijn passagier. Na de dood van Tinus bleef Jan 
Lourdes bezoeken. Hij heeft zelfs een vaste ken-
nissenkring daar. “Eén mevrouw ken ik al vijftig 
jaar”, vertelt Jan trots. 

Vele reizen
In 1966 reed Jan voor de eerste keer zelf met een 
reisgezelschap van acht personen naar Lourdes. 
In een schriftje stonden de Franse woorden die 
hij nodig had om alles onderweg te regelen. Voor 
slaapplaatsen, voor het eten, en noem maar op. 
Het was de tijd dat je guldens ging wisselen voor 
buitenlands geld bij het grenswisselkantoor. Vele 
reizen volgden, naar Rome, naar Oostenrijk … 
“De beginjaren waren bijzonder”, vertelt Jan. “Ik 
ging met mensen op pad die nog nooit ergens 
waren geweest. Die, bij wijze van spreken, nog 
nooit een druivenstruik gezien hadden. De eerste 
dag van de reis gebruikte ik om uit te vinden hoe 
ik de mensen het beste kon benaderen. Na tien 
dagen kende ik alle karakters en wist ik wat voor 
vlees ik in de kuip had”, vertelt hij lachend. 

En nu?
Jan geeft eerlijk toe dat hij moeite heeft met ont-
houden en hij soms vertraagd reageert. Dat is 
veroorzaakt door het ongeluk en met een hart-
infarct erbij “is er nog een hapje bijgekomen”. In 
zijn agenda houdt Jan dagelijks bij wat hij gedaan 
heeft. Hij is graag in de tuin. En de kleinkinderen 
kunnen zich verheugen op de map met artikelen 
die Jan verzamelt van belangrijke wereldgebeur-
tenissen. Wie weet mag dit artikel er ook in … 

Expositie Nieuwe Werf in ’t Oude Raadhuis

Beek en Donk - In ’t Oude Raadhuis aan het 
Heuvelplein 8 in Beek en Donk wordt op zater-
dag 29 november om 14.00 uur een expositie ge-
opend met kunstwerken die gemaakt zijn door de 
kunstenaars van De Nieuwe Werf. 

De Nieuwe Werf is een dagbestedingscentrum 
van ORO, de organisatie die zich bezighoudt 
met zorg en ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking in de Peelregio. De kun-
stenaars werken over het algemeen intuïtief en 
vanuit de eigen beleving. Met enige regelmaat 
worden de werken geëxposeerd en verkocht. 

De variëteit aan kunstwerken is groot. Zo zijn er 
diverse, veelal kleurige schilderijen te zien, maar 
worden ook geschilderde schalen en standaards 
tentoongesteld. Naast de exposities zijn de spul-
letjes van de cliënten van ORO ook te koop in het 
winkeltje van het dagbestedingscentrum aan het 
Wethouder Heinsbergenplein in Beek en Donk.

In ’t Oude Raadhuis is de expositie na de ope-
ningsmiddag te zien op de volgende dagen en tij-
den: 30 november, 6 en 7 december en 13 en 14 
december, steeds van 14.00 tot 17.00 uur.

Expositie ORO
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Kerstviering Zonnebloem 
Beek en Donk
Beek en Donk - Zonnebloem af-
deling Beek en Donk houdt dins-
dag 16 december haar jaarlijkse 
Kerstviering in Herberg ‘t Huukske 
te Beek en Donk. Deze bijeenkomst 
is bedoeld voor alle mensen in Beek 
en Donk, die onder de doelgroep 
vallen, zoals zieken, gehandicap-
ten, eenzamen en allen, die behoef-
te hebben aan wat gezelligheid in 
deze donkere dagen voor Kerstmis. 

Eenieder die tot deze doelgroep 
behoort, is van harte welkom op 
deze middag, ongeacht of je wel 
of geen ondersteunend lid bent 
van De Nationale Vereniging De 
Zonnebloem. Pastoor J.  Verbraeken 
zal voorgaan in de Kerstviering en 
het eigen zonnebloemkoortje zal 
samen met de aanwezigen kerstlie-
deren zingen tijdens deze viering. 
De Brabantse volkszanger Nico van 
de Wetering uit Sint-Oedenrode zal 
deze middag verder muzikaal op-
luisteren.

De zaal is open om 13.00 uur. Om 
13.30 uur begint de Kerstviering. 
Daarna koffie met krentenbrood, 
waarna je kunt genieten van  het 
optreden van Nico van de Wetering. 

Tijdens de pauze, onder het genot 
van een drankje, is er gelegenheid 
voor eigen kerstgedachte of ge-
dicht. Rond 16.15 uur nog een kop 
koffie met een hartig hapje, zodat 
rond de klok van 16.30 uur de kerst-
bijeenkomst afgesloten kan worden. 
Bij het naar huis gaan, krijgt ieder 
nog een mooie kerstattentie mee. 
Kosten voor deze middag bedragen 
€4,00. Betalen kan in de zaal.

Wie deze middag wil bijwonen 
kan zich tot 11 december opgeven 
bij Mw. Olga van Bree, tel. 0492-
462798, bij Mw.  Ria Derksen, tel. 
0492-464150 of bij Mw. Toos van 
der Linden, tel. 0492-462975.
 
Tip
Weet je niet wat je als cadeau 
kunt  geven aan je ouders of 
goede kennis met Sint of Kerst? 
Zonnebloemafdeling Beek en Donk 
heeft cadeaubonnen laten ma-
ken. Deze kunnen gebruikt wor-
den bij alle activiteiten van de 
Zonnebloemafdeling Beek en Donk 
en zijn te bestellen bij alle bestuurs-
leden. Een leuk idee om cadeau te 
geven.

Schrijf je nog snel in voor Kwizut 2014

Seniorenvereniging KBO Lieshout  in de feestmaand

Beek en Donk - Met het ver-
schijnen van deze editie van De 
MooiLaarbeekKrant is het nog amper 
8 dagen tot het einde van de inschrijf-
termijn voor Kwizut 2014. Met nog 
zo’n 32 dagen te gaan tot de Kwiz, 
hebben op dit moment al 145 teams 
zichzelf ingeschreven voor de 4e edi-
tie van deze avondvullende, krankzin-
nige, leuke en originele dorpskwiz. 

Kwizut maak je samen met je team 
in je eigen omgeving, met gebruik 
makende van alles wat je maar kunt 
bedenken en met zoveel mensen als 

je denkt nodig te hebben om aan de 
oplossingen te komen. Dus trommel je 
vrienden, collega’s, kennissen, familie 
bij elkaar en schrijf je in via onze web-
site www.kwizut.nl en noteer 29 de-
cember 2014 als Kwizut-avond.

Voor degenen die zich al ingeschre-
ven hebben, wil de organisatie al-
vast melden dat er in december we-
derom een infoavond gehouden zal 
worden bij Café/Zaal van de Burgt. 
Tijdens deze avond wordt info ge-
geven over de Kwiz en worden te-
vens de startbewijzen uitgereikt aan 

degene die zich ingeschreven en 
het inschrijfgeld hebben voldaan. 
Verdere info over deze avond volgt 
later in De MooiLaarbeekKrant, op de 
Facebookpagina en de website van 
Kwizut.

De organisatie heeft weer enorm veel 
zin dit jaar en ligt op koers. De vragen 
zijn weer uniek, origineel, creatief en 
doordacht. En zoals zij het ‘proeven’ is 
Beek en Donk er ook weer aan toe om 
uitgedaagd te worden.

Lieshout - De decembermaand 
staat bij Seniorenvereniging KBO 
Lieshout  in het teken van het nade-
rende kerstfeest. Op het program-
ma staan activiteiten als een dagreis 
naar een kerstmarkt, een workshop 
bloemschikken en een gezellige 
kerstmiddag.

Kerstmarkt in Aken 
De kerstmarktreis gaat dit jaar naar 
Aken en is gepland op donderdag 
11 december. Behalve de Kerstmarkt 
staat er voor belangstellenden ook 
een bezoek met gids aan de schit-
terende Dom van Aken op het 
programma. De dag zal worden 
besloten met een gezamenlijk di-
ner. Graag bijtijds aanmelden bij de 
Inloop, er is één bus beschikbaar. 

Workshop
Op verzoek van de leden heeft 
Seniorenvereniging KBO Lieshout  
de mogelijkheid georganiseerd om 
samen mooie kerstbloemstukken te 
maken. Onder de deskundige lei-
ding van de bloemist van Bloemend 
in de Dorpsstraat, Ralph Bertens, 
gaan deelnemers aan de slag. De 

kerstworkshop is op dinsdagavond 9 
december in het Dorpshuis. Aanvang 
19.00 uur. Bloemist Bertens zorgt 
voor alle bloemen en verdere beno-
digdheden. Hij vraagt de deelnemers 
wel zelf een mesje en/of snoeischaar 
mee te brengen. De kosten voor het 
maken van een eigen kerstbloem-
stuk zijn €22,50. Aanmelden kan bij 
de Inloop, waar ook het bedrag vol-
daan kan worden. Het aantal deel-
nemers is beperkt. 

Kerststukken maken voor zieke le-
den en voor de loterij is inmiddels 
een traditie bij KBO Lieshout. Op 
maandagochtend 15 december 
gaan de vrijwilligers om tien uur aan 
de slag bij Jo van den Biggelaar. Wie 
wil meehelpen is van harte welkom! 
De organisatie is nog wel op zoek 
naar allerlei groen om de kerststuk-
ken te kunnen maken. Inlichtingen 
bij Jo van den Biggelaar, tel. 0499-
422117.

Kerstviering
De kerstviering is dit jaar op dins-
dag 16 december in Zaal de 
Koekoek. Pastor Wester spreekt een 

kerstboodschap uit en er is twee maal 
een optreden van Waizenutmar. 
Deze groep van Tonny van de Graft 
brengt een programma in kersts-
feer. De middag wordt besloten met 
de gezamenlijke kerstmaaltijd. De 
zaal gaat om 13.30 uur open, het 
programma begint om 14.00 uur. 
Iedereen ontvangt koffie met iets 
lekkers en twee consumptiebonnen. 
De kosten zijn €10,00 per persoon. 
Aanmelden kan bij de Inloop.

Bonte avond
Op zaterdag 17 januari 2015 is er 
een speciale Bonte Avond voor vijf-
tig plussers. Optredens zijn er van 
kletsers Maikel van de Berg, Robert 
van Lamoen en Frank Schrijen. Het 
amusement wordt verzorgd door 
Melissa en Ilse, Dit is Ut en Erpel 
Uit Ut Zekske. Aanmelden kan nu 
al bij de Inloop. De entree bedraagt 
€5,00. 

De Inloop is iedere dinsdagoch-
tend van 10.00 tot 11.00 uur in het 
Dorpshuis. Loop gewoon eens bin-
nen voor informatie over activiteiten 
van de KBO of om u aan te melden. 

TE KOOP: demontabele opslagruimte

Papenhoef 21   Lieshout   06 - 51 22 16

Aanbouw 32 x 7 meter ongeïsoleerd
7 roldeuren waarvan 3 elektrisch bediend
Hoogte deuren 6x 2,8 en 1x 3,25 m
Breedte deuren 4,30 m
2 stalen loopdeuren
Hoogte aanbouw 3,25 - 3,90 m
Aanbouw is ook aan te passen tot loods van 14 x 14 m
Zelf te demonteren. Vraagprijs € 2.500,00

SALE Binnenlak Acryl

(Zolang de voorraad strekt)

Normaal € 68,95 

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

Beek en Donk
Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires
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Eigenaar:       Jordie Watervoort 
 van J.L.W. Service &  
 Trading
In gesprek met: Jordie Watervoort
Locatie:  Brabantlaan 8,   
 Aarle-Rixtel

Redacteur:  Thea Wich

Koffieliefhebbers kunnen hun hart op-
halen bij de koffiebranderij van Jordie 
Watervoort. Zowel klanten uit horeca, 
kantoren en winkels voor wederver-
koop als particuliere klanten kunnen bij 
hem terecht voor diverse soorten vers 
gebrande kwaliteitskoffiebonen onder 
de naam ‘Straat Magellaan’. Naast de 
verkoop van koffie en bijhorende ma-
chines, verzorgt coffeeroaster Jordie 
ook verschillende koffieworkshops. 
Theeliefhebbers kunnen terecht voor 
speciaal geselecteerde losse thee, krui-
denthee en theebloemen.

Een koffiebranderij, geen alledaagse 
keuze. Hoe ben je op dit idee geko-
men?
“Ik hou van koffie maar ik kwam nooit 
koffie tegen waarvan ik dacht, dit is lek-
kere koffie. Zo’n tien jaar geleden kwam 
ik in een barretje in Amsterdam in ge-
sprek met een echte barista. Dat is een 
persoon die het koffie bereiden van de 
plant tot aan de kop beheerst, een soort 
koffiekok. Hij had heerlijke koffie en 
een supermooi espresso-apparaat. Toen 
dacht ik, dat wil ik ook.”

Daar heb je toch de nodige specialis-
tische kennis voor nodig. Hoe kom je 
daaraan?
“Ik volgde verschillende baristacursus-
sen, kocht diverse soorten koffie en 

ging hiermee heel veel oefenen om de 
smaken en bijhorende landen te leren 
kennen. Ook volgde ik een opleiding 
koffie branden. In 2012 maakte ik van 
mijn hobby mijn beroep en ging ik 
koffiebranden onder de naam ‘Straat 
Magellaan’.”

Wat betekent deze naam?
“‘Straat Magellaan’ is een wilde vaar-
geul onder Zuid-Amerika, een wereld-
deel waar veel koffie vandaan komt. 
Ontdekt in 1520 door Ferdinand 
Magellaan en tot aan 1616 de enige 
bekende vaarweg om de Stille Oceaan 
te bereiken.”

Ik zie hier prachtig bedrukte jute zak-
ken staan, vol koffiebonen. Hoe kom je 
daaraan?
“De meeste bonen koop ik via ‘direct 
trade’-programma’s en enkele betrouw-
bare koffiepartners of rechtstreeks bij de 
koffieboer. Hoe beter de kwaliteit, hoe 
mooier de prijs die de boeren krijgen 
voor hun oogst.”

Wat voor soort klanten kunnen bij jou 
terecht?
“Iedereen die een lekkere kop koffie wil 
drinken. Ik lever aan horeca, kantoren, 
winkels voor wederverkoop en parti-
culieren. Ik verkoop via mijn webshop 
www.straatmagellaan.nl  en aan huis 
via afspraak of tijdens openingstijden. 
Dit is op maandag en woensdag van 
18.30 tot 21.00 uur en op zaterdag van 
9.30 tot 12.00 uur.“

Wat maakt ‘Straat Magellaan’ koffie nu 
zo speciaal?
“Mensen kunnen geen versere koffie 
krijgen dan bij mij. Ik brand ambachtelijk 

en op bestelling. Klanten hebben bij mij 
de keus uit een groot aantal koffiesoor-
ten van hoge kwaliteit, van het type 
Arabica. De bonen worden geteeld vol-
gens ‘organic farming’. Bij deze natuur-
lijk verantwoorde teeltwijze, worden 
geen pesticiden gebruikt. Daarnaast 
kunnen klanten bij mij terecht voor ad-
vies over machines, bereiding en sma-
ken.”

Al die kwaliteit, zit daar een prijskaartje 
aan?
“Als je nu denkt dat het heel duur is, 
dan valt het vaak nog mee. Je kunt hier 
al koffie kopen vanaf €4,25 per 250 

gram. Ik verkoop koffie in verschillende 
prijscategorieën, in verpakkingen van 
250 gram en een kilo. Een zakje losse 
thee is te koop vanaf €1,95.” 

Daarnaast geef je ook nog workshops.
“Drie soorten workshops kun je bij mij 
volgen. Tijdens de workshop ‘Zetten en 
proeven’ ontdek je dat niet alleen de 
koffiesoort de smaak bepaalt, maar ook 
de manier van zetten. Tijdens de work-
shop ‘Cuppen’ leer je op een professio-
nele manier koffie proeven en beoorde-
len, te vergelijken met een wijnproeverij. 
Een kijkje in de branderij en zelf een kilo 
koffiebonen branden is mogelijk tijdens 

de workshop ‘Koffie branden’. Deze 
workshops geven en het branden van 
koffie, dat vind ik het allermooiste om 
te doen. Ik hou gewoon van koffie.”

Meer informatie over 
‘Straat Magellaan’ is te vinden op 
www.straatmagellaan.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...  STRAAT MAGELLAAN
Met veel passie werkt Jordie Watervoort in zijn koffiebranderij Straat Magellaan

Vervolg voorpagina

Kinderlintjes uitgereikt in de gemeente Laarbeek 
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Daan Leenders
Alle kinderen van basisschool ’t 
Otterke verzamelden maandagmor-
gen in de gymzaal. Daan Leenders 
keek verrast op toen hij ook ineens zijn 
ouders daar zag staan. De kinderen 
wisten nog niet wat er ging gebeuren. 
Totdat burgemeester Ronnes vertelde 
wat voor iets bijzonders hij deze och-
tend kwam doen en Daan naar voren 
riep. Hij sprak hem toe: “Jij hebt een 
broer met autisme. Ik heb gehoord dat 
jij hem elke dag helpt, bijvoorbeeld met 
rekenen, taal en schrijven. Je hebt zelfs 
een cursus gevolgd om te leren hoe je 
met autisme om moet gaan. Dat vond 
de Jeugdgemeenteraad zo bijzonder, 
dat jij daarom een Kinderlintje ver-
dient.” Daan reageerde bescheiden, 
maar showde vol trots zijn medaille 

en oorkonde aan zijn schoolgenootjes, 
waarna de aanwezigen nog heel hard 
‘lang zal hij leven’ in het gymzaaltje 
voor hem zongen. 

Huub, Wick, Niels, Jop en Jasper
Na Daan reisde het gezelschap - be-
staande uit burgemeester Ronnes 
en de Jeugdgemeenteraad - af naar 
De Muldershof in Beek en Donk. In 
de aula zat een hele groep kinderen 
al te wachten, niet wetende wat er 
ging gebeuren. ‘Hij komt, hij komt 
…’, zongen ze. Echter was het niet 
de Goedheiligman die de zaal binnen-
trad, maar de burgervader, gevolgd 
door een trots aantal ouders. Ronnes 
riep maar liefst vijf kinderen naar vo-
ren: Huub van Kreij, Wick van Ierssel, 
Niels Beekmans, Jop Janssen en Jasper 
van der Zanden. “Heren, jullie hebben 
iets heel bijzonders gedaan de afgelo-
pen twee jaar, en daarom ben ik hier”, 

beargumenteerde de burgervader. De 
kinderen lichtten zelf toe wat hij hier-
mee bedoelde: “Onze vriend Tim was 
ernstig ziek. In 2012 werd leukemie bij 
hem ontdekt. Wij hebben veel voor 
hem gedaan. Onder andere acties om 
geld op te halen, maar we hebben 
hem ook gesteund in deze moeilijke 
periode.” Onder luid applaus werd 
ook Tim het podium opgeroepen, die 
zichtbaar geëmotioneerd was en totaal 
verrast: ook hij wist hier niets vanaf. 
Nadat de lintjes waren uitgereikt, wil-
de Tim nog graag wat kwijt aan zijn 
vrienden: “Bedankt jongens!”

Jorg van der Sommen
Voor het laatste lintje werd koers ge-
zet naar Lieshout, Kindcentrum De 
Sprankel om precies te zijn. Nadat alle 
kinderen van de school plaats hadden 
genomen in de prachtige zaal van het 
Dorpshuis kwam daar ineens de bur-
gemeester binnenlopen, als ook fa-
milie van Jorg van der Sommen. Hij 
was namelijk degene die hier deze 
ochtend in het zonnetje werd gezet. 
Toen hij zijn naam hoorde, rende hij 
vol enthousiasme de trap af en het 
podium op. “Vertel eens wat voor 
iets bijzonders jij hebt gedaan”, vroeg 
Ronnes aan hem. Jorg antwoordde: 
“Ik heb de Zijpenberg beklommen met 

mijn mountainbike. Ik deed dit voor 
HIV-kinderen in Zambia.” De groep 
5 leerling fietste maar liefst €308,85 
bij elkaar voor Orange Baby’s South 
Africa. Nadat ook bij Jorg de medail-
le vol trots om zijn nek hing, kon de 
familie hem een flinke knuffel geven. 
Trots showde Jorg zijn lintje aan de rest 
van de school. “En de mama van Jorg 
heeft voor een presentje gezorgd voor 
in alle klassen”, vulde een leerkracht 
aan. Dat betekende een leuke ochtend 
voor Jorg: hij mocht één voor één alle 
klassen af, met een heel brede glim-
lach.

Tim te midden van zijn vijf ‘helden’, met daarachter de jeugdgemeenteraad en links burgemeester Ronnes 

Met een brede glimlach showt Jorg van der 
Sommen zijn medaille, bijgestaan door zijn familie 



Donderdag 27 november 201418 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

voor advies en een kop ko�  e. 
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

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

Restaurantavond Zonnetij Aarle-RixtelLeuke braderie in de Waterpoort

Sint schenkt vuilnisbak aan bewoners verzorgingstehuis

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten en ont-
moeten’ houdt ViERBINDEN in samenwer-
king met Savant culinair elke twee weken een 
restaurantavond in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij. De eerstvolgende avond zal plaats-
vinden op dinsdag 9 december.

Iedereen is ook dan weer van harte welkom 
vanaf 17.30 uur en het diner wordt geserveerd 
om 18.00 uur. Inschrijven en een plaatsje re-
serveren kan tot uiterlijk donderdag 4 decem-
ber 15.00 uur. U kunt dit doen via het secre-
tariaat van ViERBINDEN, tel. 0492-328800 of 
via een e-mail naar stichting@vierbinden.nl. 
De restaurantavonden vinden iedere 14 dagen 
plaats en worden steeds bekend gemaakt in 
De MooiLaarbeekKrant.

Voor 9 december staat het volgend menu 
op het programma: heldere kalfssoep, 

varkensrollade met champignonsaus, gevulde 
kipfilet met tijmsaus, aardappelgratin, spits-
kool met ham, groente melange en vanille 
vla met tutti frutti. Voor dit driegangenmenu 
betaalt u €13,50. Graag tot ziens in Zonnetij.

Beek en Donk - Stichting ORO hield 
woensdag 19 november in samen-
werking met ViERBINDEN voor de 
tweede keer weer een braderie in de 
Waterpoort.

Cliënten van ORO stelden hun zelfge-
maakte kunstwerken tentoon en voor-
zagen de bezoekers van koffie met 
zelfgemaakt appelgebak. Daarnaast 
waren onder andere ook De Zorgboog 
en stichting Howeko aanwezig. ORO 
is een organisatie die zich in de regio 
bezighoudt met de zorg en begeleiding 
van mensen met een verstandelijke be-
perking en kinderen met een ontwik-
kelingsachterstand.

ViERBINDEN heeft vorig jaar in samen-
werking met ORO een project opge-
zet in de Waterpoort vanuit ‘de Lage 
Hees’ en ‘de Nieuwe Werf’. Iedere 
woensdagochtend verzorgen vijf van 
hun cliënten onder andere de kof-
fie en thee tijdens het inloopcafé van 
de Waterpoort. Daarnaast houden 
ze de tuin bij en maken het café en 
de keuken schoon. Het is de bedoe-
ling dat de mensen ongedwongen op 

woensdagochtend kunnen binnen-
lopen bij de Waterpoort, steeds meer 
mensen vinden de weg naar het in-
loopcafé. 

Ter promotie was ViERBINDEN ook 
aanwezig met een informatiekraam. 
Hier kon je raden hoe duur een meter 
boodschappen was. Het bedrag was 
€14,14 en dhr. Spierings (bewoner van 
de Waterpoort) won. Hij zat slechts 
€0,09 naast het te raden bedrag.  

 

De cliënten van de Lage Hees en de 
Nieuwe Werf en de bezoekers wa-
ren zeer tevreden met de braderie. 
Beheerster Machteld Hoebergen, die 
werkzaam is bij ViERBINDEN: “Ze 
zijn allemaal heel erg enthousiast en 
roepen nu al dat ze dit vaker willen. 
Iedereen heeft wekelijks een andere 
taak. Maar vooral de bediening vinden 
ze leuk. Het direct in contact staan met 
andere mensen.”

Laarbeek/Gemert - Sinterklaas geeft 
de bewoners van De Ruijschenbergh 
in Gemert een bijzonder cadeau. Geen 
suikergoed en marsepein deze keer 
maar een robuuste vuilnisbak voor aan 
de straat. 

Bij de sinterklaasviering van vorig jaar 
kreeg de goedheiligman het verzoek 
iets te doen tegen het zwerfvuil op 
straat. De organiserende Rotaryclub 
heeft dit signaal opgepikt en in overleg 
met Gemeente en Sinterklaas een vuil-
nisbak geschonken aan de bewoners.

Rotary Gemert, Beek en Donk, 
Lieshout organiseert al enkele jaren 

Sinterklaasavonden in de verzorgings-
tehuizen in Gemert, Beek en Donk en 
Lieshout. Dit jaar vinden op dinsdag 25 
en woensdag 26 november de feeste-
lijke avonden plaats in het Fransiscushof 
in Lieshout en de Ruijschenbergh in 
Gemert. In totaal nemen er zo’n 120 
bewoners van de tehuizen deel waarbij 
de leden van Rotary zorgdragen voor 
het schenken van de koffie tot en met 
het ronddelen van de cadeautjes na-
mens de goedheiligman.

Rotary zet zich met regelmaat in voor 
bijzondere doelgroepen die een steuntje 
in de rug nodig hebben. Niet alleen wor-
den lokale Goede Doelen gesteund met 

behulp van het geld dat WiSH Outdoor 
onderbrengt bij Rotary, ook worden 
er jaarlijks survivalkampen gehouden 
voor gehandicapten en vakanties naar 
Vlieland voor kinderen die normaal ge-
sproken niet op vakantie kunnen.

Serviceclub voor een betere wereld
Rotaryclub Gemert, Beek en Donk, 
Lieshout maakt onderdeel uit van een 
wereldwijde organisatie. Samen met 
clubs over de gehele wereld worden di-
verse projecten ondersteund. Zo draagt 
men financieel bij aan de wereldwijde 
campagne om polio uit te bannen en 
steunt men lokale projecten om de leef-
baarheid te versterken.

Braderie in de Waterpoort

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

EEN NIEUWE SCHAFTWAGEN IN ONS 
PROGRAMMA. VANAF HEDEN TE HUUR!

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl
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Ga toch Fietsen zei de Sint. En Zwarte 
Piet ging uit fietsen. Hij liever dan ik. 
Voor mij nu geen alledaagse wandeling 
of rondje fietsen meer. In de ochtend in 
het donker naar het werk, ‘s-avonds in 
het donker weer naar huis. Onze dagen 
zijn te kort en de Kerst duurt nog te lang. 
Zie ginds komt de stoomboot en het 
sluipt langzaam in ons bloed. Thuis op 
de bank, de kachel op standje behaaglijk 
en de familie staat weer even centraal. 
We keren letterlijk naar binnen. Naar 
ons huis, naar onszelf.

Maar gelukkig: zie de maan schijnt door 
de bomen en de zon in het weekend! 
Hoe korter de dag, des te groter de hun-
kering naar zonlicht. Een weekend vol 
zonneschijn, daar fleurt de mens van op 
en houdt ons herfsthumeur op waak-
zame afstand. De goedheiligman strooit 
met goed weer dit jaar! Laat de vrieskou, 
de grauwe lucht en de eerste vlokken 
sneeuw nog maar even wachten.

Zwarte Piet ging dus uit fietsen, toen 
klapte zijn band. Balen zeg.. Over 
herfsthumeur gesproken. Toen moest hij 
gaan lopen, met de fiets aan zijn hand. 
Dwars door Beek & Donk, over de Kop-
pelstraat. Een mooie laan, met prachtige 
eiken. Stralend, soms zelfs gloeiend van 
het licht van de laaghangende zon. Kin-
deren schoppen, rennen en spelen door 
het gevallen blad. De uitgelaten hond 
heeft de tijd van zijn leven. En een tuin-
man brengt water naar de zee door de 
bladerbak nog maar eens te vullen.

Zwarte Piet gelooft dat er in zijn ach-
terband een pepernootje zit. Hij is er 
klaar mee. Dág Sinterklaasje! Doe toch 
normaal! Dacht Zwarte Piet. En liet ons 
achter. Met allemaal cadeautjes. Thuis 
bij de kachel, buiten in het zonnetje. 
Overal om ons heen! Dank je.. Zwarte 
Piet.

Mijn naam is Paul 
van den Berg. Ik kom uit Beek en Donk en 

neem jullie maandelijks mee door Laarbeek in ‘Ga toch fi etsen’. Een 
verhaal al fi etsend opgedaan, geen nieuws maar gewoon een verhaal.

Zwarte Piet ging uit fi etsen

Seniorenavond Rabobank trekt veel bezoekers  

Beek en Donk - Ruim 160 senio-
ren kwamen donderdag 20 novem-
ber bij elkaar in de Rabozaal van 
het Ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk. Rabobank Peel Noord ver-
zorgde in samenwerking met notaris 
Harry van Rooij een  gratis informa-
tiebijeenkomst  voor senioren over 
diverse onderwerpen die mensen in 
deze levensfase raken.

Informatief 
Financieel adviseur senioren Chris van 
Eerdt en gastspreker notaris Harry van 
Rooij namen de aanwezigen mee in 
hun verhaal met onderwerpen als hoe 
je veilig kunt bankieren in 2014 en 
hoeveel pensioen krijgt u nu eigenlijk, 
en zochten met de aanwezigen naar 
het antwoord op vragen als is groen 

sparen iets voor u, wat zijn de moge-
lijkheden van erven, schenken en de 
nut en noodzaak van een testament 
bij leven en een volmacht. 

Succes
Peter van Loon, directeur Particulieren 
bij Rabobank: “Steeds minder klan-
ten bezoeken onze kantoren en daar-
door verandert onze klantbediening. 
Tegelijkertijd willen we graag in con-
tact blijven met onze klanten en een 
informatiebijeenkomst als deze is daar 
een mooie gelegenheid voor. Aan de 
enorme opkomst te zien, hebben we 
de spijker op zijn kop geslagen. Fijn 
dat we op deze manier in de behoefte 
van onze klanten kunnen voorzien.”

Nuttig
De reacties van de aanwezigen zijn 
positief. “Ik ben blij dat ik gekomen 
ben, ik heb er een heleboel van op-
gestoken”, “die notaris had humor 
en bracht ons weer op het idee om 
ons testament eens onder de loep te 
nemen” en “wanneer is er weer een 
volgende informatieavond, we komen 
graag terug…” Onder het genot van 
een hapje en een drankje werd de 
avond gezellig afgesloten.

Volgende bijeenkomst
Rabobank Peel Noord heeft het voor-
nemen om in het voorjaar een infor-
matiebijeenkomst te organiseren met 
als onderwerp Senioren en Veiligheid. 
Zodra meer bekend is, zal dit via deze 
krant bekend worden gemaakt.

Rabobank Peel Noord ontving samen met notaris Harry van Rooij ruim 160 
senioren voor een informatiebijeenkomst speciaal over deze levensfase

Praktijk Annemie voor voetverzorging en massages
Pedicure 
Ontspanningsmassage 
Chinflex®voet/beenmassage 
Sabaaydi kruidenstempelmassage
Thaise voetmassage 

Ook leuk om cadeau te geven

Annemie van de Burgt-Bekkers 
Orchideestraat 5 | Beek en Donk 
06-21238619/0492-464122

Lid:

Dipje?
Tijd voor een opknapbeurt!

Reflexzonepraktijk Marga

Marga Gijsbers

Pater Vogelsstraat 7 Beek en Donk  0492-46 11 57 www.margagijsbers.nl

"De schoonheidssalon...
voor een goed gevoel 
en een mooie huid"

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

∙ Dames, heren, kinderen ∙ Nagelverzorging ∙ Visagie + accessoires

Nieuwjaarsactie!
Kinderen (t/m 12 jaar) 10x knippen (8 betalen!)

Verven, knippen, föhnen 5x (4 betalen!)

Na iedere behandeling ontvang je een stempel op 
je persoonlijke kaart

Burgemeester Mostermanslaan 26 
Lieshout T 06-50482600

Wenst u �jne en gezonde feestdagen 
en graag tot ziens in 2015, dan maken wij er

samen weer een mooi HAAR jaar van!
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Werkzaamheden fietspaden Kanaaldijk
• Laarbeek twee Nederlanders rijker
• Uitnodiging Laarbeekse sportverenigingen
• Financieel extraatje voor bepaalde inkomensgroepen
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Basisschool De Heindert voor het houden van een lampionnenoptocht door enkele stra-

ten van Aarle-Rixtel op dinsdag 16 december 2014 om 18.30 uur en het houden van 
een kerstmarkt in basisschool De Heindert, Schoolstraat 1 in Aarle-Rixtel van 19.00 tot 
20.00 uur (verzonden 17 november 2014),

• Rollerclub De Oude Molen voor het houden van een rommelmarkt in de Rollerhal, Lage 
Heesweg 1 in Beek en Donk op zondag 4 januari 2015 van 8.00 tot 17.00 uur (verzonden 
18 november 2014),

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

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de 
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van 
hieronder genoemde bomen.
• Drie lindebomen op het voormalige schoolterrein van de Raagten aan de Lage Hees-

weg in Beek en Donk. De vergunning wordt verleend omdat in de belangenafweging de 
conclusie is getrokken dat het belang voor verwijdering hoger is dan voor behoud. Ter 
compensatie worden elders in de gemeente drie nieuwe lindebomen met een stamdia-
meter van minimaal 16 cm geplant.

• Een paardenkastastanje op de Klokkengietersstraat 9 in Aarle-Rixtel. De vergunning 
wordt verleend omdat de boom is aangetast door kastanjebloedingsziekte en er reeds 
delen van de boom zijn afgebroken. Om verdere schade te voorkomen en omdat herstel 
niet verwacht wordt mag de boom gekapt worden.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 5 november 2014.

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Koude Maas 12 Aarle-Rixtel 11-11-2014 plaatsen luifel aan de voorgevel
Dijkmanstraat 5 Aarle-Rixtel 11-11-2014 bouwen kantoorruimte en garage
Merellaan 3 Lieshout 11-11-2014 bouwen van een woning met 
   bijgebouw
Burg. Mostermanslaan 28 Lieshout 12-11-2014 bouwen van een carport 
Burg. Mostermanslaan 28 Lieshout 12-11-2014 bouwen van een overkapping 
Den Hoek 22 Beek en Donk 12-11-2014 gespiegeld bouwen van een woning
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Koude Maas 13 Aarle-Rixtel plaatsen van een luifel  bouw afwijk. BP  13-11-2014
Brouwerstraat 38 Beek en Donk vergroten van een bouwen 14-11-2014
  woning (erker)
Molenstraat 31 en 33 Aarle-Rixtel bouwen van twee erkers bouwen 17-11-2014
Dijkmanstraat 5 Aarle-Rixtel bouw kantoorruimte bouw afwijk. BP 17-11-2014
  en garage
Burg. Mostermanslaan 28 Lieshout bouwen van een carport bouwen 17-11-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding bedrijfsbestemming Bijenweg 1-3 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 6 november 2014 het bestem-
mingsplan Uitbreiding bedrijfsbestemming Bijenweg 1-3, Beek en Donk heeft vastgesteld. 
Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van de bedrijfslocatie tot een maximum van 
10.000 m2.
Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan vastgesteld.
Het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijfsbestemming Bijenweg 1-3, Beek en Donk met de 
bijbehorende stukken ligt van maandag 24 november 2014 tot en met maandag 5 januari 
2015 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek 
en Donk. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website 
(www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor 
ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBijenwe-
g1en3-VG01).
Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ook kan een verzoek 
worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep/verzoek om voorlopige voor-
ziening kan worden ingesteld door degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestem-
mingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont 
dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Kom Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 6 november 2014 het bestem-
mingsplan 1e herziening Kom Lieshout heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in 
de toekenning van een woonbestemming op twee percelen in de bebouwde kom van Lies-
hout (Schutstraat 5 en perceel tussen Dorpsstraat 80 en 90). In het nu geldende bestem-
mingsplan Kom Lieshout zijn beide woonbestemmingen abusievelijk komen te vervallen. Met 
het bestemmingsplan 1e herziening Kom Lieshout wordt deze omissie hersteld.
Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan vastgesteld.
Het bestemmingsplan 1e herziening Kom Lieshout met de bijbehorende stukken ligt van  
maandag 24 november 2014 tot en met maandag 5 januari 2015 voor iedereen ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het bestemmingsplan is 
ook digitaal te raadplegen via www.laarbeek.nl (> wonen en leven > ruimtelijke plannen) of 
de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: 
NL.IMRO.1659.BPLH1eherzkomplan-VG01).
Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ook kan een verzoek 
worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep/verzoek om voorlopige voor-
ziening kan worden ingesteld door degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestem-
mingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont 
dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Jeu de Boulesaccommodatie Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.8 van 
deWet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 6 november 2014 het bestem-
mingsplan Jeu de Boulesaccommodatie Mariahout gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestem-
mingsplan voorziet in de realisering van een gebouw voor de beoefening van de jeu de bou-
lessport op sportpark Mariahout.
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld. Het 
bestemmingsplan Jeu de boulesaccommodatie Mariahout met de bijbehorende stukken ligt 
van maandag 24 november 2014 tot en met maandag 5 januari 2015 voor iedereen ter inzage 
bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het bestemmingsplan 
is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en le-
ven > ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelij-
keplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPMHJeudeboules-VG01).
Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ook kan een verzoek 
worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep/verzoek om voorlopige voor-
ziening kan worden ingesteld door:
• degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente-

raad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat is geweest;

• een belanghebbende die tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
bedenkingen heeft.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wethouders in de uitzending van Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen 
de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 28 november komt burgemeester Ronnes aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Verleende vergunningen

Kapvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

BestemmingsplannenGemeente actueel

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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Intrekkingsbeschikking omgevingsvergunning Peeleindseweg 1 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht dat zij de vigerende omgevingsvergun-
ning voor de veehouderij gelegen aan de Peeleindseweg 1 te Beek en Donk geheel intrekt. De 
beschikking en bijbehorende stukken liggen van zaterdag 22 november 2014 tot en met 3 januari 
2015 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst 
kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen in beroep gaan. U kunt binnen zes 
weken na de dag van verzending van dit besluit een beroepsschrift indienen bij de rechtbank ’s-
Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 
• uw naam en adres;
• de datum waarop de brief is ondertekend (dagtekening);
• een kopie van het besluit waartegen het beroep is gericht;
• de reden(en) waarom u in beroep gaat.
Voor het instellen van beroep bij de rechtbank is griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u daarnaast een voorlopige voorziening aan-
vragen. Een voorlopige voorziening is een speciale regeling voor de periode dat het beroepschrift 
nog in behandeling is. Een genomen besluit dat in werking treedt kan dan voorlopig ongedaan 
worden gemaakt door een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter. Het besluit van de voor-
zieningenrechter is echter niet definitief en eindigt over het algemeen zodra er uitspraak is ge-
daan in de lopende beroepsprocedure. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.
U dient hierbij een afschrift van het beroepschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige 
voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen of een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
De rechtbank vraagt de gemeente in het kader van een beroepsprocedure altijd om een kopie van 
alle relevante stukken. Om die reden is het niet nodig dat u alle stukken ook bij het beroepschrift 
voegt. Het beroepschrift met het besluit waartegen u beroep instelt is in principe voldoende.

Milieuvergunning

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woe: 14.00 – 16.30 uur
Za: 10.00 – 14.00 uur

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Zwemmende Ree 

Dat reeën kunnen zwemmen, is bij 
veel mensen wel bekend, maar dat je 
ze ziet zwemmen, komt niet zo vaak 
voor. Ik heb het in de tijd dat ik door 
de natuur struin drie keer gezien, 
waarvan ik twee keer foto’s kon mak-
en. Deze foto heb ik gemaakt toen 
ik een keer op mijn schuilplekje in de 
Aa achter de waterzuivering in Aarle-
Rixtel zat. Om een of andere reden 
keek ik op een gegeven moment om 
en zag tot mijn verbazing net op dat 
moment een goede 100 meter achter 
me vier reeën de Aa over zwemmen! 
Ik heb toen snel mijn camera op sta-
tief achter me in het water gezet en 
kon nog net wat foto’s maken. Als je 
goed kijkt, zie je in de natuur de vaste 
routes die reeën vaak lopen: de zo-
genaamde reeënwissels. Ook bij wa-
terkanten zie je die ooit dus ze steken 
ook vaker het water over om van het 
ene naar het andere gebied te trek-
ken.

Voor mensen die de komende tijd in 
Helmond gaan winkelen: ik heb tot 
6 januari een expositie in de biblio-
theek van Helmond. Kan je zelfs in 
Helmond gewoon genieten van onze 
Mooie Laarbeekse natuur!

Locatie:
Waterzuivering

Voor het betere 
onderhoud

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

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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LAARBEEK - Op initiatief van 
Zorghoeve de Malbergh en Zorgatelier 
Madeliefste vindt er op donderdag 4 
december 2014 een netwerkbijeen-
komst plaats voor kleine ondernemers 
met als thema ‘Veranderingen in de 
zorg’. De bijeenkomst vindt plaats in 
het gemeentehuis Laarbeek en begint 
om 19.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst wordt er aan-
dacht besteed aan de veranderingen 
in de langdurige zorg, het aanbeste-
dingsproces Wmo-taken (en wat een 
ondernemer moet doen om aanbie-
der te worden), het PGB en de website 
Laarbeekvoorelkaar.nl. De bijeenkomst 
wordt mede georganiseerd door de 
gemeente Laarbeek. Uiteraard bestaat 
er ruimschoots de gelegen-heid tot het 
stellen van vragen. De gemeente vindt 
het belangrijk om ondernemers mee te 

nemen in de ontwikkelingen en voe-
ling te houden met de praktijk.

Ook aanwezig zijn?
Ondernemers uit Laarbeek die actief 
zijn op de markt van begeleiding (in-
dividueel of groepsbegeleiding) en 
graag willen aansluiten, zijn van harte 
welkom om op 4 december aanwezig 
te zijn. Aanmelden is niet nodig. 

Meer informatie
Voor meer informatie over veranderin-
gen in de zorg en de wijze waarop dit in 
Peel 6.1 wordt georganiseerd, verwij-
zen wij u naar de website www.peel6-
1.nl. Onder het kopje ‘Aanbesteding’ 
vindt u meer informatie over het aan-
bestedingstraject en wat u moet u 
doen als u aanbieder wilt worden van 
de maatwerkvoorziening begeleiding.

Uitnodiging netwerkbijeenkomst 
kleine zorgondernemers

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl



Donderdag 27 november 201422 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Maak kans op 
een Peugeot 107

bij besteding van € 25,- 
aan boodschappen

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop 
van onderstaande producten krijg je t/m <datum> een extra kanskaart.

Hallo nieuwe
Boodschappenwagen

Laarbeek

Hertog mini
Alle soorten, 2 bakjes à 200 ml
2,12 - 2,18

Alfa, Warsteiner of Gulpener
Krat met 24 fl esje à 30 cl
12,94 - 13,89

KitKat, Lion, Bros, Rolo,
Smarties of Nuts
Alle soorten, 2 pakken à 4-5 stuks
3,26 - 3,70

Roosvicee
Alle soorten, 3 pakken à 1,5 liter
3,63 - 4,62

een Peugeot 107een Peugeot 107
bij besteding van € 25,-€ 25,-€

aan boodschappen

HalloHallo nieuwenieuwe

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

Opm Adv_278x388mm_v2.indd   1 08-10-14   16:56

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop
van onderstaande producten krijg je  t/m 3 december een extra kanskaart.

Alleen geldig bij Jumbo Laarbeek

Aquarius 3 flesjes
lemon, orange

Ola vienetta vanille
2 stuks

Jupiler Gehaktschnitzel
naturel, boeren, zigeuner

BoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagen

De vijfde 
weekwinnaar is:
Familie v. Rooij 

uit Lieshout

Gehaktschnitzel

van onderstaande producten krijg je  t/m 3 december een extra kanskaart.

Ola vienetta vanille
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Eigenaren: Ton van de Sande, Ron van  
  Zon, Dieter Janssen, Rene 
  Smits, Ruud Verachtert, Teun 
  Verachtert
In gesprek met:  Ruud Verachtert, Teun 
  Verachtert en Rene Smits
Locatie kantoor: Heuvelplein 65a,
  Beek en Donk 

Redacteur:  Thea Wich

Betrokkenheid, helderheid, laagdrempeligheid en 
ruime bereikbaarheid gecombineerd met vaste 
prijsafspraken. Dit is wat het nieuwe accountants-
kantoor wil bieden aan ondernemers en particu-
lieren. De zes accountants en belastingadviseurs, 
waarvan Ruud, Teun en Rene uit Beek en Donk 
komen, zijn hiervoor vanaf heden bereikbaar. 
Vanaf 1 januari betrekken zij hun kantoor aan het 
Heuvelplein.

Jullie komen uit Beek en Donk, maar de andere 
drie komen uit Gemert, Sint-Oedenrode en Weert. 
Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
“Wij hebben elkaar leren kennen op de Fontys 
Hogeschool”, vertelt Ruud. “Wij studeerden daar 
bedrijfseconomie, accountancy en fiscaal recht. 
Ron, Dieter en Ton zijn daar parttime docent. Zij 
doceren accountancyvakken en belastingrecht.” 
“Twee jaar geleden kregen we het idee om samen 
iets te beginnen”, vult Rene aan. “We waren ie-
der afzonderlijk werkzaam in de accountancy maar 
toen Teun en ik samen een klant hadden gehol-
pen, beviel dat zo goed dat we daarna begonnen 

te filosoferen over een gezamenlijke toekomst. Al 
snel stelden we een concrete vraag: zullen we met 
zijn zessen een accountantskantoor beginnen? 
Iedereen was meteen enthousiast. Omdat we el-
kaar al lang kennen, was er wederzijds vertrouwen. 
De formaliteiten waren daarom zo geregeld.”

Toen moesten jullie op zoek naar een pand en een 
bedrijfsnaam.
“Ik zag aan het Heuvelplein een mooi pand leeg 
staan”, vertelt Rene. “Dit vonden we een mooie 
locatie voor ons nieuwe kantoor. Kenmerkend voor 
dit plein is de oude lindeboom. Vandaar dat onze 
keus op de naam ‘Lindeboom’ is gevallen.”

Wat heeft Lindeboom Accountants & 
Belastingadviseurs te bieden?
“Onze dienstverlening is heel divers.” Rene geeft 
een opsomming: “We verzorgen de controle en 
samenstelling van jaarrekeningen en fiscale aangif-
ten. We geven adviezen op financieel, fiscaal en 
juridisch gebied. We begeleiden onder andere star-
tende ondernemers en we verwerken administra-
ties (ook op locatie). Voor particulieren verzorgen 
wij onder andere de jaarlijkse aangifte inkomsten-
belasting en financieel advies.” Teun voegt toe: 
“Iedereen is welkom, alle soorten ondernemingen 
en particulieren. Voor een vrijblijvend informerend 
gesprek berekenen we geen kosten.”

Op welke manier gaan jullie deze dienstverlening 
vormgeven?
“Betrokkenheid en bereikbaarheid vinden wij heel 
belangrijk. We willen geen kantoor zijn van negen 
tot vijf. Afspraken in de avonduren en op zaterdag 
zijn ook mogelijk.” Ruud legt uit: “Betrokkenheid 
zit in het feit dat wij graag willen dat klanten bij 
vragen of problemen contact met ons zoeken. Wij 
proberen samen met hen tot een oplossing te ko-
men. Door meerdere contactmomenten in een jaar 
weten we beter wat er gedurende het jaar bij de 
klant speelt.”

Extra contactmomenten, zit daar een prijskaartje aan?
“Wij werken met vaste prijsafspraken”, meldt 
Teun. “De extra contactmomenten zijn hierbij in-
begrepen. Dat is fijn voor onze klanten, zij weten 
op deze manier waar zij aan toe zijn.”

Het accountants- en belastingadviseurs-vak ver-
eist de nodige specialistische kennis. Jullie heb-
ben allemaal de benodigde opleidingen gevolgd. 
Hoe houden jullie je vakkennis op peil?
“We hebben drie docenten in ons midden, waar-
van Ton een voormalig rijksaccountant, die accoun-
tancyvakken en belastingrecht geeft aan de Fontys 
Hogeschool en Nyenrode Business Universiteit”, 
meldt Ruud. “Ron schrijft boeken over nationaal 
en internationaal belastingrecht. Onze vakkennis 
blijft hierdoor gewaarborgd.”

Jullie zijn nu al bereikbaar, maar wanneer wordt 
het kantoor geopend?
“We zijn geopend vanaf 1 januari 2015. Zaterdag 
10 januari 2015 hebben we een officiële opening. 
Iedereen is dan van harte welkom tussen 15.00 en 
17.00 uur voor een kennismaking.”

Hebben jullie er zin in?
“We hebben er heel veel zin in”, aldus een en-
thousiaste Teun. “We zijn een gedreven en dyna-
misch team. We willen onze passie voor het vak 
graag delen met onze klanten.”

Meer informatie: www.lindeboomaccountants.nl . 
Ruud: 06-54715391, Rene:06-39111170 en Teun via 
06-54230533.Mail: info@lindeboomaccountants.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.

IN GESPREK MET...  LINDEBOOM ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

Vlnr. Ton van de Sande, Rene Smits, Dieter Janssen, Ruud Verachtert, Ron van Zon en Teun Verachtert

Parklaan 6  |  Beek en Donk
www.lifestylecenterlaarbeek.nl

Beweegredenen
Pepernoten   
   110 gr. 489 Kcal

Chocoladeletter(melk)
  100 gr. 518 Kcal 

Chocoladeletter (met noten)  
  100 gr. 608 Kcal 

Chocoladeletter (puur) 
  100 gr. 507 Kcal

Speculaas (gevuld) 
  100 gr. 488 Kcal

Het is weer Sinterklaastijd en al 
vanaf de zomer liggen boven-
staande artikelen weer in de 
schappen. En je hebt er vast niet 
aan gedacht dat er zoveel Kcal 
in zouden zitten toen je er weer 
van smulde. Vaak stop je zonder 

het te weten iets in je 
mond, gewoon om-
dat het er staat. Tja 
en als je dan beseft 
dat je met spinning 
ongeveer 9 Kcal 

per kg lichaams-
gewicht per uur 

v e r l i e s t ! ! ! !  
Reken maar 
uit,  Je weegt 

75 kg dan ver-
brand je 675 

Kcal per uur. Dan 
weet je nu dat je 
heel hard moet 
werken voor 
100 gram cho-
coladeletter.

Ach… en dat is 
natuurlijk helemaal 
niet erg. Gewoon 
lekker mee doen 
(af en toe) met 
al dat lekkers en 
daarnaast gewoon met regelmaat 
bewegen zodat je de extra Kcal 
die je binnenkrijgt er ook weer 
aftraint.

Zoek de juiste balans zeggen we 
dan.  Zorg dat je, ondanks de 
drukte met de feestdagen, toch 
je wekelijkse trainingen volgt. 
Nog niet begonnen? Dan zou ik 
in deze tijd juist starten. Want de 
professionals van de fitness staan 
graag voor je klaar om je te hel-
pen de juiste activiteit te zoeken.

Vergeet niet dat je spieren juist de 
vetten verbranden, dus spiertrai-
ning is echt een must. Hoe meer 
spiermassa je hebt, hoe meer ca-
lorieën je verbruikt, ook als je rus-
tig op de bank zit. Krachttraining 
helpt dus om je gewicht onder 
controle te houden. Als je cardio-
training afwisselt met spiervers-
terkende oefeningen zul  je geen 
zichtbare spieren ontwikkelen, 
maar geef je je stofwisseling wel 
een extra boost. En spiertraining 
kan op vele leuke manieren zon-
der dat je er meteen uit gaat zien 
als Schwarzenegger.

Advies dus deze maand:  
Stel niet uit tot morgen wat 
je vandaag al kunt doen. 

COLUMN

het te weten iets in je 
mond, gewoon om-
dat het er staat. Tja 
en als je dan beseft 
dat je met spinning 
ongeveer 9 Kcal 

per kg lichaams-
gewicht per uur 

v e r l i e s t ! ! ! !  
Reken maar 
uit,  Je weegt 

75 kg dan ver-
brand je 675 

Kcal per uur. Dan 
weet je nu dat je 
heel hard moet 
werken voor 
100 gram cho-
coladeletter.

WiSH Outdoor doneert wederom €20.000,00 

Beek en Donk - WiSH Outdoor heeft 
tijdens de sponsorborrel vrijdag 
weer €20.000,00 geschonken aan de 
Goede Doelen commissie van Rotary 
Gemert, Beek en Donk, Lieshout. 
Hiermee krijgen  verenigingen en 
instellingen in de regio weer een im-
puls voor het uitvoeren van activitei-
ten voor de gemeenschap. 

Rotary zet zich in om zo veel mo-
gelijk projecten te voorzien van een 
kleine financiële injectie. Zo ook de 

afgelopen periode, waar bij de laatste 
ronde van toekenningen zes projecten 
ondersteuning hebben ontvangen, 
te weten; Handboogschutterij De 
Eendracht, Speelotheek Gemert, De 
Zorgboog, Tienerwerk De Boemerang 
Beek en Donk en Zonnebloem 
Lieshout. Daarnaast ontvingen Cor 
van Vijfeijken en Thea Bevers een bij-
drage voor hulp bij het starten met 
dagbesteding voor mensen met een 
beperking in Gemert.

De Rotaryclub is blij met de goede sa-
menwerking met WiSH Outdoor en 
prijst het festival voor haar jaarlijkse 
inzet om middelen vrij te maken voor 
de versterking van de leefbaarheid in 
de regio. De afgelopen drie jaar heeft 
WiSH Outdoor telkens €20.000,00 
bijgedragen aan de opbouw van het 
fonds dat voor de regio beschikbaar is.

Oproep voor lokale initiatieven
Rotary zoekt naar nog meer lokale 
projecten om hen te kunnen onder-
steunen. Het gaat om activiteiten 
die direct in de eigen regio worden 
uitgevoerd. Er wordt geen onder-
steuning gegeven aan projecten die 
zelf weer middelen verzamelen om 
goede doelen te steunen of projec-
ten die buiten deze regio worden 
uitgevoerd. Verenigingen en activitei-
ten die ondersteuning zoeken bij de 
Rotaryclub  kunnen een email sturen 
naar secretariaatclubgbl@gmail.com 
of Rotaryleden aanspreken. Meer in-
formatie is te vinden op www.rotary.
nl/gemertbeekdonklieshout.

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

- LUNCH / VERGADERPAKKETTEN

- LUXE BROODJES

- AFHAAL / BEZORGSERVICE

Links de heren van WISH Outdoor, rechts de mannen van Rotary Gemert/Bakel-Laarbeek
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Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Een tip voor de sint: 
lekker warme nachtkleding voor het hele gezin.

Kindertruien en sweaters €10,00
 

Gedeelte van de damescollectie tot 

50% korting

Hoogers Mode
Dames/Heren & Kinderkleding

TEL: 0499-421231   HEUVEL 6 - LIESHOUT 
PROFILEDECONCURRENT.NL

Dorpsstraat 20, Lieshout
www.bloemend.nl    0499-323192

Kerst is alvast begonnen bij 
Bloemend Lieshout.

Kom sfeer proeven in onze gezellige winkel.
 

Vanaf 8 december zijn er volop 
kerststukken te koop.

 
p.s. zondag 14 december Kerstfair Lieshout, 

wij staan ook dit jaar weer met een stand.

De sint pakt uit: 
25% korting 
op alle A.T.B. 
accessoires

In Lieshout kan men al jaren terecht 
voor modieuze en betaalbare mode 
voor de gehele familie! Fijn winkelen 
met alle gemak, geruime openingstij-
den, veel en gratis parkeerruimte voor 
de deur, groot assortiment van goede 
kwaliteit en een goede service met 
een eerlijk advies.

Sinterklaasinkopen
Ook de Sint kan er voor veel inkopen 
terecht, denk hierbij aan een warme 
kwaliteitspyjama of nachthemd voor 
alle leeftijden, Sloggiactie: 3 halen, 2 
betalen. Veel kindertruien zijn afge-
prijsd naar €10,00. Een gedeelte van 
de damescollectie tot -50% korting. 

Herenvesten, truien, overhemden en 
broeken, modieuze kleding voor de 
seniordames en heel veel sokken in 
alle maten en kleuren!

U bent van harte welkom om vrijblij-
vend eens binnen te lopen.

Advertorial

Het Di-eAtteam verbindt met een wensboom
Laarbeek – Het Di-eAtteam gaat 
woensdag 10 december Laarbeek 
verbinden op een sfeervolle en lief-
devolle manier. Op het Heuvelplein 
is  er van 17.00 tot 20.00 uur de mo-
gelijkheid om je kerstwens te delen. 
Tijdens een gezellig samenzijn kan je 
de  kerstwens of herinnering in een 
bijzondere kerstboom hangen. 

De Laarbeekse wensboom! 
De kinderen van alle basisscholen wor-
den door het Di-eAtteam benaderd, 
maar je kunt natuurlijk ook zelf thuis 
wat knutselen of schrijven. Bij deze 
nodigen zij jong en oud uit. De wens-
boom blijft staan tot na de feestdagen. 
Het is dus wenselijk dat de wensen 
weerbestendig zijn/worden gemaakt.

Het Di-eAt team zorgt voor een mooie 
avond waarbij natuurlijk de glühwein 
en warme chocomelk niet ontbreken 
en waarbij verschillende groepen zor-
gen voor muziek en zang. Het team  
hoopt dat ze samen  met jullie kun-
nen zorgen voor een mooie sfeervolle 
wensboom met mooie wensen en her-
inneringen, zodat deze boom uitgroeit 

tot een monument met betekenisvolle 
momenten. Ook na deze avond kan, 
door iedereen die dat wil, nog een be-
zoekje gebracht worden om alles rus-
tig te bekijken en dierbaren te herin-
neren in het licht van kerst.

Dus schrijf je wens, een mooie foto 

van een dierbare, tekening of knutsel-
werkje en kom 10 december naar het 
sfeervolle Heuvelplein ter hoogte van 
de groenteboer. Ook na 10 december 
is het natuurlijk nog mogelijk om een 
wens/herinnering  in de wensboom te 
hangen.

Knuffel kwijt
Een van onze kleinkinderen is al eni-
ge tijd geleden zijn lievelingsknuffel 
kwijtgeraakt en is ontroostbaar. Hij 
is hem in Duitsland verloren dus de 
hoop dat we hem terugvinden heb-
ben we al opgegeven. In de winkel 
en via internet is hij ook niet te krij-
gen. We hebben hem al met diver-
se andere knuffels willen troosten 

maar hij mist zijn ‘Tom’ zo erg dat 
we op deze manier proberen zo’n 
zelfde ‘koe’ in ons bezit te krijgen. 

Heeft iemand nog zo’n knuffel lig-
gen en wil die ons blij maken, bel 
dan 06-54755279, dan kom ik hem 
graag bij U ophalen. 

LEZERSPODIUM
Wie heeft zo’n knuffel?

Sint op bezoek in Zonnetij

Aarle-Rixtel - Team Gezond Bezig! A-R heeft een zeer geslaagde seniorenmid-
dag gehad in Zonnetij. Sinterklaas, zijn Pieten en team Gezond Bezig! hadden 
een ‘topmiddag’ voor de senioren georganiseerd. Iedereen bedankt hiervoor.

Potter blijft magisch

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

Installaties           Verlichting
Systeemplafonds         Zonnepanelen
Data- en Telecommunicatie

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

www.vanlieropelektro.nl     0492-468000

Kom dansen in de Waterpoort

Kom dansen in Zonnetij

Beek en Donk - Na het succes van de 
eerdere dansmiddagen de volgende al 
weer voor de deur. Dinsdag 2 december 
wordt in de ontmoetingsruimte van de 
Waterpoort weer een dansmiddag ge-
houden. 

Onder leiding van de ervaren DJ Antoon 
van Bussel komen verschillende gezel-
schapsdansen voorbij. Te denken valt 
aan de Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango tot 
aan een Swing. Iedereen is welkom, je 
hebt geen partner nodig. De middagen 
zijn goed voor lijf en leden en houdt je 

jong! 2 december van 14.00 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!

Aarle-Rixtel - Na succesvolle eerdere 
dansmiddagen staat de volgende al 
weer voor de deur. Donderdag 4 decem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur kunnen de 
voetjes weer van de vloer in Zonnetij.

Onder leiding van de ervaren DJ 
Gerrit Jacobs zullen er verschillende 

gezelschapsdansen voorbij gaan komen. 
Te denken valt aan de Wals, Sirtaki, 
Cumbia, Tango tot aan een Swing. 
Iedereen is welkom, je hebt geen part-
ner nodig. De middagen zijn goed voor 
lijf en leden en dansen houdt je jong! 
Voor meer informatie kun je via e-mail 
of telefonisch contact opnemen met 

Machteld Hoebergen van ViERBINDEN, 
mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 
06-45203227. Zegt het voort, op naar 
Zonnetij!

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

Hoogers Mode, al ruim 55 jaar een modieus en betaalbaar begrip in Lieshout!
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Mooi UIT in Laarbeek

Omroep Kontakt brengt het actuele 
nieuws bij u thuis.

De actualiteit is dagelijks te beluisteren tussen 
7.00 en 9.00 uur Nieuws en muziek op FM

17.00 en 19.00 uur Laarbeek Actueel

Daarnaast is het nieuws te lezen op Kontakt TV, 
op onze website en natuurlijk Facebook.

Onze nieuwsredactie, reporters en fotografen 
doen hun uiterste best, U van het allerlaatste 

nieuws te voorzien.

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

www . k e r s t f a i r l i e s h o u t . n l
l i k e  o n s  o p  f a c e b o o k !

Derde Kerstfair Lieshout staat bol van de activiteiten
Lieshout - Ouders en grootouders 
kunnen hier in een sfeervolle omge-
ving genieten van culinaire verras-
singen, rondneuzen op de markt en 
genieten van live muziek. En kinde-
ren? Met al die attracties hebben zij 
de tijd van hun leven.

Meedoen en genieten
Om 13.00 uur komen de 
Gildebroeders van het Sint 
Servatiusgilde de Kerstfair openen. 
Een vendelgroet, een woord van wel-
kom door de Kerstman en de voor-
zitter van ondernemersvereniging 
LIMO, Mark Lommen, en aanslui-
tend een spetterend optreden door 
onder andere blaasband ‘Smesh’ op 
de Kiosk in Lieshout. 

Live muziek
Muzikanten van het allereerste 
uur treden op. Denk aan zangkoor 
Primavera en dweilorkest Navenant 
uit Helmond, de sfeermakers van 
alle kerstfairs in Lieshout. Ook niet te 
missen zijn de sambaband ‘HeiSa’ uit 
Mariahout, Hofkapel ’t Is Deeger Wa 
uit Bakel, S.C. ’t Eenoodje uit Nuenen 
en zangkoor Joko uit Mierlo. 

Country & buikdansen
Dit jaar pakken de organisatie weer 
uit met optredens van ‘the Marywood 
country dancers’ in samenwerking 
met ‘The Black Longhorn country 
dancers’. Dédé dansballet danseres-
sen en niet te vergeten de ‘Sarabi 
Bellydance’  dansen en workshops, 
gegeven door de enthousiaste en ge-
diplomeerde buikdanseres Sarabi.

Outdoor en more
‘Reachout4you’ staat op de Kerstfair 

in Lieshout met een aantal leuke en 
spannende activiteiten voor jong en 
oud. Kom gezellig langs en bekijk 
het brede assortiment aan outdoor 
en groepsactiviteiten. Onder leiding 
van Jorrit Verhoeven, lekker klim-
men voor ieder die even de benen wil 
strekken of buigen.

TGV in de Dorpsstraat
Hou je van bouwwerken? Of ben je 
van het zelf bouwen? Kom dan kijken 
naar de beste ‘TGV (Train à Grande 
Vitesse) bouwer’ van Europa, Gerard 
Salden. Wereldwijd beroemd, exposi-
ties in Londen en Lieshout!  ‘LEGO-
world’ op de Dorpsstraat, een tent 
met bouwwerken van LEGO inclusief 
licht en geluidseffecten.

Geen rendieren maar paarden
Paardje rijden om de Kiosk, het 
is allemaal mogelijk bij Stichting 
Kinderopvang ‘Het Klokhuis’.
Foto momentjes met de Kerstman. 
Hij is er weer klaar voor.

Draaien en springen
De ‘Circus Fun draaimolen’ en de 
‘kinderjump’ zijn graag geziene 

activiteiten en ontbreken ook dit jaar 
niet op de kerstfair. 

Een wagen volgeladen
Maakt u kans op ‘de nieuwe bood-
schappenwagen’ van Jumbo 
Lieshout/Mariahout? De trekking 
vindt plaats op deze gezellige markt!

Catwalk
Modeshows met glamour, ‘fashion 
on the runway’ en dat lekker dicht bij 
huis. Heerlijk genieten op de eerste rij 
van mode, mode en nog meer mode. 

Christmas Beauty’s 
Op het ‘kinder beauty plein’ worden 
kinderen gerestyled en klaar gemaakt 
om te schitteren aan het kerstdiner. 
Haar, make-up, nagels en accessoires 
komen aan de beurt om van uw kind 
een stralend prinsesje te maken.

Voor elk wat wils
De Kerstfair vindt plaats op zon-
dag 14 december van 13.00 uur tot 
19.00 uur en loopt van de Heuvel tot 
en met een groot gedeelte van de 
Dorpsstraat.

Harmonie St. Caecilia speelt 
‘Sounds of Christmas’

Crea Braderie in Beek en Donk

Kienen met de Raopers

Lieshout - De dagen worden kor-
ter, kouder en killer, de winter zet 
in. Gelukkig zorgt harmonie St. 
Caecilia dit jaar extra vroeg voor 
dat warme, gezellige kerstgevoel. 
St Caecilia speelt op 13 decem-
ber de ‘Sounds of Christmas’, een 
sfeervol kerstconcert voor jong en 
oud in de Sint Servaaskerk.

Centraal in de Sounds of Christmas 
staat de film The Snowman. Een 
kerst tekenfilmklassieker met 
prachtige muziek en een hartver-
warmend verhaal over een jongen 
en zijn sneeuwpop. Het harmonie-
orkest zorgt voor de muziek en op 

groot scherm is de film te zien. Een 
mooi moment, in het bijzonder 
voor kinderen, waarin de magie 
van een mooi kerstverhaal samen 
komt met betoverende muziek.

Naast de bijzondere uitvoering 
van The Snowman is er ook ruim-
te voor de filmmuziek van ‘Home 
Alone’ en meerdere kerstklas-
siekers. Een heerlijk begin van de 
donkere dagen voor kerst, voor 
jong en oud. De zaal gaat om 
18.30 uur open, het concert start 
om 19.00 uur en de toegang is 
gratis.

Beek en Donk - Er zijn zoveel men-
sen die een hobby hebben om zich 
te kunnen vermaken. Daarom wil 
Elle Peters een braderie houden. 
Je kunt bij haar een kraam huren 
waar je dan de eigen spulletjes kan 
verkopen. 

Het is de bedoeling dat het zelf-
gemaakte spulletjes zijn, zoals vo-
gelhuisjes, kaarten, schilderijen, 

brei- en haakwerkjes en wat je 
maar kunt bedenken. Deze bra-
derie wordt gehouden in het 
Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg 29 in Beek en Donk, op 
donderdagavond 26 februari 2015 
van 19.00 tot 21.30 uur. Je kunt je 
opgeven voor 10 januari 2015 bij 
Elle Peters via e-mail 
ellepeters65@hotmail.com of tele-
fonisch via 06-12024143. 

Lieshout – Carnavalsvereniging De 
Raopers houden op vrijdag 28 no-
vember een kienavond. 

Deze kienavond wordt gehouden 
in het Dorpshuis aan de Grotenhof 

in Lieshout. Het kienen begint om 
20.00 uur en de zaal is geopend 
vanaf 19.00 uur. Iedereen is wel-
kom om mee te spelen. 

Sint op bezoek in Zonnetij
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Formido Beek en Donk
Beekerheide 15A

Tel: 0492–46 21 78

GRATIS 
inmeten, bezorgen en plaatsen 
van Storemax maatwerkkasten 

en interieurs!*

Wĳ  � g� �  ה t gr� g
en interieurs!*

t gr� g ה
en interieurs!

t gr� g ה

KlusHulp

Trotse 
winnaar 

van:

*Niet geldig i.c.m. andere acties!

ABL trots op Laarbeekers bij 
maken Wmo-beleid
Vorige week is in de commissie Sociaal 
Domein het Wmo-beleidsplan 2015-
2018 ‘iedereen doet mee’ besproken. 
De voltallige commissie was vol lof over 
het Wmo-beleidsplan en met name de 
wijze waarop dit tot stand is komen. 
Vaststelling in de gemeenteraad van 11 
december a.s. lijkt daarom nog slechts 
een formaliteit. Wie zijn de commissie 
en raadsleden eigenlijk dan ook om kri-
tiek te hebben op wat onze eigen inwo-
ners hebben gekozen in ons lokale be-
leidsplan? Wij moeten daarom beginnen 
te zeggen hoe trots we zijn op onze me-
de-inwoners van Laarbeek, die samen 
met onze ambtenaren dit stuk tot stand 
hebben gebracht. Deze mooie vorm van 
participatie is een zichtbaar voorbeeld 
van hoe dit college en ook ABL aankijkt 
tegen het begrip ‘participatie maat-
schappij’. Hoewel de titel ‘iedereen doet 
mee’ misschien suggereert dat iedereen 
zijn of haar steentje moet bijdragen, 
hoort hier volgens ons wel enige nu-
ancering bij. Namelijk het begrip ‘naar 
ieders vermogen’. Bij de daadwerkelijke 
invulling van de verschillende thema’s 
dient hier zeker rekening mee worden 
gehouden. Tevens moeten we ons rea-
liseren, dat misschien wel 120 burgers, 
en veelal ook tevens vrijwilliger, hebben 
bijgedragen aan dit stuk. Maar tege-
lijkertijd is het ook van die 22.000 an-

dere Laarbeekers. We moeten dit stuk 
daarom vooral zien als een startschot, 
een dynamisch document, waar hope-
lijk wekelijks nieuwe ideeën en initiatie-
ven bij komen. De rol van de gemeente 
werd omschreven als ‘bewaker van 
de kaders’. Dit doet volgens ons geen 
recht aan de manier waarop college 
en ambtenaren dit hebben aangepakt. 
We hebben als gemeente namelijk een 
verantwoordelijkheid die we op deze 
wijze goed invullen door onze burgers 
te prikkelen, enthousiasmeren, facilite-
ren en informeren om tot de gewenste 
resultaten te komen. En de gemeen-
teraad dient ervoor te zorgen dat ook 
de belangen worden behartigd van die 
burgers, die niet hun inbreng hebben 
gehad in dit plan. Die verantwoorde-
lijkheid zullen we als ABL zeker nemen. 
Maar als we zien hoe deze 120 burgers 
hun betrokkenheid naar de Laarbeekse 
gemeenschap hebben getoond, hebben 
we er veel vertrouwen in dat ook zij al 
deze verantwoordelijkheid nemen. 
Dit onderstreept maar weer eens de 
kracht van Laarbeek, waarbij u laat zien 
voor elkaar klaar te staan. Zo kan het 
dus ook!

Algemeen Belang Laarbeek, Monika 
Slaets, Jordy Brouwers, Ron Verschuren

LEZERSPODIUMStichting Aarle-Rixtel houdt vlooienmarkt
Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis 
de Dreef te Aarle-Rixtel wordt zondag 
30 november van 9.00 tot 16.00 uur 
een vlooienmarkt gehouden. Deze 
vlooienmarkt wordt gehouden door 
de stichting Aarle-Rixtel in samen-
werking en ten bate van de EHBO, 
volleybalvereniging Cialfo, badmin-
tonclub de Ganzeveer en de veteranen 
van ASV’33, allen uit Aarle-Rixtel.

Op deze markten kunnen particulieren 
een kraam of grondplaats huren voor 
de verkoop van tweedehands goede-
ren. Bezoekers kunnen snuffelen naar 
snuisterijen, huisraad,  boeken, elektri-
sche apparaten, huishoudelijke appa-
raten, kleding, cd’s, platen, speelgoed, 
te veel om op te noemen. Wie nu eens 
eindelijk de zolder op wil ruimen of 
van spullen af wil komen, die eigelijk 
zonde zijn om weg te gooien, kan nu 

terecht op de gezellige vlooienmarkt in 
Aarle-Rixtel, waar je ook kan genieten 
van een kopje koffie, drankje of hapje. 
De kosten voor een kraam bedragen 
€20,00. De entree bedraagt €2,00. 
Kinderen onder 12 jaar mogen onder 
begeleiding gratis naar binnen. Voor 
informatie en boekingen kan je bellen 
naar Frans Coppens, tel. 06-20888818 
of 0492-382481.

Meerdere CPO-projecten in Laarbeek 

Beek en Donkse vijvers schoongemaakt 

Laarbeek - In De MooiLaarbeekKrant 
van vorige week was te lezen dat het 
CPO-project aan de Beekse Akkers 
(Merenstein) een primeur was in 
Laarbeek. Dit klopt niet. Er hebben 
vaker CPO-projecten in Laarbeek 
plaatsgevonden: Malborg (Beek en 
Donk), Klavierstraat (Beek en Donk) 
en in de Broekelingstraat (Aarle-
Rixtel).

Zo startte op initiatief van het 
Dorpsplatform Aarle-Rixtel in 2007 

een CPO-project dat het volledige tra-
ject heeft moeten doorlopen en van 
nul af aan heeft moeten beginnen. Er 
was geen bestemmingsplan. Dit heeft 
geleid tot de bouw van 10 starterswo-
ningen in de Broekelingstraat te Aarle-
Rixtel. Ook de woningen aan Malborg 
en de Klavierstraat hebben een soort-
gelijk traject doorlopen. 

Voor Vastgoedregisseur Paul 
Verhoeven is het plan voor Merenstein 
wel een primeur: nog nooit eerder 

heeft hij via een CPO-project ge-
bouwd in Laarbeek. 

Beek en Donk - Menig inwoner zal 
vorige week raar opgekeken heb-
ben bij het zien van een bijzon-
dere ‘machine’ in de vijvers van de 
Muziektuin en Merenstein (Beekse 
Akkers). Een amfibievoertuig lag 
in het water voor een grondige 
schoonmaakbeurt.

Met het amfibievoertuig wordt de 
vegetatie uit de vijvers gemaaid. 
Dit zorgt voor minder geuroverlast 
van deze wateren. Het schoonma-
ken behoort tot het reguliere on-
derhoud. De laatste jaren was dit er 
echter niet meer van gekomen. 

De woningen aan de 
Broekelingstraat in Aarle-Rixtel

Een amfibievoertuig maakt de vijver aan Merenstein (Beekse Akkers) schoon

Foto ingezonden door: Rianne Jacobs 
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Opgebrand?

Laat je verwennen!

/HairArt.by.Daisy 06 - 55376410

Ambulant kapsterHairArt by Daisy
Uw haar- en 
kleurenspecialist aan huis

Piet van Thielplein 9, Beek en Donk
www.juweliervandenheuvel.nl   0492-461209

Van WettenKappersschool    
Is het kappersvak geschikt voor jou?

• Niet bekostigde instelling dag- en avond-opleiding kapper (niveau 3)

• Door ministerie van onderwijs en wetenschappen erkende CREBO-opleiding

• Studenten vanaf 18 jaar komen in aanmerking voor studiefinanciering en  

  een OV-chipkaart

• Voor alle kappersbehandelingen kunt u bij ons terecht als klant of model

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

   

 

Eugenie van Vijfeijken
Raagtenstraat 4 Beek en Donk

06-27179488
www.schoonheidssaloneugenie.nl

Dr. Hauschka cosmetica, een warme 
aanbeveling voor de feestdagen

Grote  BH maten hoeven niet duur te zijn!
     Bh’s t/m cup J

omvang 65 - 115

Tegenover de Aldi - gratis parkeren voor de deur - ook 24/7 online www.zjanabodyfashion.com

 Prijs vanaf   € 9,95  
 tot max.     € 29,95
 

Vogelenzang 30, Lieshout

06 22744596

Eefje’s Nagelstudio

www.eefjesnagelstudio.nl
Eefje Ruwers-Timmers

Oorkonde voor biologische 
melkveehouder

Fietscontrole VVN  ‘Laat je zien’

Mariahout - Biologische melkveehou-
der John Heesakkers en zijn vrouw 
Angelique uit Mariahout hebben uit 
handen van de gedeputeerde Brigitte 
van Haaften een oorkonde ontvangen.

Het bedrijf is verkozen tot ‘groen bedrijf 
van de maand’ van de provincie Noord-
Brabant. Dit mede naar aanleiding van 
natuurontwikkeling op het bedrijf van 
de biologische melkveehouder.

Laarbeek - Fietscontrole VVN  ‘Laat je 
zien’. Laarbeek - Afgelopen week heeft 
VVN (Veilig Verkeer Nederland) in 
Laarbeek in samenwerking met lokale 
vrijwilligers de najaarsverlichtingcontro-
le op de Laarbeekse basisscholen afge-
sloten. Over het algemeen werden alleen 
de fietsen gecontroleerd van kinderen uit 
de groepen 6,7 en 8. In totaal werden 
584 fietsen bekeken. 

Via een bericht van de school werden de 
ouders van kinderen op de hoogte ge-
bracht van de controle. Al jarenlang leert 
de praktijk, dat  ouders op grond van dit 
bericht nog even kritisch naar de veilig-
heid van de fiets kijken.  Voor VVN lag de 
nadruk bij de controle op het onderwerp 
‘laat je zien’. Dit houdt in, dat bekeken 
werd of de fiets was voorzien van een 
werkend kop- en achterlicht. Verder werd 
gecontroleerd of de fiets was voorzien 

van een rode reflector aan de achterzijde, 
reflectie aan de zijkant (band, velg of spa-
ken) en reflectoren op de trappers. Het 
doel om een kind in de donkere maanden 
met een fiets voorzien van deugdelijke 
verlichting en reflectie op een veilige wijze 
aan het verkeer te kunnen laten deelne-
men vormt elk jaar weer de reden om de 
controles binnen de scholen uit te voeren. 

Aan elk kind werd een controlelabel uit-
gereikt met daarop vermeld het resul-
taat van de controle. Gelukkig bleken de 
meeste fietsen netjes in orde. Bij de fietsen 
waarbij gebreken aan verlichting (onder 
andere lege batterij) en/of reflectie werd 
vastgesteld spreekt VVN de hoop uit, dat 
deze gebreken snel worden verholpen.  
Dit dient niet alleen de zichtbaarheid van 
de fietser maar zeker ook de verkeersvei-
ligheid voor fietser en overig verkeer.

 Vlnr: Brigitte van 
Haaften, John Heesakkers 
en zijn vrouw Angelique

Geslaagde cursus ‘EHBO bij kinderen’ 

Beek en Donk - Op verzoek van enke-
le ouders naar de mogelijkheden van 
een cursus EHBO bij kinderen, heeft 
de EHBO vereniging Beek en Donk 
het op zich genomen om deze cursus 
te organiseren.

Na een oproep in De MooiLaarbeek-
Krant meldden zich 24 gegadigden. 
Nadat de cursusdata bekend werden, 
namen 15 van deze gegadigden uit-
eindelijk deel aan de cursus. In drie 
avonden werden de cursisten kennis 
bijgebracht van de specifieke EHBO 
handelingen bij kinderen. Dit alles 
onder leiding van Maria Martinali. Na 
deze drie succesvol verlopen avonden 

konden op woensdag 19 november 
de diploma’s worden uitgereikt. De 
diploma’s werden overhandigd door 
cursusleidster Maria Martinali.

Omdat deze handelingen soms afwij-
ken van de EHBO bij volwassenen is 
de kennis van EHBO bij kinderen van 
belang voor iedereen die met jonge 
kinderen te maken heeft. Het zijn niet 
alleen de ouders, maar ook de oppas 
opa’s en oma’s. Verder ook de leer-
krachten op met name basisscholen 
en andere mensen die dagelijks met 
jonge kinderen te maken hebben. 
Deze cursus zal dan ook zeker een 
vervolg krijgen.

Voor informatie kunt u terecht bij 
EHBO vereniging Beek en Donk, tel. 
0492-450700 (Elsina Koot) of mail 
ehbobeekendonk@gmail.com.

10 van de 15 geslaagden
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www.plus.nl

PLUS: 
de goedkoopste 

supermarkt
Bron: RTL Nieuws Editie NL, uitzending 5 november 2014

€ 11,79
47%
duurder 

dan PLUS

7%
duurder 

dan PLUS

6%
duurder 

dan PLUS

5%
duurder 

dan PLUS

Prijs van tas met goedkoopste artikelen:

Van Balkom | Piet van Thielplein 30 | 5741CP Beek en Donk |    

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00 | zo 13.00 - 17.00  

Fotograaf: Corinne van Mierlo
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Advertorial

Leuke, betaalbare en zelfgemaakte sieraden 
bij Gallery Berkendijkje
Beek en Donk – Op zoek naar een uniek, betaalbaar 
en mooi sieraad? Dan bent u bij Gallery Berkendijkje 
aan het juiste adres. Diana Swinkels maakt unieke 
sieraden. Geen twee zijn hetzelfde. De sieraden 
worden gemaakt van natuurlijke materialen.

Feestdagen
“De feestdagen komen er weer aan, Sinterklaas en 
het Kerstfeest. Voor surprise groot en klein, zijn er 
cadeautjes vanaf €1,00. Ook voor reparatie van ket-
tingen en armbanden, een nieuw slotje, opnieuw 

aanrijgen of helemaal veranderen. Een ketting of 
armband in een speciale kleur of lengte, op bestel-
ling, dan sta ik graag voor u klaar”, aldus Diana.

“Alles wordt gemaakt met 
natuurlijke materialen”

Diana vervolgt: “Soms liggen er een aantal kettingen 
in de la, en er wordt niets mee gedaan. Laat Gallery 
Berkendijkje deze sieraden een 2e leven geven. Met 
wat aanpassingen kan er zo een nieuw sieraad ge-
maakt worden. Een mevrouw kwam bij mij met de 
vraag; ‘Ik heb nog een rozenkrans liggen, met mooie 
steentjes eraan, kan jij daar iets van maken?’. Ik heb 
weer een mooie halsketting voor haar gemaakt. Ze 
was er heel blij mee, ‘Nu kan ik het gaan dragen, 
want deze rozenkrans was speciaal. Ik kon hem niet 
wegdoen, maar zo heeft hij een 2e leven gekregen’, 
vertelde de vrouw.”

Workshops
Bij Gallery Berkendijkje kunt u ook terecht voor di-
verse workshops. Is uw interesse gewekt? Onze sie-
radenwinkel is elke vrijdag en zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur geopend. Berkendijkje 8 te Beek en 
Donk. Te bereiken via de Oranjelaan of fietspad 
Berkendijkje.

Telefonisch zijn we bereikbaar via tel. 06-49666336 
of 0492-466460. Kijk ook eens op 
www.galleryberkendijkje.nl.

Gallery Berkendijkje   |   Berkendijkje 8   |   Beek en Donk   |   www.galleryberkendijkje.nl

Fotograaf: Corinne van Mierlo

Wie weet waar dit is?   

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

De redactie van MooiLaar-
beek ontving diverse reacties 
op de foto van vorige week:

Deze foto heb ik ook in mijn eigen fotoarchief. De foto betreft het 50-ja-
rig huwelijk van dhr. en mevr. Vesters- vd Aa in 1955. De foto is geno-
men bij hotel Brox in Lieshout. Dat heet nu Bavaria Brouwerij Café. De 
dame rechts aan het begin van de stoet is Jaan Vereijken en links is de 
dame (?) Peeters. Eén van de chauf-
feurs van de auto’s was Harry Swin-
kels uit de Deense Hoek in Lieshout. 

Nico Scheltens, Lieshout

Dit is een foto van een trouwerij 
van iemand met de Mariaprocessie 
in Lieshout op de Heuvel, met alle-
maal bruidjes. Ik denk in de maand 
oktober in de jaren tussen 1950-1955. Ze gingen naar de oude kerk van 
Lieshout. Tegenover woonde de Fam. Rooijmans en waren een winkel 
en bakkerij. Links op de foto Hotel Brox. Tegenover woonde de fam. 
Dovens, herenkleding. Rechts ernaast woonde Gerardje met dochter 
Leentje, die een café hadden. Daar ging ik één keer per week bood-
schappen doen voor 1 dubbeltje, 3 winkels. De straat over woonde de 
Fam. Vorstenbosch. Langs het Kerkhofpad naar het kerkhof in Lieshout. 
Ik woonde op de Heuvel in Lieshout.

Groetjes, T. Brouwers

De afbeelding is van mijn opa en oma. Dit is het Gouden bruiloftsfeest 
van Jan en Catrien Vesters - v.d Aa op 19-09-1955. Leuk om dat nog 
eens terug te zien!

Groetjes Zus van Bommel - van Alphen 

50-jarig huwelijk van Jan en Trien Vesters v/d Aa. Ik was o.a. bruids-
meisje met mijn twee zusjes en buurmeisjes uit ‘t Hof van Donkers en 
meisjes Gilsing uit de Molenstraat. Ca. 1955 ...

Janneke Daasch-Damen

Historische beelden

Lekkerste streekproduct van Nederland
Lieshout - Slagerij Hurks uit 
Lieshout is met zijn, eerder tijdens 
vakwedstrijden bekroonde, boe-
renmetworst in de race voor de 
titel ‘Lekkerste streekproduct van 
Nederland’. Deze wedstrijd wordt 
georganiseerd door radioprogram-
ma ‘Plein 5’ van de NCRV.  Elke 
week staat één provincie centraal in 
de voorrondes. 

Van maandag tot en met donder-
dag proeft presentator Hijlco Span 
een streekproduct uit de provincie 
en op vrijdag komt een testpanel 
proeven. Hun stem bepaalt voor 
50% welk streekproduct door gaat 
naar de finale, de andere 50% wordt 

bepaald door de luisteraars, die kun-
nen stemmen op de website. In de 
week van maandag 1 december 
tot en met vrijdag 5 december is de 
provincie Brabant aan de beurt. Piet 
Hurks maakt al jaren heerlijke boe-
renmetworst volgens oud beproefd 
recept en nu is zijn product één van 

de kanshebbers op de titel ‘Lekkerste 
streekproduct van Nederland’.  Op 
3 december om 14.20 uur wordt 
hij geïnterviewd door Hijlco Span 
op radio 5, waar hij zal vertellen 
over zijn product en waar de boe-
renmetworst geproefd zal worden. 
Stemmen op zijn boerenmetworst 
kan via de poll op de website: 
www.plein5.ncrv.nl.  

Wanneer u op de boerenmetworst 
van Slager Piet stemt, maken zij kans 
om het ‘lekkerste streekproduct van 
Nederland’ te maken. Stemmen kan 
vanaf vrijdag 28 november, stemt u 
ook op Slagerij Hurks?

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

60- en 70-jarige huldiging bij Ceciliafeest
Aarle-Rixtel - Op het gezamen-
lijke Ceciliafeest van het parochiële 
Dameskoor en kerkkoor De Cantorij 
zijn Ad Sterken en Wim Verschuuren 
gehuldigd voor hun 60- respectieve-
lijk 70-jarig actief lidmaatschap van 
een kerkkoor.

Ad Sterken
Aan het einde van de kerkdienst van 
9.30 uur kreeg Ad Sterken boven-
dien namens de parochie Onze Lieve 
Vrouw Presentatie een insigne opge-
speld voor zijn verdiensten voor de 
parochie. Ad verzorgt onder andere 
het kopieerwerk voor de kerk, zoals 
de misboekjes bij speciale gelegenhe-
den en de wekelijkse flyers voor de 
kerkdiensten. Ad begon zijn muzikale 
loopbaan al op 8-jarige leeftijd bij een 
knapenkoor in Zeilberg. Na zijn verhui-
zing in 1980, naar Aarle-Rixtel, werd 
hij daar lid van het kerkkoor, toen nog 
Cantemus Domino geheten. Vanaf 
1998 heeft hij bestuurlijke functies 
bekleed bij het koor. Hij was zowel 
penningmeester als secretaris en vanaf 
2011 is hij voorzitter.

Wim Verschuuren
Wim Verschuuren is reeds 70 jaar lid 
van het kerkkoor van de parochie-
kerk in Aarle-Rixtel. Opgegroeid 
op de Overbrug werd Wim in 1944 

volwaardig lid van het herenkoor. Dit 
was nog in een tijd dat het een gunst 
was als je in kerkkoor mocht zingen. 
Dat Wim zonder cursus Gregoriaans al 
lid mocht worden had hij volgens de 
overlevering te danken aan een karbo-
nade voor de pastoor, een pak aanme-
ten bij Houët, het brood halen bij van 
Brug en de suiker bij Swinkels. De cur-
sus Gregoriaans heeft hij overigens la-
ter toch nog gevolgd. Wim was 35 jaar 
bestuurslid. In 1997 vond hij dat wel 

voldoende en stapte op als voorzitter. 

Beide heren hebben een zeer be-
langrijke bijdrage geleverd aan eerst 
Kerkkoor Cantemus Domino en later 
De Cantorij. Het is hun te prijzen dat 
zij de ontwikkelingen in de kerkmu-
ziek van puur Gregoriaans naar meer 
Nederlandstalige kerkmuziek en sa-
menzang hebben kunnen en willen 
volgen.

Ad Sterken (l) en Wim Verschuuren (r)
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Jeugdlintje voor Caro Vilier en Ellen van der Aa

Boerdonk E1 toont prima inzet

Prins Jos den 1e is de 6e prins 
van de Zandhazen

Onthulling Boerenpaar weer een verrassing?

Boerdonk - De Veghelse gemeenteraad 
heeft op 12 mei 2011 de Verordening 
Jeugdlintje Gemeente Veghel vast-
gesteld. Deze verordening biedt de 
mogelijkheid om jongeren tot 23 jaar 
voor te dragen voor het Jeugdlintje. 
Een commissie, met burgemeester 
Adema, beoordeelt de voordrachten.

Caro Vilier  
Caro Vilier is één van de drie Veghelse 
jongeren aan wie op donderdag 20 
november om 16.00 uur in het stad-
huis van Veghel door burgemeester Ina 
Adema een Jeugdlintje is uitgereikt. Er 
is speciaal gekozen voor 20 november 
omdat dat de internationale dag van 
de Rechten van het Kind is. 
Caro krijgt een lintje omdat zij al sinds 
haar 15e actief is voor Jong Nederland 
Boerdonk. Dat is een organisatie die 
zich inzet voor sport, spel en cultuur 
voor kinderen. Caro is begeleidster 
van de woensdagavondgroep, voorzit-
ter van de kampcommissie, lid van de 
ledencommissie en secretaris van Jong 
Nederland. Daarnaast is ze een van 
de motoren achter de dansgarde van 
Carnavalsvereniging De Zandhazen en 
lid van de Dorpsraad in Boerdonk. 

Ellen van der Aa
Ellen van der Aa (23) werd op 7-jarige 
leeftijd lid van het kinderkoor van de 

parochie Sint Servatius in Boerdonk. 
Later stroomde ze door naar het jon-
gerenkoor. Ze was 14 jaar toen het 
kinderkoor zonder leiding kwam te 
zitten. Samen met een ander meisje 
besloot Ellen de leiding op zich te ne-
men. Dat heeft ze vol verve gedaan. 
Ze verzorgt de wekelijkse repetities, is 
aanwezig bij optredens en organiseert 
het jaarlijkse uitje voor de koorleden. 
Dankzij de inzet van Ellen bestaat het 
kinderkoor nog steeds en dat wordt 
door de Boerdonkse gemeenschap ge-
waardeerd. 

Hanneke Riem 
Behalve aan Caro en Ellen werd er ook 
een Jeugdlintje uitgereikt aan Hanneke 
Riem (12) uit Eerde. Haar zusje 
Karlijn werd getroffen door leukemie. 
Vervolgens overleed iemand in de fa-
miliekring aan kanker. Toen realiseerde 
Hanneke zich wat haar zusje had kun-
nen overkomen. Hanneke besloot in 
actie te komen. En met resultaat: met 
diverse acties haalde ze €1.676,53 op 
voor het KWF.

Boerdonk - Boerdonk E1 en 
Brandevoort E8 begonnen de wed-
strijd met evenveel punten op de 
ranglijst. De eerste helft ging gelijk 
op, door het goede keeperswerk van 
Jort en verdedigend werk van Ivo en 
Thijs,  konden we op het middenveld 
door Isa, Tygo, Remco, Bram of Jaro 
de voorhoede Jonne/Tara ook aan het 
werk zetten.  

Hieruit kregen ze enkele kansen om 
te scoren. Jammer genoeg lukte dit 
niet. Na het uitvallen van Thijs door 
een blessure, was de organisatie in 
de verdediging even weg, waardoor 
Brandevoort profiteerde met gevolg 
van een doelpunt. Na de aftrap kreeg 
Boerdonk nog enkele kansen via Tara, 
Bram en Tygo. Jammer genoeg viel het 
doelpunt niet. Brandevoort scoorde 
nog wel net voor rust het 2e doelpunt. 

De 2e helft begon Boerdonk wat fel-
ler aan de wedstrijd, Hierdoor kregen 
Jonne, Jort, Tygo en Remco kansen 
om te scoren, maar jammer genoeg 
viel het doelpunt weer niet. Het was 
Brandevoort dat uit een counter scoor-
de. Hierna was Boerdonk de controle 
en de organisatie in de wedstrijd kwijt, 
waardoor Brandevoort nog enkele ke-
ren kon scoren. Bij een mooie uittrap 
van de keeper in de 2e helft (Jaro) 
kreeg Remco de bal. Hij speelde een 
tegenstander uit en gaf een mooie 
pas aan Tara. Tara twijfelde niet en 

maakte het heel netjes af met een 
doelpunt voor Boerdonk. De spelers 
van Boerdonk zette alles op de aanval, 
waardoor Brandevoort met de eind-
stand 1-8 van het veld stapte. Deze 

keer geen overwinning, maar met de 
inzet en motivatie van de vorige wed-
strijden moet het de volgende keer wel 
lukken.

Caro Vilier (l) en Ellen van der Aa (r)

Boerdonk - Het is dus geen prinses 
geworden en ook niet Henry Penninx. 
Nee, de commissie die de nieuwe 
prins aanzoekt, heeft met haar tips de 
mensen zand in de ogen gestrooid. 
Vooral de persmuskiet is daarbij op 
het verkeerde been gezet. 

In een bomvolle Hazenpot werd eer-
der op de avond afscheid genomen 
van  Prins Joan den 1e . Hij keek terug 
op een fantastisch mooi carnavalsjaar 
en bedankte iedereen die eraan had 
meegedaan. Nadat hem de versier-
selen waren afgenomen, werd hij op 
leuke wijze afgevoerd door 
de buurt. Als varken ver-
kleed werd hij eerst vet-
gemest, daarna geslacht 
en uiteindelijk werd wat er 
overbleef afgevoerd naar 
Rendac. Einde prins Joan 
maar een warm welkom 
bij de Beppers onder de 
naam ex-prins Joan den 
1e.  Diezelfde Beppers 
zorgden even later voor 
een spannende opvoer act 
van de nieuwe prins.

Tot ieders verrassing kwam Jos 
Hagelaars te voorschijn als de 
6e prins van de Zandhazen. 
Jos is getrouwd met 
Marianne Biemans en samen 
hebben ze 3 kinderen: Jelle, 
Renske en Aukje. Jos werkt 
bij Bouwbedrijf Trienekes 

als uitvoerder. Zijn motto is: 
met carnaval bouwen we alleen maar 
fistjes. Proost. Na de proclamatie begon 
de afterparty en samen met de collega 
prinsen uit Zijtaart, Erp, Keldonk en de 
vorst van de Lindefluiters werd flink 
gas gegeven op het podium, waarbij er 
ook nog zijn best werd geluchtgitaard 
(nieuw Nederlands woord, red). Toen 
de rook rond 1.30 uur optrok was de 
Raad van 11 samen met half Boerdonk 
kei kapot en toe aan een eitje. Jos had 
daar gelukkig op gerekend en zo kon 
iedereen voldaan huiswaarts keren. 

Zondag was er een drukbezochte re-
ceptie voor Prins Jos en Marianne. 
Zijn betrokkenheid met Boerdonk is 
duidelijk : bestuurslid bij de voetbal-
club, vrijwilliger bij de Hazenpot, bij 
‘Voor en Door Boerdonk’ en bij de 
schaatsbaan. Na de receptie was 
het nog even gassen (gruwelijk 
feesten) en toen werd het week-
end afgesloten met een lek-
ker buffet voor betrokkenen. 
Eerder was de jeugdraad ook 
al  verwend met kilo’s  snoep 
tijdens hun receptie afgelo-
pen zaterdag en zo had CV 
de Zandhazen alweer een 
‘skon;  weekend achter 
de rug en goede voor-
uitzichten  in het ver-
schiet samen met prins 
Jos den 1e. Alaaf.

Boerdonk - Alweer het 32e boerenpaar 
van Boerdonk wordt zondag  30 no-
vember onthuld. Na de lampionnen-
optocht wordt ergens in Boerdonk het 
nieuwe Boerenpaar bekendgemaakt. 
Misschien hebben de tips u al op weg 
geholpen en weet u zeker dat het d’en 
dieje’ of ‘de diej’ gaat worden. 

Eén ding is bijna zeker: ‘Ge raait ze 
nooit allebei goed’. De commissie 

heeft ook dit jaar weer een onvoor-
spelbaar koppel gekoppeld.  Maar om 
niet kansloos te zijn, komen hier nog 
alle tips voorbij. Zo vader zo zoon, - zo 
moeder zo dochter, links en rechts van 
de kerk, goede kant van het kanaal, ze 
houden het oogje in het zeil, ze heb-
ben iets met 30, hij ging van gleuf naar 
gleuf tot zijn zakje leeg was en dit jaar 
komt ze eerder.

Het lijkt zo gemakkelijk, maar het is dus 
niet zo voor de hand liggend als het op 
het eerste gezicht lijkt. Of zijn  het mis-
schien wel de voor de hand liggende 
personen, maar denkt u nu dat dat wel 
heel erg voor de hand ligt. De commis-
sie BBB nodigt u namens het nieuwe 
boerenpaar van harte uit aanwezig te 
zijn bij de onthulling.

Prins Jos den 1e

Boerdonk E1 verwerkt een corner van Brandevoort E8

MooiBoerdonk

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

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

Gratis thuisbezorgd!
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Schaatsen met De Boemerang
Beek en Donk – Tienerwerk De Boemerang 
gaat op 12 december (disco)schaatsen in 
Eindhoven. In verband met de reistijd is de 
tijd aangepast. 

Ze verzamelen om 19.00 uur bij De 
Boemerang en uiterlijk 22.30 uur zijn ze weer 
terug. De organisatie doet een beroep op de 
ouders om te rijden. Deelnemers mogen zelf 
drinken en wat lekkers meenemen, maar 
ook door de organisatie wordt hiervoor nog 
gezorgd. Heb je geen schaatsen, dan kan 
je deze huren voor €4,00. Er zijn ook Nike 
Softboots te huur voor €6,00. Kijk voor in-
schrijving voor het schaatsen en meer info op 
www.boemerangbeekendonk.nl. 

Aarle-Rixtel - Afgelopen vrijdag had 
Cendra voor het eerst na de verbou-
wing een disco voor de jongere tieners. 
‘Glow in the dark’ was de naam en de 
zaal was naar dit thema ingericht.

DJ’s Nick en Rens hebben er een waar 
spektakel van gemaakt en de jeugd 
genoot met volle teugen. Ook waren 
er tussendoor versnaperingen en spel-
len waar dankbaar gebruik van werd 
gemaakt. Echt een aanrader voor de 
jeugd, want ze hebben laten zien wat 
feesten is.

Schaatsen met De Boemerang

Mini disco Cendra groot succes

TTV Een en Twintig houdt scholentoernooi

Snappet of niet?

Leerlingen PlatOO-scholen actief 
met mediawijsheid

Beek en Donk - Tafeltennisvereniging 
Een en Twintig uit Beek en Donk 
houdt de komende weken het jaar-
lijkse Beek en Donkse scholentoer-
nooi. Speciaal voor basisscholen ’t 
Otterke, De Raagten, Het Klokhuis en 
De Muldershof houdt het in december 
meerdere trainingsavonden voor de 
leerlingen.

Het Beek en Donkse scholentoernooi 
is een jaarlijks terugkerend evenement 
waaraan veel leerlingen plezier bele-
ven. Plezier is dan ook het belangrijkste 

doel van het toernooi, dat op maandag 
1 december start. Dan bijt basisschool 
Het Klokhuis het spits af om 19.15 uur 
in de tafeltennishal aan de Otterweg 
37 in Beek en Donk. Op 8 december 
verwelkomt TTV Een en Twintig De 
Muldershof, gevolgd door De Raagten 
op 11 december en ’t Otterke op 15 de-
cember. Op maandag 22 december is de 
grote finale vanaf 19.30 uur voor ieder-
een te volgen.

Ook interesse in de snelste balsport ter 
wereld? Kijk op www.ttveenentwintig.

nl voor meer informatie. Kijk ook eens 
op Twitter en Facebook en zoek op TTV 
Een en Twintig.

Beek en Donk - Tafeltennisvereniging 
Een en Twintig uit Beek en Donk 
houdt de komende weken het jaar-
lijkse Beek en Donkse scholentoer-
nooi. Speciaal voor basisscholen ’t 
Otterke, De Raagten, Het Klokhuis en 
De Muldershof houdt het in december 
meerdere trainingsavonden voor de 
leerlingen.

Het Beek en Donkse scholentoernooi 
is een jaarlijks terugkerend evenement 
waaraan veel leerlingen plezier bele-
ven. Plezier is dan ook het belangrijkste 
doel van het toernooi, dat op maandag 
1 december start. Dan bijt basisschool 
Het Klokhuis het spits af om 19.15 uur 
in de tafeltennishal aan de Otterweg 
37 in Beek en Donk. Op 8 december 
verwelkomt TTV Een en Twintig De 
Muldershof, gevolgd door De Raagten 
op 11 december en ’t Otterke op 15 
december. Op maandag 22 december 

is de grote finale vanaf 19.30 uur voor 
iedereen te volgen.

Ook interesse in de snelste balsport ter 

wereld? Kijk op www.ttveenentwintig.
nl voor meer informatie. Kijk ook eens 
op Twitter en Facebook en zoek op 
TTV Een en Twintig.

Laarbeek - Kinderen op een verant-
woorde wijze leren omgaan met de me-
dia om hen heen. Dat is kortgezegd het 
doel van het project mediawijsheid waar 
de leerlingen van de PlatOO-scholen, 
waaronder OBS De Driehoek en OBS 
Het Klokhuis, enkele weken aan werk-
ten. 

“Kinderen komen op verschillende ma-
nieren met allerlei media in aanraking”, 
legt Frank Kuilder uit. De directeur van 
OBS De Horizon uit Asten is namens 
PlatOO projectleider. “We merkten dat 
het onderwerp bijzonder actueel is. Via 
de kinderen, hun ouders of andere ka-
nalen kwam het de school in. We wilden 
er daarom graag een mooi project van 
maken. Dat is gelukt. Nu willen we het 
jaarlijks laten terugkomen. In een paar 
weken kun je immers niet alles oppik-
ken.”

Het project mediawijsheid sprak leerlin-
gen op hun eigen niveau aan. Centraal in 
het project stond een filmpje van Dokter 
Digibeet. Rode draad was de vraag hoe 
kinderen Sinterklaas zouden kunnen 

benaderen. Op OBS De Driehoek en 
OBS Het Klokhuis zijn kinderen en leer-
krachten enthousiast met die vraag aan 
de slag gegaan. Maar het project was 
nog veel breder. Er werd onder meer 
aandacht besteed aan manieren om in-
formatie op te zoeken, de invloed van 
reclame, de impact van social media. De 
kinderen vonden het erg leuk om een 
eigen journaal te ontwerpen en te pre-
senteren, zelf een (stop-motion)filmpje 
te maken, een StoryBird prentenboek of 
een eigen game te ontwerpen.

Op beide scholen werd het project ge-
zamenlijk afgesloten, middels een film-
pje over de activiteiten in groep 1 t/m 
8. De kinderen waren erg enthousiast 
over dit project. “Een computerspel spe-
len is gaaf, maar zelf een computerspel 
ontwerpen is nog veel gaver!”, aldus 
een leerling van groep 5 van OBS De 
Driehoek. “We hebben geleerd om te 
werken met StoryBird, onze eigen crea-
tiviteit losgelaten op een eigen prenten-
boek, supercool!” zegt een leerling uit 
groep 6/7 van het OBS Klokhuis.

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

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Frits Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

Pater Eustachiuslaan 13
Aarle-Rixtel

Bed & Breakfast Vakantiewoning

Irene Vereijken
06 - 10 74 74 67

www.bbdetomaat.nl
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VLOEREN KOPEN TEGEN
GROOTHANDELPRIJZEN

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

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

HOUTEN VLOEREN • LAMINAAT
 TEGELS • PVC VLOEREN

UIT EIGEN IMPORT!

tafeltennis

Beek en Donk - Het eerste senioren-
team van Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig uit Beek en Donk boekte afge-
lopen zaterdag een belangrijke overwin-
ning op TTV Stiphout. In de strijd om de 
tweede plek in de tweede klasse heb-
ben Peter van den Eijnde, Jordi Kivits en 
Stefan Hamelijnck de punten hard nodig. 

Tegen Stiphout verliep de wedstrijd, los 
van het dubbelspel en een enkelpartij 
van Stefan, gesmeerd met een 2-8 als 
eindresultaat. Vanavond speelt het team 
de laatste wedstrijd van het seizoen. In 
een thuisduel met Unicum moeten op-
nieuw veel punten worden behaald om 
de tweede plek veilig te stellen.

Het zesde seniorenteam haalde in de 
competitie keihard uit naar Budel. Helmi 
Eekels en Remco van Berlo waren op 
dreef en wonnen al hun enkelwedstrij-
den, terwijl Patrick Biemans twee punten 
binnenhaalde: 9-1. Het uitstekende spel 
van het zesde team heeft ook invloed op 
de ranglijst. Daar voert het team de twee-
de plek aan in de zevende klasse.

Tweede seniorenteam
Iets minder soepel verloopt de competi-
tie voor het tweede seniorenteam, maar 

vorige week donderdag werd directe 
concurrent Deurne in de Beek en Donkse 
tafeltennishal verslagen. Joost van Goch 
was succesvol in al zijn wedstrijden, ter-
wijl Aum van Berlo helaas alles verloor. 
Omdat ook het dubbel werd gewonnen 
en Rowena twee punten pakte, was er 
reden voor een bescheiden feestje: 6-4.

Jeugd 
Bij de jeugd viel vooral de overwinning 
van het derde team op. Dat ging zater-
dag naar Tilburg voor een wedstrijd te-
gen TIOS’71, waar Sander van Heugten 
en Thijs van Schijndel imponeerden door 
liefst drie wedstrijden te winnen. Dely 
Kluytmans was een paar keer dicht-
bij, maar haalde geen punten. Komend 
weekend speelt de jeugd de laatste com-
petitiewedstrijd van het seizoen.

Volgende week vind je in deze krant meer 
over de competitie-resultaten van alle 
teams. Benieuwd? Kijk voor meer infor-
matie over TTV Een en Twintig, uitlagen 
en standen op www.ttveenentwintig.
nl of volg de vereniging op Twitter en 
Facebook.

TTV Een en Twintig 
wint met grote 
cijfers van Stiphout

Seniorenteam 6 boekte opnieuw winst afgelopen zaterdag. Vlnr. Christi 
Eekels, Helmi Eekels, Hans Eekels, Remco van Berlo en Patrick Biemans

Beek en Donk - Ook op de 6e speeldag 
bleek Café-Zaal de Tapperij een maatje 
te groot voor de tegenstander. Ditmaal 
was de rode lantaarndrager, Café Thuis, 
een gewillig slachtoffer van de daden-
drang van de zwart-witten. 

Net als verleden week in de beker liet 
De Tapperij er geen gras over groeien en 
liep het gestaag uit naar een 8-1 voor-
sprong, waaronder een loepzuivere hat-
trick van de in goede vorm verkerende 
R. Ros. T. van Berlo deed voor Café 
Thuis eenzelfde duit in het zakje. Hij trof 
tevens driemaal doel, waardoor er een 
8-4 einduitslag op het scorebord werd 
getoond. 
 
In het kielzog van Café-Zaal de Tapperij 
groeit Sevenmiles/Café-Zaal Dave van 
de Burgt uit tot dé verrassing van de 
eerste seizoenshelft. Tegen het stugge 
Meulensteen/van Lieshout werd een 
beschaafde 2-0 zege geboekt die tot 
stand kwam in de laatste 12 minuten. 
W. Vaessen zorgde hoogstpersoonlijk 
met 2 doelpunten voor deze eindstand. 
Meulensteen kreeg het gaatje in de 
hechte en stabiele ploeg van Sevenmiles 
niet gevonden, waardoor zij zich na 36 
minuten gewonnen moesten geven. 
Met een respectabel aantal van 6 pun-
ten doet de promovendus het boven 
verwachting goed.

De A-klasse werd deze avond afgesloten 
met een wedstrijd tussen Van Kuringe 
Adviesgroep en Vesters Hoveniers. 
Beide ploegen maakten er een boeiend 
schouwspel van. Met veel strijd zorgde 
Vesters ervoor dat het direct na een ach-
terstand, die tot driemaal toe ouderwets 
door P. Alvarez werd veroorzaakt, teniet 
werd gedaan. Met nog tien minuten op 
de klok wisten beide ploegen het net 
niet meer te vinden, waardoor dit duel 
eindigde in een sportieve puntendeling.      
 
De B-klasse werd geopend met een duel 
tussen FC Avondrood en TraXX Party 
en Kartcentrum. Beide ploegen kun-
nen in dit lopende seizoen nog geen 
potten breken. Dit duel was dus een 
mooie kans om daarmee af te rekenen. 
Na twee vlotte treffers aan beide zijden 
waren het de behendige mannen van FC 
Avondrood die het verschil wisten te ma-
ken. Bij een stand van 3-1 leefde TraXX 
nog even op, maar Avondrood was niet 
van plan op deze avond de drie punten 
te laten afnemen. Het liep uit naar een 
5-2 en uiteindelijk een 6-3 overwinning, 
waardoor het de aansluiting met Traxx 
hervond. Traxx daarentegen blijft zoe-
kende naar de zo vurig gewenste vorm.
 
Aben & Slag Advocaten en FC Geerts, 
twee ploegen met een gigantische schat 

aan ervaring, streden om half 10 om de 
overwinning. Aben & Slag, tot nu toe 
in het bezit van één schamel puntje, 
moest hopen op een wonder om het in 
vorm verkerende FC Geerts te verslaan. 
Helaas was het hen niet gegund om 
vandaag een goed resultaat te behalen. 
FC Geerts speelde gedecideerd en sloeg 
op de juiste momenten toe. De wedstrijd 
eindigde in een 4-1 zege voor de man-
nen van het Boerdonkse autobedrijf, 
waarmee ze hun gedeelde koppositie 
wisten te behouden.
 
Diezelfde koppositie moeten ze delen 
met het gretige team van Puur Baden. 
In de laatste clash van de avond streden 
zij om de zege met het verrassend sterk 
gestarte BrabantTent, alhoewel laatst-
genoemde kortgeleden voor de eerste 
maal in deze jaargang aan het kortste 
eind trok. Datzelfde gold ook voor deze 
avond. Het veel scorende Puur Baden 
wist ook deze avond de doelman van 
BrabantTent regelmatig te laten vissen. 
Bij 4-0 konden de ‘Roden’ pas iets terug 
doen. Het doelpuntenspektakel stopte 
pas bij een 8-4 zege voor Puur Baden, 
waaronder 4 doelpunten van S. Peco. 
BrabantTent maakt daardoor even een 
pas op de plaats als het gaat om de bo-
venste plekken.

zaalvoetbal Café-Zaal de Tapperij nog steeds 
zonder puntverlies

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Verkoop 
kerstbomen vanaf 

6 december
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Het talent van deze week, Stijn Donkers kan zijn bon tot 
donderdag 4 december ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

 Stijn Donkers

Mijn broertje Stijn Donkers, 19 jaar 
uit Lieshout, wil ik voordragen als 
het ‘Talent van de Week’. Vorige week 
zondag was hij met 4 (mooie) goals en een 
fraaie assist de man van ELI 2 bij de 6-1 
overwinning op ERP. Groet, Roel Donkers.

ELI 2 
 Stijn Donkers

VV Mariahout A1 haalt het kampioenschap binnen 

“Het talent van Laarbeek komt uit Mariahout”

Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Mariahout – Het A1 jeugdelftal van 
VV Mariahout draait al enkele jaren 
opvallend goed. Van de laatste 3 
jaren zijn de verliespartijen op één 
hand te tellen. Wilco Verhoeven 
werd in 2013 als coach opgevolgd 
door Robert van Bosbeek, die sinds 
zijn komst al 17 maanden ongesla-
gen is met zijn team. Zaterdag werd 
het team ‘herfstkampioen’.

Het succes
“De jongens op hun ‘plek’ laten 
voetballen, dingen laten doen die ze 
goed beheersen en ze gemakkelijk 
laten voelen”, vertelt Robert als er 
gevraagd wordt wat de succesfor-
mule van dit elftal is. “We laten ze 
veel techniek gebruiken. Ze mogen 
een actie maken en het mag fout 
gaan. De fysieke kracht is belangrijk, 
duels winnen! Ik wil graag winnen, 
maar het plezier staat voorop, zowel 
binnen als buiten het veld.” Speler 
- en zoon van de trainer - Guus 
van Bosbeek vult aan: “We kunnen 
goed met elkaar overweg, de sfeer 
is prima en we hebben een goede 
trainingsopkomst.”

Robert van Bosbeek: “De 
mannen scherp houden 
is op dit moment het 

moeilijkst”

Competitie
De jeugdige Marianen komen mo-
menteel uit in de 2e klasse, waar ze 
fier bovenaan staan. De zeven ge-
speelde competitiewedstrijden zijn 
allemaal omgezet in winst, met een 
imposant doelsaldo van 55 voor en 
5 tegen. Tim Barten en Robin van 
Neerven zijn verantwoordelijk voor 
een groot deel van deze productie. 
Freek Habraken, speler van het eer-
ste elftal en lid van de 4-koppige A1 

staf vindt dat er in het elftal geen 
zwakke plek te bespeuren is. Speler 
Ron Barten benadrukt: “Niemand 
gaat voor eigen succes, er wordt 
voor elkaar geknokt en iedereen 
gunt het een ander.” 

Iedere wedstrijd wijst coach Robert 
een ‘Man of the Match’ aan, die 
daarmee een pul bier verdiend. “Die 
heeft Robin van Neerven bijvoor-
beeld nog niet gehad”, grapt hij, in 
de hoop dat zijn goalgetter nog har-
der zijn best voor de pul gaat doen. 
Na de winterstop hoopt de A1 uit 
te kunnen komen in de 1e klasse, 
maar omdat dit een hele competitie 
betreft en de 2e klasse verdeeld is 
over 2 halve competities, is het nog 
maar de vraag of dit gerealiseerd 
kan worden.

Motivatie
Spelers beter maken, dat is waar 
de technische staf zich vooral mee 
bezighoudt. Dit doen ze door oe-
fenwedstrijden te houden tegen 
hoger geklasseerde teams. Na de 
winterstop hopen de jongens ho-
ger te spelen. Ron: “We moeten zo 
door blijven voetballen en kijken of 

we meer weerstand aankunnen.” 
Naast de competitie is het team ook 
nog actief in de beker, waar het zo-
ver mogelijk in hoopt te komen, al-
leen al om de krachtmetingen met 
de teams uit hogere klassen aan te 
gaan. Om de kloof tussen het eerste 
elftal en de jeugd van Mariahout te 
dichten, wordt erover gedacht om 
te starten met een ‘Jong Mariahout’ 
team. Dat team is bedoeld voor spe-
lers onder de 23 jaar, die eens in de 
paar weken een wedstrijd spelen te-
gen generatiegenoten van een an-
dere club.

Beleid
 “De club leeft, en dat merk je bij-
voorbeeld aan de openingsdag aan 
het begin van het seizoen. Daar 
komen zoveel mensen op af en dat 
voor een klein dorp. We doen het 
als club goed als je ziet wat er bij de 
jeugd wordt gepresteerd”, vertelt 
Robert. “Het talent van Laarbeek 
komt uit Mariahout”, vult Freek aan 
met een knipoog naar de andere 
Laarbeekse voetbalverenigingen. 
Misschien dat iemand ze wil uitda-
gen?

Bovenste rij (vlnr): Freek Habraken, Jordi Stoop, Mathijs Leenders, Guus van Bosbeek, Tim Barten, Ron Barten, 
Robin van Neerven, Robert van Bosbeek. Onderste rij (vlnr): Tim Leenders, Jop Schepers, Stan Brugmans, Aron 
van Rossum, Luc van Rooij. Niet op de foto: Huib van Zutphen, Roy van Zutphen en Twan Corsten

BANDEN WISSELWEKEN
BIJ VERSCHUREN BANDEN

Bosscheweg 30
Beek en Donk     

T: 0492 - 46 12 38
www.josverschuren.nl

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE 
NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG 
ONLINE 

BESTELLEN! WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

ELI troeft ASV’33 af in 
spannende derby

Aarle-Rixtel - Zeer teleurgesteld 
kwamen de spelers van ASV’33 na 
90 minuten van het veld op het ei-
gen sportpark, terwijl de vreugde bij 
ELI-spelers en aanhang heel groot 
was, want zij wonnen de Laarbeekse 
derby. ASV’33 was de gehele wed-
strijd de bovenliggende partij in 
deze sportieve derby en drong ELI 
terug op eigen helft. Met zeer goed 
voetbal creëerden de rood-witten 
kans na kans, maar het net werd niet 
gevonden.

Vanaf de eerste minuut zette ASV’33 
de Lieshoutenaren onder druk en 
kreeg het al snel enkele kansen om de 
score te openen, maar telkens op in-
zetten van Ronny Heijmans en Peter 
Raymakers stond de paal in de weg. 
En was het niet de paal, dan was het 
de uitstekend keepende Robin Evers 
van ELI wel. In de 15e minuut kwam 
ELI tegen de verhouding in aan de 
leiding. ELI-speler Sem Steenbakker 
strafte een verdedigingsfout genade-
loos en zeer kundig af, na een lange 
bal van Paul van Kuijeren, waarmee 
hij de 0-1 op het scorebord bracht.

ASV’33 liet zich door deze tegentref-
fer niet ontmoedigen en bleef met 
goed voetbal het doel van ELI besto-
ken. Het leek slechts een kwestie van 
tijd dat ASV’33 de gelijkmaker op het 
scorebord zou brengen, maar diverse 
kansen werden niet benut en een af-
standsschot van René de Vries trof 
de lat. De thuisclub bleef het betere 
van het spel houden, maar de jonge 
garde van ELI-trainer Theo Donkers 

met drie 18-jarigen; Frank van Berlo, 
Aaron Hurkx en Tom Maas op het 
middenveld, werkte keihard en gaf 
de thuisclub nauwelijks kans om op 
te bouwen, waardoor de stand tot 
rust gehandhaafd kon worden.

Na rust werd ELI weer teruggedron-
gen op eigen speelhelft en bleven de 
rood-witten domineren. In de 50e 
minuut werd een prima inzet van 
Rene de Vries wederom niet beloond 
met een doelpunt. Weer stond de 
paal succes in de weg. ELI bleef als 
een sterk collectief spelen, waarbij 
de jeugdige invallers Thimos Politis 
en Roel van Mook moeiteloos bij 
aansloten. ASV’33 kreeg in het ver-
volg nauwelijks nog kansen en moest 
hopen op een gelukkige treffer die 
voort had kunnen komen uit enkele 
hachelijke situaties voor het ELI doel. 
De ELI-defensie met de kopsterke Bas 
en Lex Hollanders liet echter geen 
steekje vallen, maar het laatste fluit-
signaal van de scheidsrechter kwam 
voor ELI als een verlossing. 

De felicitaties gaan vanuit Aarle-
Rixtel naar Lieshout. ELI wist met veel 
strijd de wedstrijd in haar voordeel te 
beslissen. Voor ASV’33 staat zondag 
de uitwedstrijd tegen Olympia Boys 
(Ommel) op het programma, een 
wedstrijd waarbij ASV’33 zal moeten 
laten zien dat ze echt in de top van de 
5e klasse thuishoren, want de punten 
zullen heel belangrijk zijn om aanslui-
ting met de koploper te behouden. 
ELI ontvangt op het eigen sportpark 
Mifano uit Mierlo.

Scrimmage voor het doel van de Lieshoutenaren

binnenhuisarchitectewoonstyliste
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korfbal

biljartenStrijd in Vrede door ‘laatste’ pijl 
uitgeschakeld

Weer bekerzege voor Krijgsman Soranus

Krijgsman Soranus winnaar 1e ronde NHB beker

Beek en Donk - In elke sport zijn het 
vaak de momenten die beslissend zijn 
voor winst of verlies. Welke sporter 
en welke toeschouwer kent ze niet. 
Als die bal niet tegen de lat was ge-
schoten, als die ene matchdart in de 
dubbel was gegooid, als… 

Maar als telt niet in de sport. En dus 
ook niet in de handboogsport. Strijd 
in Vrede deed zaterdag 22 november 
mee aan de NHB-beker in Milheeze bij 
St. Willibrordus. Een compoundteam 
met Twan van der Kruijs, Melvin van 
de Kerkhof, Theo de Jong en Manou 
de Jong en een recurveteam met Bas 
van den Berg, Jolanda van der Kruijs, 
Wietse Aarden en Mark Kanters waren 
aanwezig. Deze twee teams  moes-
ten de strijd aangaan in een wedstrijd 
waarbij elk team 5 pijlen  tegen een 
ander team schiet. Dus elke serie een 

nieuwe wedstrijd en opnieuw span-
ning. Dit alles om uiteindelijk twee re-
curveteams en twee compoundteams 
door  te laten gaan naar de volgende 
ronde in januari. Dan wordt er gescho-
ten tegen teams uit de andere regio’s 
van het rayon.

De compounders deelden de match-
punten met Recht door Zee uit 
Helmond en wonnen overtuigend van 
Centaur uit Asten. Centaur zou uit-
eindelijk uitgeschakeld worden en de 
compounders van Recht door Zee en 
Strijd in Vrede mogen door naar de 
volgende ronde. De strijd bij de re-
curvers was een spannende en werd 
naarmate de wedstrijd vorderde alleen 
maar spannender. Strijd in Vrede won 
van Houts Welvaren uit Mierlo-Hout, 
verloor van Krijgsman Soranus en 
deelde de punten met Recht door Zee. 

De laatste wedstrijd tegen St. 
Willibrordus moest gewonnen wor-
den om in ieder geval gelijk in punten 
te komen met dit team uit Milheeze. 
Strijd in Vrede won en daarmee ein-
digde ze samen met St.Willibrordus 
op een gedeelde tweede plaats achter 
Krijgsman Soranus. Er mochten maar 
twee teams door, dus de schutters 
van Strijd in Vrede en St. Willibrordus 
moesten allemaal nog een pijl schie-
ten. Dat deden ze alle acht even goed, 
maar de pijl van de laatste schutter uit 
Milheeze zat dichter bij het midden 
van de tien. En daarmee gaan zij door. 
Als…

Lieshout - Als laatste tegenstander 
in haar toernooi ontving Krijgsman 
Soranus donderdagavond de schutters 
van Ontspanning uit Sint-Oedenrode. 
Deze wedstrijd gold ook als tweede en 
laatste wedstrijd om de wisselbeker, 
welke ieder jaar tussen beide verenigin-
gen wordt verschoten.

De eerste wedstrijd, welke in maart in 
Sint-Oedenrode verschoten was, had 
als uitslag: Ontspanning +56 Krijgsman 
Soranus -18. Winnaar zou diegene wor-
den welke over twee wedstrijden met 
het totaal gemiddelde van de deelne-
mende schutters het dichtst bij de nul 
eindigde. De wedstrijd van donderdag 
gaf het volgende resultaat: Ontspanning 
-3 Krijgsman Soranus +4, zodat de 
einduitslag als volgt was: Ontspanning 
+53 Krijgsman Soranus -14. Krijgsman 
Soranus voorzitter Ad Endevoets kon 
dus binnen een week twee wisselbekers 
in de al rijk gevulde prijzenkast bijzetten. 

In het toernooi van Krijgsman Soranus 
deden de gasten betere zaken. Het te 
schieten gemiddelde bedroeg voor hen 
189,38 punt. Zij kwamen uit op 190,50 
Een plus van 1.12. Ook Krijgsman 
Soranus kwam sinds lange tijd weer aan 
het vereiste gemiddelde. Met 200.11 
kwamen zij er 0,86 punt boven. Het 
eindresultaat was dus een plus van 0,36 
voor Ontspanning. Beste schutters van 
de avond waren de Lieshoutenaren Ad 
Endevoets en Arjan van de Heuvel die 
beiden 229 punten schoten, wat voor 
Arjan een verbetering van zijn persoon-
lijk record betekende.

De uitslagen
Ad Endevoets 229; Arjan van de Heuvel 
229; Rik van de Westerlo 224; Paul van 
de Broek 216; Theo van de Laar 197; 
Maarten van de Elsen 193; Stephan 
Wijffelaars 191; Rita Endevoets 166; 
Toos van de Graef 153.

5e indoorwedstrijd Krijgsman Soranus
Zondagmorgen vond de vijfde indoor-
wedstrijd (18m-3pijlen) plaats. Het eer-
ste team moest naar Mierlo-Hout en 
kwam tot een totaal van 767 punten, 
met als beste schutter Ad Endevoets die 
op 276 eindigde.

Het tweede team dat bij het Helmondse 
Recht door Zee schoot had als uitblinker 
Arjan van de Heuvel met 236 punten. 
Zij kwamen gezamenlijk uit op 644 pun-
ten. De jeugd tenslotte was te gast bij 
Vredelust in Deurne.

De uitslagen
Ad Endevoets 276; Willem Bekx 271; 
Arjan van de Heuvel 236; Theo van 
de Laar 220; Maarten van de Elsen 
213; Nelly van de Laar 195; Stephan 
Wijffelaars 193; Alex van de Ven 174; 
Noa Relou 161; Dion Thielen 160; James 
Stam 151; Jeffrey van der Post 111.

Lieshout - Jaarlijks wordt door de NHB 
(Nederlandse Handboog Bond) een 
wedstrijd georganiseerd met als inzet 
de NHB beker. De verenigingen welke 
hieraan mee willen doen kunnen zich 
dan bij de regio aanmelden. Via een 
aantal voorrondes vond dan later de fi-
nale ronde plaats waaraan acht teams 
deelnamen. Het team bestond toen uit 
zes schutters.

Omdat de belangstelling voor deelname 
tanende was, is door de NHB vorig jaar 
een werkgroep gevormd welke als taak 
had om met een nieuwe opzet voor 

deze wedstrijd te komen. Vorig jaar is 
aan de hand van de voorstellen van deze 
werkgroep proefgedraaid waarna voor 
dit jaar voor deze nieuwe opzet is geko-
zen. In het kort komt het er op neer, dat 
de deelnemende verenigingen nu teams 
afvaardigen welke uit vier schutters be-
staan. Aan de eerste ronde welke op 
regioniveau verschoten wordt kunnen 
maximaal acht teams deelnemen.

De twee beste van elke regio gaan dan 
door naar de tweede ronde (rayonni-
veau) waar dan ook weer acht teams 
aan meedoen. (Vier regio’s met elk twee 

teams.) De twee beste teams van elk ra-
yon gaan dan door naar de finale waar 
ook weer acht teams aan deelnemen. 
De winnaar van deze finaleronde komt 
dan voor een jaar in het bezit van de 
NHB beker.
Zaterdagavond vond voor regio 113 
(Helmond en omstreken) de eerste ron-
de plaats op de accommodatie van St. 
Willibrordus in Milheeze. Er waren vijf 
verenigingen die elk met een team be-
staande uit de vier beste schutters van 
hun vereniging hieraan deelnamen. Elk 
team moest eenmaal tegen een der an-
dere teams schieten zodat er dus in to-
taal vier rondes verschoten werden. 

Per ronde was de puntentelling: 2 pun-
ten voor een overwinning en 1 punt bij 
een gelijkspel. Omdat er een oneven 
aantal deelnemers was had iedere ver-
eniging een zogenaamde bye (vrijaf) 
wat voor iedereen ook twee punten op-
leverde. Maximaal konden er dus tien 
punten behaald worden.

Het team van Krijgsman Soranus, be-
staande uit Ad Endevoets, Willem 
Bekx, Arjan van de Heuvel en Rik van 
de Westerlo kwam tot een totaal van 9 
punten en eindigde op de eerste plaats. 
Omdat de nummers twee en drie beiden 
7 punten hadden, moest hier een shoot-
off plaatsvinden. St. Willibrordus was 
hierin beter dan Strijd in Vrede.

Uitslag Laarbeekse deelnemers
1. Krijgsman Soranus Lieshout  9 punten
3. Strijd in Vrede Beek en Donk 7 punten

De eerste twee verenigingen gaan door 
naar de tweede ronde, welke op 11 ja-
nuari op een nog nader aan te wijzen 
locatie plaats gaat vinden.

Uitslagen Open 
Laarbeekse 
Biljartkampioen-
schappen

Flamingo’s wint 
overtuigend van 
ONA/Astrantia

Jumbo Supermarkten nieuwe 
shirtsponsor pupillen E3 Flamingo’s

Laarbeek - Bij Biljartclub ’t Centrum 
Beek en Donk hebben van woensdag 
12 tot zaterdag 22 november de Open 
Laarbeekse biljartkampioenschappen 
libre plaatsgevonden. Met 160 deel-
nemers werden op 4 biljarts wedstrij-
den gehouden. Op zaterdag 22 no-
vember werden de finales gespeeld. 
Wethouder Frans van Zeeland reikte 
de prijzen uit.

De uitslagen
A klasse
1. Antoon van Uden (Biljartclub De 
Slenk, Venhorst)
2. Jan Crooijmans (Biljartclub Van de 
Rooje, Beek en Donk)

B klasse
1. Benny van den Berg (Biljartclub Ons 
Vermaak, Beek en Donk)

2. Wim van Veggel (Biljartclub Het 
Laarbeekse Laken, Lieshout)

C klasse
1. Frits Poulisse (Biljartclub ’t Centrum, 
Beek en Donk)
2. Bert van de Vorst (Biljartclub ’t 
Centrum, Beek en Donk)

Biljartclub ’t Centrum wil iedereen 
bedanken die aan dit toernooi heeft 
meegewerkt. Zeker de arbiters, de 
schrijvers en de organisatoren. Het 
was weer een succes.

Overasselt/Mariahout -  In de lande-
lijke overgangsklasse A van het vrou-
wenkorfbal speelde het Mariahoutse 
Flamingo’s, gesponsord door Auto 
Corsten, in sporthal De Passelegt 
tegen ONA/Astrantia uit Middelaar. 
De ploeg van trainer/coach Eric van 
Veghel won overtuigend met 7-13.

Tegen ONA/Astrantia was gezien de 
stand op de ranglijst van alles moge-
lijk. Zo begon de wedstrijd ook. De 
ploegen scoorden om en om tot een 
3-3 stand. Vanaf de vijftiende mi-
nuut kreeg Flamingo’s de overhand. 
Mariahout combineerde goed, had 
rust in het spel en benutte het leng-
tevoordeel. De 5-7 ruststand was zeer 
verdiend.

In de tweede helft lukte het Flamingo’s 
om te korfballen zoals vooraf was af-
gesproken. ONA/Astrantia werd 

regelmatig zoek gespeeld. Flamingo’s 
dicteerde de wedstrijd met goede aan-
vallen waarbij de zwakke plekken in de 
verdediging van de thuisploeg werden 
opgezocht en uitgespeeld. De verdedi-
ging van de rood-witten bleek boven-
dien solide. Daarom liep Flamingo’s 
door een regelmatige score naar 5-13 
uit. 7-13 was voor de statistieken. Een 
buitengewoon sterke teamprestatie 
van Flamingo’s. Manon van Eijndhoven 
bleek zeer effectief. Zij scoorde vijf 
keer. Marloes van Lieshout trof twee 
maal doel. Sanne Scheepers speelde 
een sterke wedstrijd en scoorde één 
maal. De overige treffers waren van 
Robin Vogels, Anouk van Eijndhoven, 
Martje van den Broek, Manon de Beer 
en Helen van Wanrooij. 

De winnaars van de biljartwedstrijd. Vlnr. Bert van de Vorst, Frits Poulisse, 
Benny van den Berg, Wim van Veggel, Antoon van Uden en Jan Crooijmans

Fotograaf: Ine Coolen

gelooft in mogelijkheden voor mensen 
met een (verstandelijke) beperking

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

Diomage: Daar heb je wat aan!
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“Z’N GANGETJE” IS OKÉ !!!
Ga er maar eens op letten en je zult er 
versteld van staan hoe vaak je zegt: 
“Oh, z’n gangetje”, op de vraag 
hoe het met je gaat! De meesten 
zeggen dit uit gewoonte, zonder 
verder in details te hoeven treden 
of het nou wel of niet goed met je 
gaat en anderen geven dit esthetisch 
verantwoorde antwoord, om geen 
gesprek te hoeven aanknopen. 
Maar als we wat eerlijker zouden 
zijn en er wat langer bij stil zouden 
staan, dan zou menigeen een ander 
en uitgebreider antwoord (kunnen) 
geven. En dan blijkt dat dit ‘gangetje’ 
toch een zeer positief antwoord kan 
zijn. Want het gaat je goed af als je 
in z’n gangetje zit, tenminste…als je 
je niet al langer in een wat moeilijkere 
situatie bevindt. Want dan betekent 
het dat je maar wat aanmoddert, met 
al je ellende, toch?

Op sportief vlak geven we dit voor 
de hand liggend antwoord nooit. Het 
is een antwoord van niks, helemaal 
niet iets om verder op door te praten, 
om een wedstrijd te analyseren. Je 
bent dan inderdaad gauw uitgepraat! 
Als we even kijken naar onze 
Laarbeekse voetbalclubs, (even een 
updatetje kan natuurlijk geen kwaad) 
zijn er enkelen die het gangetje 
overgestoken zijn, een enkeling die 
bezig is over te steken en een ander 
staat nog te wachten totdat het z’n 
gangetje wordt!

Zo is ASV en in een iets mindere 
mate ook ELI, een goede weg 
ingeslagen in de vijfde klasse E! ASV 
deed afgelopen weekend wel de 
koppositie van hand aan RKMSV, 
door notabene thuis te verliezen met 
0-1 van … inderdaad ELI. Maar zij 
blijven tweede met 20 punten en ELI 
achtervolgt hen met 18 punten, 5 
minder dan Meijel! Het is voor beiden 
erg belangrijk bovenin te eindigen, 
daar promotie naar de vierde klasse 
een feit moet zijn op het einde van 
het seizoen. Daar de zesdeklassers 
verdwijnen, kunnen er eventueel wel 
vijf ploegen promoveren! Het moet 
raar lopen, toch?

Sparta’25 is na de degradatie 
van vorig jaar aan het verjongen 
geslagen, soms noodgedwongen, 
soms bewust de jongeren inpassend. 
Afgelopen zondag viel gelukkig 
het kwartje weer aan de goede 
kant! Met nogal wat blessures bij 
de ervarene spelers, moest een 
heel jong team het opnemen tegen 
Vinkel. Er werd gewonnen met 3-2, 
maar dit pas bewerkstelligd na een 
2-0 achterstand. Geluk moet je ook 
hebben soms, ook al kun je met een 
dosis inzet en motivatie ver komen. 
Sparta nestelt zich hierdoor in de 
middenmoot en kan hopelijk met een 
gerust hart de winterstop in.

Wie niet met een gerust hart de 
winter ingaat is Mariahout! Met een 
schamele 5 puntjes, 1 overwinning 
en een doelsaldo van maar 8 voor en 
wel 22 tegen, is het niet verwonderlijk 
dat zij geheel alleen onderaan staan, 
met al 4 punten achterstand op 
Mulo, de tweede laatste en 5 punten 
achter op Stiphout Vooruit. Alleen 
een wonder zou de vierde klasse 
nog kunnen redden, zou je zeggen.  
Wel erg wrang als je ASV en ELI 
zou zien promoveren en jezelf ziet 
neerdalen in de laagste klasse in het 
amateurvoetbal! 
Wat zouden ze graag zeggen: “’t 
gaat z’n gangetje!”

R. van den 
Enden

COLUMN

boksen

Beek en Donk - Het boksgala, wat 
voor de elfde keer gehouden is, 
was van goed kaliber. Er waren 
23 mooie partijen, welke allemaal 
voor herhaling vatbaar waren.

Voor de eigen Boksschool 
Laarbeek waren het Juul van Iersel 
en Tim van de Burgt die in de ring 
kwamen. De jeugdige pupillen 
draaiden een voorbeeldige partij in 
het kickboksen. Een onbeslist was 
op de plaats. De partij van Jamie 
Duimelinks tegen de B-klasse win-
naar van vorig jaar, was van we-
reldformaat. Na drie loodzware 

rondes was het Steven Jones die de 
kampioensgordel kreeg uitgereikt. 
Ook de Rus Drago was weer in de 
gelederen. Ditmaal om te ‘free-
vechten’. Na twee ronden van vijf 
minuten duidelijk winnaar tegen 
de 118 kilo wegende Buddy van 
Nooyen. De organisatie bedankt 
haar sponsoren en alle vrijwilligers 
die dit evenement mede mogelijk 
hebben gemaakt en hopelijk tot 
volgend jaar.

Wederom 
Laarbeeks succes 
bij boksgala

Angelo Wilkes, Juul van Iersel, trainer Riny Heesakkers en Tim van de Burgt

basketbal BC Lieshout JU18 boekt overwinning

Winter Jeugd C ircuit in Asten

Lieshout - Voor JU18 stond zaterdag de 
thuiswedstrijd tegen Deurne op het pro-
gramma. De uitwedstrijd werd nipt ge-
wonnen, tegen een verre van complete 
tegenstander. Deze wedstrijd stonden 
er echter 11 gemotiveerde Deurnenaren 
klaar,  daar waar bij Lieshout Jelle he-
laas ontbrak wegens ziekte, Erwin net 
terug is van een enkelblessure, Thomas 
nog last had van zijn knie, Tommie 
afmeldde voor zijn debuut en mental 
coach Lalith ziek in bed lag.

Lieshout liet echter meteen in het eerste 
kwart al blijken dat het ook deze wed-
strijd van plan was te winnen. Er werd in 
het eerste kwart furieus naar de basket 
gedrived, ingesneden en met het hele 
team voor die gewilde aanvallende re-
bound gegaan. Bob was goed op dreef, 
werkelijk alles ging er in. 

In het tweede kwart bleek dat het tem-
po van het begin misschien wel iets te 
hoog was. In de verdediging was de 
bekende gatenkaas weer aanwezig, en 
aanvallend was de al net zo bekende, 
veel te kleine ring ook komen kijken. 
Gelukkig was Erwin dit kwart wel scherp 
om zo alsnog wat scores te maken, en 
bleef Freek actief in de verdediging als 
rebounder en geoefende shotblocker. 
Na rust moest de ring meer worden aan-
gevallen zodat die voorsprong kon wor-
den behouden, en liefst nog uitgebreid. 

Dit had gelukkig iedereen begrepen en 
er werd veelvuldig naar de basket ge-
gaan met uiteindelijk vooral Martijn en 
Bob als eindstation. De voorsprong kon 
worden vergroot en met een gat van 20 
kon dit toch niet meer misgaan.

Natuurlijk niet, want Niels was er nog 
steeds bij. Dus wordt ook in het laat-
ste kwart gewoon verder gegaan met 
het afwisselen van briljante aanvallen 
met iets minder briljante. De overwin-
ning kwam niet meer in gevaar, eind-
stand 57-33. Helaas kwam Koen in deze 
wedstrijd nog zeer ongelukkig ten val. 
Desondanks een mooie overwinning, 
dat er nog vele mogen volgen.

Meiden U16
De meiden van U16 kwamen tegen BV 

Rush (Uden) in actie. Rush begon fel aan 
de wedstrijd, pas in de 4de minuut wist 
Lieshout de eerste 2 punten te scoren. 
Al met al keken de jonge dames tegen 
een achterstand aan na de eerste kwart. 
In de 2de kwart maakten ze iets goed 
maar had Lieshout veel moeite van de 
felle verdediging van Rush.

Na de rust ging Uden goed van start 
maar Lieshout gaf zich niet gewonnen. 
Door extra gas te geven liep de score 
machine van BV Rush goed door. In de 
4de kwart begon Lieshout fel aan de 
wedstrijd waardoor BV Rush moeilijk tot 
score kwam, het werd nog een span-
nende wedstrijd, maar Uden trok de 
wedstrijd uiteindelijk toch naar zich toe 
en won.

Beek en Donk – De jeugd van tennis-
vereniging ’t Slotje speelde zondag 23 
november de tweede speelronde in het 
Winter Jeugd Circuit. Ditmaal tegen 
de ontvangende vereniging ’t Root uit 
Asten.

In de categorie t/m 9 jaar was de te-
genstand groot voor Fleur Kool, Gijs 
Brugmans, Simon van de Avoird en 
Jasper van Cleef. Toch wist Gijs gelijk 
te spelen in een van zijn enkelpartijen,  
Simon won een enkelpartij en Fleur 
won ze zelfs allebei! Bij Simon en Gijs 
eindigde één van de dubbelpartijen in 
een gelijk spel. En ook Jasper won de 
nodige games voor ’t Slotje.

Bij de jeugd t/m 11 jaar was ’t Slotje 
duidelijk het sterkst. Nynke van de 
Rijdt, Swen van Steenbergen, Wouter 
de Jong en Teun Jongmans wonnen de 
dubbels met overtuigende cijfers. De 
jongens lukte het om ook in hun en-
kelpartijen de winst  te behalen; Nienke 
kwam daar heel netjes tot een gelijk-
spel.

Bij de jeugd t/m 13 jaar waren ’t Slotje 
en ‘t Root redelijk in evenwicht. Kim 
van den Broek en Maaike Jongmans 
wonnen ieder hun enkelpartij; hun dub-
bel eindigde bij de laatste slag in een 

gelijkspel. De jongens, Daniël Barendse 
en Timo Hocks, hadden het zwaar in 
de enkelpartijen. Toch wist Timo er een 
gelijk spel uit te halen. In de spannende 
dubbelwedstrijd lukte het de jongens 
zelfs de winst naar zich toe te trekken.
Als laatste was het de beurt aan Fenne 
de Jong, Linda van Dijk, Mats Biemans 
en Roy Willemsen. In hun categorie 
(t/m 15 jaar) wonnen de jongens al hun 
wedstrijden met groot puntenverschil. 

De meisjes lukte dat niet, maar zij won-
nen wel heel wat games. En ook die le-
verden punten op voor ’t Slotje! 

Alle jeugdleden van ’t Slotje kijken te-
rug op een mooie wedstrijdmiddag, 
waar ze hard gewerkt hebben en een 
goed resultaat werd neergezet. In to-
taal heeft ’t Slotje gewonnen van ’t 
Root met 53,1 tegen 35,5 punten.

BC Lieshout jongens U18

tennis

Boven vlnr: Swen van Steenbergen, Teun Jongmans, Wouter de Jong, Nienke van de 
Rijdt. Onder vlnr: Simon vd Avoird, Jasper van Cleef, Fleur Kool en Gijs Brugmans

Beek en Donk voor even de 
judohoofdstad

Beek en Donk – Beek en Donk was 
zondag 23 november weer voor even 
de judohoofdstad van Zuid-Nederland. 
In sporthal D`n Ekker vond voor de 36e 
keer het nationaal judotoernooi plaats 
dat werd gehouden door Budoclub 
Beek en Donk. Voor het toernooi had-
den 520 judoka`s uit heel Nederland, 
maar vooral uit het zuiden, zich inge-
schreven. Dit jaar had het toernooi ook 
een internationaal tintje doordat en-
kele Belgische en Duitse judoka`s zich 
hadden aangemeld. 

Nadat op zaterdagavond alle matten 
waren gelegd en de jury zich had ge-
installeerd, opende wethouder Briels 
zondagmorgen om 9.30 uur het toer-
nooi. Er werd begonnen met de oud-
ste judoka`s, die spectaculaire partijen 
lieten zien. Naarmate de dag vorderde, 
kwamen ook de jongere judoka`s aan 

bod, wat ook weer erg leuke partijen 
opleverde. Namens Budoclub Beek en 
Donk nam Jolijn van de Kerkhof deel. 
Helaas is zij niet in de prijzen geval-
len, maar op haar inzet viel helemaal 
niets aan te merken. Het was een leer-
zame ervaring voor haar. Rond 15.00 
uur werden de laatste partijen gestart, 
waarna om 15.30 uur kon worden 
begonnen met opruimen. Nadat alles 
rond 17.30 uur weer aan de kant was, 

kon iedereen terugkijken op een ge-
slaagd toernooi. 

De vrijwilligers speelden ook nu weer een 
voorname rol. In totaal hebben ruim 80 
vrijwilligers zich ingezet om het toernooi 
te laten slagen. Daarnaast hebben ook 
vele sponsors weer een financiële bij-
drage geleverd. Budoclub Beek en Donk 
wil daarom alle vrijwilligers en sponsors 
hartelijk bedanken voor hun steun.

judo
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overwinning 
Sparta’25 

Beek en Donk - De zon stond heer-
lijk op het veld afgelopen zondag 
bij Sportpark ’t Heereind in Beek en 
Donk. Het vele publiek stond hier-
van te genieten. Dit moeten de spe-
lers van Sparta ook gedacht hebben. 
Binnen acht minuten stond de ploeg 
van trainer Stef Sijbers al met 0-2 
achter. 

Slap beginnen aan de wedstrijd en 
slecht verdedigen zorgde voor deze 
enorme domper. Het tweede doel-
punt kwam uit een penalty, waarbij 
doelman Fabio Neijts geluk had dat 
hij geen rood kreeg. Sparta hervond 
zich in de eerste helft, maar de coun-
ters van EVVC waren zeer gevaarlijk. 
Gelukkig wisten zij het net niet meer 
te vinden. Voor rust zorgde Thijs 

Kluijtmans, na een goede kopbal van 
Stan van Dinther, voor de 1-2. 

In het kleedlokaal van Sparta zal het 
wel even flink ‘gedonderd’ hebben 
in de rust. In de tweede helft speel-
de Sparta dan ook veel scherper en 
zette het EVVC meteen onder druk. 
Het was Joost Ankersmit, die met een 
mooie goal de 2-2 scoorde. Natuurlijk 
was het Thijs Kluijtmans, net als in de 
laatste paar wedstrijden, die het net 
wist te vinden en daarmee voor de 
3-2 voorsprong tekende. EVVC ging 
hierna vol op de aanval, maar dank-
zij hard werken wist Sparta’25 de drie 
punten binnen te slepen.

handbal Succesvolle activiteitenochtend 
BEDO en KPJ 

Beek en Donk - Dit seizoen is er in 
regio Zuid-Oost Brabant speciaal voor 
de jongste handbalpupillen (in de 
leeftijd van 6 tot 11 jaar) een nieuwe 
speelvorm opgestart. Hieraan nemen 
een achttal verenigingen uit de regio 
deel, waaronder handbalverenigingen 
BEDO en KPJ uit Beek en Donk. 

Het doel van deze nieuwe speelvorm 
is om kinderen op een speelse wijze 
kennis te laten maken met het spel-
letje handbal, maar bovenal te laten 
zien dat bewegen ontzettend leuk is. 
Om de beurt komen de verschillende 
verenigingen aan bod om zelf een ac-
tiviteitenochtend of middag te organi-
seren. 22 november was het de beurt 
aan BEDO en KPJ, die speciaal voor 
deze gelegenheid de handen ineen 
hebben geslagen. De ochtend begon 
met een gezamenlijke warming-up 
met muziek, dans en balbehendigheid. 
Daarna werd een parcours gestart 
waarin de kinderen middels diverse 
spellen werden uitgedaagd om samen 
te werken en lekker sportief bezig te 
zijn. De ochtend werd afgesloten met 
een handbaltoernooitje. Aan de vele 

rode wangen en enthousiaste reacties 
van de kinderen te merken was de ac-
tiviteitenochtend erg geslaagd.

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

op woensdagavond voorbijkomen in 
Sporthal D’n Ekker in Beek en Donk. 
Om 17.30 begint de jongste jeugd 
met trainen. Bij interesse bestaat de 
mogelijkheid enkele keren gratis mee 
te trainen.

De jongste handbaljeugd uit de regio vermaakte zich prima tijdens de activiteitenochtend 

Mierlo – De leden van Rolschaats-
vereniging Olympia zijn wekelijks een 
aantal dagen in de week te vinden in 
Sporthal de Weijer om de shownum-
mers voor de jaarlijkse Kerstshow te 
trainen. Het ene shownummer rolt 
goed, het andere moet nog veel ge-
traind worden. Feit is dat op vrijdag 
19 december alle shownummers hele-
maal klaar zijn om aan u te laten zien 
tijdens de 11e Kerstshow. 

Ook achter de schermen begint de 
‘showkoorts’ al aardig op te lopen. 
Vele kostuums hangen al op de rek-
ken, aan andere kostuums moet nog 
veel werk verricht worden. Maar ook 
dit is allemaal op 19 december klaar. 
De Beek en Donkse Jeanne Janssens, 
de drijvende kracht achter Olympia, 
is samen met haar dochter Kristy en 
nichtje Veronique Driessens verant-
woordelijk voor de vele shownummers. 
De trainsters worden bijgestaan door 
performance coach Mirte Coppens uit 
Mierlo. De trainsters zijn het hele jaar 
bezig met de shownummers; het be-
denken van een thema, het aankleden 
met kostuums en decorstukken zo-
dat het shownummer gaat ‘leven’, de 

choreografie, de muziekkeuze en de 
samenstelling van de groepen.

In een 2,5 uur durende show komen 
de Laarbeekse Colet Claessens, Stephie 
Wiering en Angel Willems samen met 
de ruim 50 leden van RV Olympia 
vele malen op de vloer om de mooiste 
shownummers aan u te laten zien. In 
een sfeervolle ambiance passeren ruim 
15 shownummers in een hoog tempo 
de revue. De Kerstshow is zeer afwisse-
lend samengesteld; solisten worden af-
gewisseld met groepen en ontroerende 
shownummers door de jongste leden 
worden afgewisseld door de oudere 
leden met reeds vele jaren showerva-
ring. Tijdens de show komt u alvast in 
Kerstsfeer door de vele Kerstnummers. 
U zult ogen te kort hebben om alles 
tijdens het shownummer te kunnen 
volgen. Bent u al nieuwsgierig naar 
de verschillende shownummers in 
deze show? Kom dan naar één van de 
shows en laat u verrassen door het ni-
veau van de rijdsters van RV Olympia.

De première van de  Kerstshow van 
Olympia vindt plaats op zaterdag 
20 december om 19.30 uur. Zondag 

21 december volgen de 2e show om 
13.30 en de laatste show om 18.00 
uur. De Kerstshow wordt gehou-
den  in Sporthal de Weijer, Heer van 
Scherpenzeelweg 22 te Mierlo

Laatste week 10% korting
Reserveer nu uw toegangskaarten via 
kerstshow@rvolympia.nl of bel met 
Door Bijnen 06-16084882 en profiteer 
t/m 30 november a.s. van 10% korting 
op de toegangskaarten voor de zater-
dag- én zondagavond show (alleen 
geldig vanaf 13 jaar). De entree be-
draagt €6,00 (3 t/m 12 jaar) en €10,00 
(excl. 10% korting) vanaf 13 jaar. De 
toegangskaarten kunt u ook kopen bij 
de servicebalie Plus Hans van Aerle, te 
Mierlo, echter deze kaarten zijn zonder 
korting! Meer informatie over deze 
Kerstshow: zie  www.rvolympia.nl.

rolschaatsen Nog één week 10% korting 
op Kerstshow RV Olympia

De Beek en Donkse Stephie Wiering

Bedo Heren 3 stoomt door
Beek en Donk - De geoliede machine 
van Heren 3 van Handbalvereniging 
Bedo is vooralsnog niet te stoppen. 
Afgelopen weekend stond HVM uit 
Made op het programma. Na een 
flinke rit naar Wagenberg (thuisbasis 
van HVM) werd snel aan de wedstrijd 
begonnen. 

Keeper Mark Huijbers wist in de eerste 
helft lang de 0 te houden. Uiteindelijk 
wist ook HVM het doel te vinden. Met 
een 6-16 voorsprong ging Bedo de 
rust in. Ook in de tweede helft werd 
niets weggegeven. Het tempo bleef 
hoog, wat door HVM niet meer bij te 

benen was. Met 16-36 gingen de pun-
ten mee naar Beek en Donk. Zondag 
wacht om 10.00 uur medekoploper 
Witte Ster uit Waspik in Beek en Donk. 
Dit gaat de eerste krachtproef zijn. 
Heren 3 hoopt dat Bedo-fans in grote 
aantallen aanwezig zullen zijn om hen 
aan te moedigen. 

Heren 2
Heren 2 was helaas minder fortuin-
lijk. Tegen M.H.V.  werd onfortuinlijk 
verloren. Bedo staat nog aan kop, 
in punten gelijk met Achilles ‘95 uit 
Veldhoven, maar met een beter doel-
saldo. Volgende week wacht VESPO, 

de voorlaatste in de competitie. Heren 
1 was dit weekend vrij. Deze treffen 
eveneens als Heren 3 de heren uit 
Waspik, de drager van de rode lan-
taarn. Heren 1 staat tweede, met pun-
ten gelijk aan PSV. Bedo heeft echter 
een wedstrijd minder gespeeld.

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

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

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

biljarten Laarbeekse 
Kampioenschappen 
Driebanden 2015

Lieshout - Biljartclub ‘Nooit 
Volleerd’ uit Lieshout houdt van 
13 tot en met 25 april 2015, voor 
de 12de keer het Laarbeekse 
Kampioenschap Driebanden in 
het Dorpshuis in Lieshout. Dit 
kampioenschap staat open voor 
inwoners van Laarbeek, of leden 
van een Laarbeekse biljartvereni-
ging. 

Ook vrouwelijke deelnemers 
zijn van harte welkom. De 

poulewedstrijden worden zowel 
’s middags als ’s avonds gespeeld. 
De knock-out wedstrijden worden 
alleen in de avonduren gespeeld. 
Inschrijving is mogelijk vanaf 
half januari tot 1 maart 2015. 
Informatie verkrijgbaar bij: Luciën 
van Veggel, tel 0499-421942 en 
bij Jozef van Leuken, tel. 0499-
421286. 

Laarbeekse Kampioenschappen Driebanden

Vierde elftal VV Mariahout strikt 
twee nieuwe sponsoren

Mariahout - Timmerbedrijf Jos 
Verhoeven en Karel Zomers DHVM 
Vastgoedmanagement zijn de nieuwe 
shirtsponsoren van het vierde elftal 
van voetbalvereniging Mariahout. 

Het elftal voetbalt in het geel met de 
naam van Jos Verhoeven erop. In het 
blauw spelen zij met de naam van 
sponsor Karel Zomers. 
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Mariahout – Na 13 jaar  een functie 
bekleed te hebben in het bestuur van 
voetbalvereniging Mariahout, nam 
Mari van de Rijt hier tijdens de alge-
mene ledenvergadering vorige week 
afscheid van. 

Herinneringen
Elke oplevering van een bouwactiviteit 
vond Mari iedere keer zeer prettig. Er 
zit veel tijd in en er hangt een kosten-
plaatje aan vast, wat telkens ook span-
nend is of je het daarmee gaat redden 
en het liefst dat je nog geld overhoudt. 
Vooral het duurzaam bouwen met 
weinig onderhoud, hoe minder onder-
houd, hoe beter. Door de jaren heen 
zijn er heel wat bouwaangelegenhe-
den geweest, te noemen; veranda 
bouwen inclusief schuifpui en ver-
plaatsen straatwerk, renovatie kantine, 
tegelvloer en toiletgroep, nieuwbouw 
besprekingsruimte en materialenlo-
kaal en de renovatie van de kleedlo-
kalen. Dus heel wat fijne momenten 
voor Mari. “Het eerste klusje”, vertelt 
Mari, “was de bar die kwam van café 
Slaats”. Deze bar staat er overigens nu 
nog steeds in bij de kantine. “De no-
dige mensen waren ingeschakeld voor 
al de eerder genoemde klusjes, want 
alleen kun je niks”,  zegt Mari. “Altijd 
hebben we goede hulpen gehad voor 
de bouwactiviteiten.” 

Missen
“De prettige samenwerking met de 
mede bestuursleden ga ik het meest 
missen, en dat zijn er in de jaren ver-
schillende geweest. Je hoeft het niet 

altijd met elkaar eens te zijn, een 
goede discussie op zijn tijd kan ook 
geen kwaad, dat houdt het leven 
erin”, aldus Mari. De goede contac-
ten met de sponsoren. Voor een club 
als Mariahout zijn sponsoren heel erg 
belangrijk en dan is het fijn als de con-
tacten goed zijn. Mari begon met 100 
reclameborden langs het hoofdveld, 
dankzij Henny de Louw. Mari heeft 
het sponsorgebeuren toentertijd over 
moeten nemen vanwege het plotselin-
ge overlijden van Henny. Om te stop-
pen met 150 borden is dan niet alleen 
een compliment voor Mari, maar ook 
voor de sponsoren van de club. Het 
behalen van 150 reclameborden was 
voor Mari geen streven. “Maar wel 
een mooi getal om mee te finishen.”

Het vergaderen op de donder-
dagavond gaat Mari niet missen. 
“Donderdagavond ga ik nu biljarten 
in plaats van vergaderen”, lacht Mari. 
“Dat leer je door het veel te doen, 
uren maken. Dan leer je biljarten.”

Toekomst
De taken die Mari nog blijft doen 
zijn de coördinatie van de klusploeg, 
sportparkbeheer (de gebouwen en het 
terrein samen met de bedrijven en de 
gemeente onderhouden). Op de fiets 
is Mari zo bij het sportpark en dat doet 
hij dan ook regelmatig. Hij blijft bij de 
club ook voetbal kijken. Twee zonen 
van Mari zijn betrokken bij het vierde 
elftal, een als leider en een als speler. 
Hier probeert Mari regelmatig bij te 
zijn. Tenslotte wil Mari het huidige be-
stuur en de organisatie heel veel suc-
ces wensen.

Sinterklaas op bezoek bij Sparta’25

Beek en Donk - Ook dit jaar heeft 
Sinterklaas met zijn zwarte pieten een 
bezoek gebracht aan het clubgebouw 
van Sparta’25.
 
Voor bijna 70 F’jes en Spartaantjes was 
het weer een leuk en spannend feest. 
Ook de grote opkomst van papa’s en 
mama’s moet de Sint deugd hebben 
gedaan. Sint wist van enkele spelers en 
leiders weer het een en ander. Goede 
dingen maar ook stoute dingen. Maar 
gelukkig is er niemand die de roe heeft 
ontvangen of met de zak mee moest. 
Toen de cadeaus uitgedeeld zouden 
worden was er een klein probleempje. 
De kist met pakjes was er, maar de 
sleutel was zoek. Met wat aanwijzin-
gen en hulp van de pieten en de kin-
deren werd de sleutel van de pakjeskist 
gelukkig gevonden. Iedereen kreeg 
een leuk cadeautje. Het was weer zeer 
geslaagd en hartstikke gezellig. De sint 
beloofde volgend jaar weer aan te ko-
men bij onze leuke vereniging. 

Archief Sparta’25 wordt digitaal
Op woensdag 19 november vond 
de aftrap plaats van de hernieuwde 
archiefcommissie. Henk Kuijpers, 
Henk Verhappen, Jo Vaessen, Jan 
van Grinsven, Frank van Halteren en 
Martien van Wanrooij gaan aan de 
slag in het grote stoffige archief.  

Doelstelling is om hetgeen er in het 
archief ligt inzichtelijk te maken en 
te registreren en om zoveel mogelijk 
archief te digitaliseren om geschikt te 
maken voor de website van Sparta’25, 
en dus voor een breed publiek toe-
gankelijk te maken. Een mooi initiatief 
door enkele enthousiaste vrijwilligers. 
Zo zie je maar dat binnen een club als 
Sparta altijd iets te doen is als vrijwilli-
ger, en het hoeft zeker niet op het veld 
te zijn. Dus kom gerust eens informe-
ren om ook bij te dragen aan de groei 
en bloei van onze vereniging. 

Beek en Donk - De wedstrijd van zaterdag 
22 november stond bij de Beek en Donkse 
volleybalsters dikgedrukt in de agenda. In 
nieuwe shirts van sponsor Next Elektra 
traden zij aan tegen Saturnus/Hendriks 
Coppelmans D2, directe concurrent om 
het kampioenschap.

In de huidige competitie gaf het eerste da-
mesteam van volleybalvereniging Bedovo 
tot nu toe enkel 2 sets af. Aangezien ech-
ter ook de nummer 2 van de competitie 
nog weinig steekjes liet vallen, bleef het 
een spannende confrontatie voor het vei-
lig stellen van de eerste plek.

Met Monique van der Kruijs, Maaike 
Koot, Manon Krol, Kyona van den Hurk, 
Silke van Schijndel en Auke Peters in de 
basis werd een sterke start gemaakt. Dat 
de Udense dames niet de minsten waren, 
werd echter snel duidelijk dus ging het 
lang gelijk op. Toen de eindsprint door 
Bedovo werd gewonnen, was de eerste 
mentale klap uitgedeeld. 1-0.

In de 2e set had Next/Bedovo D1 een 
momentje herstel nodig na het euforische 
gevoel van de zojuist gewonnen set, maar 
toen de concentratie terug was, gunden 
zij hun tegenstander geen van de zo na-
gejaagde glorie. Met sterke services en 
knallende smashes werd ook het 2e punt 
veiliggesteld. En toen was het verzet ge-
broken. Aan de overzijde werd het aanwe-
zige talent niet meer waargemaakt. Voor 
een volle tribune kon Next/Bedovo D1 de 
resterende sets met een voldaan gevoel 
uitspelen. Ruim een half uur later zouden 
zij met een fiks uitgebouwde voorsprong 
leiden.

Na deze belangrijke zege volgt de nood-
zaak om de goede koers voort te zetten en 
zo kansen op het kampioenschap te be-
houden. Bedovo bedankt het enthousiaste 
publiek voor haar komst. Hopelijk komen 
zij het nieuw geklede dames 1 nog vele 
malen naar de overwinning helpen.

Sinterklaas bij Sparta’25 

Next/Bedovo D1 in nieuw tenue 
richting kampioenschap

Next/Bedovo D1 in de nieuwe tenues

volleybal

wielersport

Mari van de Rijt neemt afscheid bestuur VV Mariahout

Mari van de Rijt (r) en voorzitter Jeroen 
de Louw (l) schudden elkaar de hand 

Beek en Donk - Er stonden heel wat 
belangrijke wedstrijden op volley-
balvereniging Bedovo’s wekelijkse 
planning. Tegen verscheidene hoog-
geplaatste teams werden wisselende 
resultaten geboekt.

Bij de recreanten was het allereerst aan 
Bedovo DR1 om toe te werken naar het 

door hen gestelde doel. Om van de 8e 
naar de 6e plek te stijgen, zouden de 
3 te verdelen punten van deze week 
goed van pas komen. Helaas ging in de 
eerste set alles net niet naar wens en 
moesten de dames het met de overige 
2 punten doen. Door het fijne spel ga-
ven deze gelukkig alsnog een voldaan 
gevoel.

De Smulsmurf/ Bedovo DR2 stuitte 
vorige week helaas op een muur van 
volleybalgeweld. Overrompeld, eindig-
de de eerste set in een teleurstellende 
9-25. In de 2e en 3e set werd bedui-
dend meer weerstand gegeven, maar 
niet voldoende om een puntje te stelen.  

Ook Bedovo DR3 had het deze week 
moeilijk. Tegen AH Kanters Erp bleef 
het in de 1e set lang spannend, maar 
konden zij hun weerstand in de vol-
gende sets niet zoals Bedovo DR2 op-
bouwen. Ze leken zich nog even te her-
pakken in de laatste set, maar ook zij 
wisten geen punten te pakken.

De heren van Bedovo wisten gelukkig 
wel de juiste toon te zetten. Het team 
dat net boven hen op de ranglijst stond, 
ging afgelopen zaterdag hard onder-
uit. De vier sets werden niet eens heel 
spannend en de 5 punten gingen zon-
der twijfel naar de thuisclub. Gelukkig 
voor het publiek, inclusief een delegatie 
van sponsor Café Thuis, wisten de he-
ren de ralleys voldoende vermakelijk te 
maken. 

Bedovo MB1 moest deze week alles uit 
de kast halen om een kans te maken te-
gen hun nummer 1 van de competitie. 
Met slim spel en een goede werklust 
hielden de Beek en Donkse en Aarlese 
meiden zich knap staande, maar de 
Tilburgse tegenstander was onont-
koombaar sterker. Zelfs een welver-
diend puntje zat er helaas niet meer in.

Aarle-Rixtel - De tweede cross van het 
winterseizoen bij Aan de Wielen, zon-
dag 23 november, werd gedomineerd 
door Henk Mertens, die zijn conditie 
vorige week had aangescherpt bij de 
KNWU-cross in Lieshout. Ad Dekkers uit 
Mariahout reed onbedreigd naar de twee-
de plaats, maar de strijd daarachter was 
ongemeend spannend. 

Bart Verhoeven en Jef van Dijk gingen 
wiel aan wiel de laatste ronde in en mede 

door de routine van Jef, wist hij de derde 
plaats op te eisen. Bern van Rixtel, Marijn 
Minten en Harrie Scheepers duelleerden 
de hele wedstrijd om de vijfde plaats en 
in de eindsprint was Harrie net iets sneller. 
Saillant detail, bij het rustig uitrijden na de 
wedstrijd, bleef laatstgenoemde met zijn 
trapper achter een boomstronk hangen en 
brak daarbij een sleutelbeen.

De eerste tien in de uitslag waren:
1. Henk Mertens, 2. Ad Dekkers, 3. Jef 

van Dijk, 4. Bart Verhoeven, 5. Harrie 
Scheepers, 6. Bern van Rixtel, 7. Marijn 
Minten, 8. Bram Swinkels, 9. Lud Antonie 
en 10. Henk Ceelen.

In het algemeen klassement gaat Henk 
Mertens in groep 1 aan de leiding, in groep 
2 Bart Verhoeven en in groep 3 Marijn 
Minten. De derde cross wordt gehouden 
op 11 januari 2015 en de koppelcross 
in samenwerking met de Runnersclub 
Lieshout op 28 december 2014.

Wisselende resultaten voor Bedovo 

Tweede cross bij Aan de Wielen

VKS Autoservice

Bosch Car Service
compleet, goed en betrouwbaar

‘Niet zomaar repareren, maar altijd eerst een offerte’

Winterbanden verkoop
Montage + opslag

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



Donderdag 27 november 201438 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Programma zaterdag 30 november
15.00 Sparta Vet. - Eli vet.
14.30 Sparta’25 A1 - Nooit Gedacht A1
14.30 VOW A2 - Sparta’25 A2
14.45 Erp B1 - Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B2 - Avanti’31 B2
14.30 NWC B4 - Sparta’25 B3
14.30 Venhorst B2 - Sparta’25 B4
12.45 Nulandia C1 - Sparta’25 C1
13.00 Sparta ‘25 C2G - WEC C1G
13.15 Schijndel C4 - Sparta’25 C4
11.30 Sparta’25 D1 - Bruheze D1
10.45 Mierlo Hout D3 - Sparta’25 D2
11.30 Sparta’25 D3 - Schijndel D3
11.30 VOW D2 - Sparta ‘25 D4G
10.15 Sparta’25 E1 - Olympia’18 E1
09.30 Avanti’31 E2 - Sparta’25 E2
09.15 Sparta ‘25 E3G - NWC E7G
09.15 Sparta’25 E4 - Avanti’31 E3G
09.15 Sparta’25 E5 - Rhode E6G
09.00 Schijndel E8G - Sparta’25 E6G
10.30 ELI E3 - Sparta ‘25 E7G
10.30 Sparta’25 F1 - Blauw Geel F2
10.15 Blauw Geel F4 - Sparta ‘25 F2G
10.30 Sparta’25 F3 - VOW F1
09.15 NWC F9 - Sparta’25 F5G
13.00 Sparta’25 G1 - HVV G1G
13.00 Sparta’25 JG1 - RKHSV JG1
11.30 Sparta’25 MB1 - Blauw Geel MB1

Programma zondag 1 december 
14.30 WSC 1 - Sparta’25 1
11.00 Rood Wit’62 2 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - OSS’20 3
11.00 RKPVV 2 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 5 - Bruheze 3
10.00 Sparta’25 6 - WEC 3
10.00 Blauw Geel 9 - Sparta’25 7
10.00 Mifano 4 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - ELI 5
11.00 Sparta’25 VR1 - NLC’03 VR1

Programma woensdag 3 december 
18.30 Schijndel F7 - Sparta ‘25 F4G

Uitslagen zaterdag 22 november
SSS’18A1 Sparta’25 A1  1 - 2
Sparta’25 A2 Avanti’31 A2  0 - 7
Sparta’25 B1 NWC B1  7 - 0
Blauw Geel B3 Sparta’25 B2  2 - 7
Sparta’25 B4 Boekel Sport B4  8 - 1
Sparta’25 C1 Berghem C1  2 - 0
UDI’19 C2 Sparta ‘25 C2G  3 - 2
Sparta’25 C3 Blauw Geel C5  2 - 9
Sparta’25 C4 Erp C3  5 - 2
Berghem D1G Sparta’25 D1  3 - 0
Sparta’25 D2 Boskant D1  1 - 0
Sparta ‘25 D4G Blauw Geel D10  2 - 3
Volharding E1 Sparta’25 E1  5 - 2
Sparta’25 E2 Blauw Geel E4  0 - 9
Gemert E3 Sparta’25 E4  3 - 1
ELI E2 Sparta’25 E5  2 - 8
Sparta’25 E6G Venhorst E3G  6 - 1
Sparta ‘25 E7G MULO E8  0 - 12
Rhode F2G Sparta’25 F1  0 - 3
Sparta ‘25 F2G Mariahout F2G  3 - 0
MVC F1 Sparta’25 F3  8 - 1
Sparta ‘25 F4G ASV’33 F4  1 - 1
Olympia G1 Sparta ‘25 G1  6 - 0
Rhode MB1 Sparta’25 MB1  0 - 4

Uitslagen zondag 23 november
Sparta’25 1 EVVC 1  3 - 2
Sparta’25 2 Someren 4  0 - 2
Boekel Sport 2 Sparta’25 3  1 - 3
Sparta’25 4 UDI’19 8  1 - 1
Gemert 6 Sparta’25 5  3 - 4
Blauw Geel 8 Sparta’25 6  3 - 0
Sparta’25 7 WEC 4  1 - 4
Sparta’25 8 RKPVV 4  1 - 4
Bavos 4 Sparta’25 9  5 - 0
Blauw Geel 2 Sparta’25 2  4 - 2

Gemert 7 Sparta’25 4  3 - 3
Mierlo Hout 6 Sparta’25 8  2 - 2

ASV’33
Programma jeugd zaterdag 29 november
15.00 ASV’33 A1 – Lierop A1
15.00 Deurne A3 – ASV’33 A2
15.00 Ysselsteyn B1 – ASV’33 B1
15.00 ASV’33 B2 – Blauw Geel’38 B4
13.00 Avanti’31 C1 – ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2 – Liessel C2
13.15 MVC C2 – ASV’33 C3
12.00 ONDO D1 – ASV’33 D1G
10.30 ASV’33 D2G – Mierlo Hout D4
09.30 Mierlo Hout E2 – ASV’33 E1
10.45 Stiphout Vooruit E3 – ASV’33 E2
10.30 ASV’33 E3G – Ollandia E2G
10.30 ASV’33 E5G – Rood Wit’62 E7
09.15 ASV’33 F1G – Rhode F2
10.00 Mariahout F2G – ASV’33 F2
09.30 Avanti’31 F3G – ASV’33 F3
09.15 ASV’33 F4 – Blauw Geel’38 F11
09.15 ASV’33 F5 – DVG F5

Programma veteranen zaterdag 29 november
16.30 ASV’33 – Rhode

Programma senioren zondag 30 november
14.30 Olympia Boys 1 – ASV’33 1
11.30 ASV’33 2 – Vitesse’08 3
12.00 ASV’33 3 – RKPVV 3
11.00 RKPVV 5 – ASV’33 5
10.00 ASV’33 VR1 – Bruheze VR1

Uitslagen jeugd zaterdag 22 november
ELI A1 – ASV’33 A1 1-7
ASV’33 A2 – NWC A3 5-0
ASV’33 B1 – SJVV B1 3-3
Rood Wit’62 B3 – ASV’33 B2 9-0
Olympia’18 MB1 – ASV’33 MB1 0-1
ASV’33 C1 – Blauw Geel’38 C2 2-2
S.V. Brandevoort C3G – ASV’33 C2 2-7
ASV’33 C3 – S.V. Brandevoort C4 0-4
ASV’33 D1G – Neerkandia D1 1-2
SC Helmondia D2 – ASV’33 D2G1 3-0
ASV’33 E1 – Boekel Sport E1 6-3
ASV’33 E2 – ONDO E1 1-20
ASV’33 E3G – Erp E5 1-2
Mifano E6 – ASV’33 E4 3-1
S.V. Brandevoort E10 – ASV’33 E5G 6-1
Boekel Sport F1 – ASV’33 F1G 4-0
ASV’33 F2 – Schijndel/DE WIT F3 0-12
ASV’33 F3G – Boskant F1 1-4
Sparta’25 F4G – ASV’33 F4 1-1
Nijnsel/TVE F2G – ASV’33 F5 1-8

Uitslag veteranen zaterdag 22 november
ASV’33 – Mariahout 4-1

Uitslagen senioren zondag 23 november
ASV’33 1 – ELI 1 0-1
Mariahout 3 – ASV’33 2 2-1
Stiphout Vooruit 3 – ASV’33 3 6-2
Bruheze 4 – ASV’33 4 0-4
ASV’33 5 – Erp 8 3-0
Someren VR3 – ASV’33 VR1 0-5

Eli
Programma zaterdag 29 november 
14.30 ELI B1 – SV Brandevoort B1
14.30 ELI B2 – Schijndel/de Wit B4
12.30 ELI D1 – VOW D1
12.30 ELI D2 – Boerdonk D1
10.30 ELI E3 – Sparta ’25 E7
10.30 ELI F1 – DVG F2
15.00 Stiphout V. A1 – ELI A1
13.00 Irene C1 – ELI C1
11.45 ZSV C3  – ELI C2
09.15 ERP E2 – ELI E1
09.30 VOW E2 – ELI E2
10.00 Mariahout F3 – ELI F2

Programma veteranen.
16.15 Sparta ‘25 – ELI 

Programma zondag 30 november 
14.30 ELI 1 – Mifano 1
11.00 Boekel Sport 4 – ELI 2  
11.00 ELI 3 – Avesteyn 3
10.00 Blauw Geel ‘38/Jumbo 12 – ELI 4
12.00 Sparta 25  9 – ELI 5
12.00 ELI Vr 1 – Ollandia Vr 1
10.00 Nijnsel/TVE Vr 3 – ELI Vr 2 

Mariahout
Programma zaterdag 29 november 
09.00 Venhorst F5 - Mariahout F4
09.30 Irene E2 - Mariahout E2
10.00 Mariahout F2 - ASV’33 F2
10.00 Mariahout F3 - ELI F2
10.30 Avanti’31 F2 - Mariahout F1
10.30 Mariahout E1 - Stiphout Vooruit E2
11.30 SCMH D1 - Mariahout D1
11.45 DVG C2 - Mariahout C2
12.00 Mariahout C1 - UDI’19/Beter Bed C2
12.45 Rhode B4 - Mariahout B2
14.30 Mariahout A1 - FC Uden A1
14.30 Avanti’31 A2 - Mariahout A2
14.30 Mariahout B1 - Margriet B2
16.30 Mariahout veteranen – 
          RKSV Boerdonk veteranen

Programma zondag 30 november 
11.00 Mariahout VR1 - Erp VR2
11.30 Mariahout 2 - DVG 2
12.00 Avanti’31 8 - Mariahout 6
12.00 RKOSV Achates 2 - Mariahout 3
12.00 Heeswijk 4 - Mariahout 4
12.30 Boerdonk 3 - Mariahout 5
14.30 Mariahout 1 - 
          Oranje Zwart Helmond 1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 19, 22 en 23 november
Corridor MW1 – MW1 7 – 9 
PupF1 – Kv Rooi 8 – 12 
PupE3 – Kv Rooi 0 – 3 
Blauw Wit (Ha) – PupE2 7 – 5 
KSV – PupE1 1 – 6 
Emos – PupD2 2 – 8 
SVSH – PupD1 1 – 13 
MOSA’14 – AspB1 3 – 5 
JunA1 – VVO  7 – 11 
ONA/Astrantia 1 – Sen 1  7 – 13 

Programma zaterdag 29 november
Sporthal Lieshout
10.00 PupE1 – SVSH
11.00 PupD2 – De Korfrakkers
12.00 PupD1 – De Korfrakkers
13.00 AspC1 – Korloo
Sporthal Nuland
9.00 Be Quick – PupF1
Sporthal Eersel
14.00 Fortuna’68 – JunA1

Programma zondag 30 november 
Sporthal Lieshout
13.00 Sen 2 – SCMH 2 
14.15 Sen 1 – Celeritas (S) 1 

Programma woensdag 3 december
Sporthal Bakel
20.30 MW1 – DOS (A) MW1
Sporthal Veghel
20.30 SCMH MW1 – MW2
Sporthal Erp
21.00 Blauw Wit R1 – R1 

badminton
Badminton Club Lieshout
Programma 30 november
10.00 BCL-1/BouwCenter Swinkels – 
          BC Oss 3
10.00 BCL-U15/Rabobank – 
          BC Oosterhout U15-3
10.00 BCL-U13?VKS Auroservice – 
          BC Drunen U13-1
10.00 BCL-H1/Sportpoint Gemert – 
          BC Goirle M1

volleybal
Bedovo
Café Thuis/Bedovo H1 - NVC H1    4-0 
(25-18, 25-21, 25-17, 25-12)
Next/Bedovo D1 - Saturnus/Hendriks 
Coppelmans D2    4-0 
(25-18, 25-19, 25-14, 25-14)
Bedovo MB1 - Sarto MB1    0-4 
(12-25, 16-25, 10-25, 08-25)
De Smulsmurf/Bedovo DR2 - 

horloge-bandjes.nl    0 - 3 
(09-25, 17-25, 21-25)
AH Kanters Erp - Bedovo DR3    3 - 0 
(25-22, 25-10, 25-19)
Bongers Constr. – Bedovo DR1/Slagerij 
Brouwers    1 - 2
(25-21, 13-25, 18-25)

Zaterdag 29 november 
Pica Mare, Gennep
12.45 Flamingo’s’56 MB1 - Bedovo MB1 
De Kwel, Cuijk
14.15 Shock ‘82 H2 – Café Thuis/Bedovo H1 
30 Vollan ‘65 D1 – Next/Bedovo D1

handbal
Bedo
Uitslagen
Niobe – Gemengde C-jeugd  18-12
Elshout – Dames A-jeugd  33-17
Heren A-jeugd – ESC ‘90  34-12
Groene Ster – Dames 1  24-16
H.V.M. – Heren 3  16-36
M.H.V. ‘81 HS2 – Heren 2  19-17

Zaterdag 29 november
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Gemengde C-jeugd – Olympia HC1
19.30 Dames 1 – Zephyr DS1 
20.40 Heren  1 – Witte Ster 2 

Zondag 30 november
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Heren 3 – Witte Ster 3
11.10 Heren 2 – VESPO 1 
Aoreven, Heythuysen
14.10 VIOS HA1 – Heren A-jeugd 
Kijk voor eventuele wijzigingen op www.
hvbedo.nl

biljarten
Biljartvereniging ‘Van de Rooje’
Uitslagen
Jan van Grinsven – Niels Schoonings 2-2
Mark van de Burgt – Dennis van Dommelen 3-0
Geert-Jan Otten – Dave van de Burgt 0-3
Philip Oosthoek – Dennis van Dommelen 3-0

Stand per 21 november
1.Dave van de Burgt 7-18
2.Arie van de Burgt 7-15
3.Philip Oosthoek 7-14
4.Niels Schoonings 6-11
5.Dennis van Dommelen 7-11

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 24 november 
Herman van de Boom - Gerrit van Osch  0-2
Ad Barten - Leo van Griensven  2-0
Tonny de Louw - Hans Wagelmans  0-2
Henk van den Bergh - Guus van de Elsen  0-2
Henk Verhappen - Henk Jansen  0-2
Martien Swinkels - Cor Verschuren  2-0
Antoon Rooijakkers - Huub Biemans  0-2
Bennie Beerens - Hendrik Korsten  2-0
Frits Poulisse - Theo van Hoogstraten  2-0
Willie Vorstenbosch - Theo van Rossum 0-2
Bennie Beerens - Jan van Dijk  1-1
Rinie van de Elsen - Theo Verheijen  2-0
Antoon van Osch - Fons van der Linden 0-2
Rinie van de Elsen - Hans Heldoorn  0-2
Jaspert Swinkels - Theo Verheijen 2-0

Uitslagen dinsdag 25 november 
Hans Wagelmans - Henk van de Vegt  1-1
Henk Mastbroek - Ad de Koning  2-0
Tonny de Louw - Jan Verbakel  0-2
Wim Swinkels - Antoon Maas  0-2
Marinus Steegs - Jan Hesselmans  2-0
Hendrik Korsten - Bennie Beerens  0-2
Theo Spierings - Mari Verbakel  2-0
Bert van de Vorst - Leo Migchels  0-2
Hendrik Korsten - Theo van Rossum  0-2
Pieter Rooijackers - Piet Goossens  0-2
Antoon Wagemans - Evert Baring  0-2
Jan van Hout - Henk Meerwijk  0-2
Hans de Jager - Piet van Zeeland  0-2
Frits Tak - Fons van der Linden  2-0
Bert van Wanrooij - Tonny Raaijmakers  0-2
Evert Baring - Rinie van de Elsen 0-2

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 19 november 
Lijn A
1. Jan en Mari       65,48%
2. Antoinnette  en Ton 60,42%

3. Helma en Joke       57,92%
4. Heidi en Angela  54,76%
5. Mia en Jan 53,75%
Lijn B
1. Riet en Cor 62,20%
2. Mien en Annemie 61,61%
3. Tiny en Liesbeth 61,49%
4. Wilma en Eric 57,14%
5. Lien en Corry 54,17%
De volgende zitting is op woensdag 3 
december. Café-Zaal de Tapperij.

Bridgeclub ‘Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 19 november
A Lijn
1.Cellie en Jan  62,50%
2. Wim en Erik  55,56%
3. Willy en Trees  53,13%
4. Nettie en Arno  52,43%
5/6 Ria en Joop  52,08%
       Gerda en Ellen  52,08%
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café Lieshout. Voor meer 
informatie kijk op www.poortvanbinderen.nl 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 13 November
1. Maria en Jan                   57,50%
2. Marie Louise en Kori     56,00%
3. Mia en Ans                     
    Toon en Nellie                53,00%
5. Marie en Tonnie            50,50%

Uitslagen 20 November
1. Marie Louise en Kori     70,00%
2. Corrie en Marianne       56,50%
3. Dora en Corry                 55,00%
4. Jo en Mien                      54,50%
5. Maria en Jan                   52,00%
De volgende zitting is op donderdag 27 
November, Aanvang 19.30 uur plaats. 
Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 25 november 
1. Ine en Mien    66,00%
2. Riek en Kitty    57,50%
3. Diny en Jos    56,50%
4. Pieta en Jan    53,00%
5. Tony en Nelly    52,50%
De volgende zitting is op dinsdag 4 
december, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

Poort van Binderen
Uitslag dinsdag 25 november
1. Josephine en Emmy 59,66 %
2. Marie-Jose en Riek 59,53 %
3. Lies en Lodewijk                             59,35 %
4. Christel en Loek                              55,31 %
5. Mieke en Leo 54,53 % 

basketbal
BasketbalClub Lieshout
Uitslagen 22 en 23 november 
Dames 1 – Basketbal Academie Limburg 43 – 48 
Heren 1 – BBC 44 – 74 
Heren 2 – Best 50 – 75 
DU20 - Dunatos  23 - 67
JU18 – Deurne 57 - 33 
MU16 – BV Rush 36 - 46
GU 14 – EBBC 55 - 36 
MU12 – BC Waldric 10 - 65
JU12 – Black Shots 37 - 12
Black Shots – JU12 16 - 53
DU = Dames Onder, GU = Gemengd 
Onder, MU = Meisjes Onder 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 25 november
½-½ Johnny v.d. Laarschot - Zjon v.d. Laar   
0-1 Frans v. Hoof - Hans Claas  
0-1 Dirk-Jan Gloudemans - Thijs Knaapen 
0-1 Erick Robbescheuten - André Bergman 
1-0 Aloys Wijffelaars - Chris v. Laarhoven 
0-1 Jef Verhagen - Willy Constant

Programma 2 december
Chris v. Laarhoven - Zjon v.d. Laar
Hein v. Bree - Albert v. Empel
André Bergman - Aloys Wijffelaars
Erick Robbescheuten - Johnny v.d. Laarschot
Jef Verhagen - Frans v. Hoof
Dirk-Jan Gloudemans - Herman Konter
Harrie v.d. Laar - Thijs Knaapen
Hans Claas - Willy Constant

Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Uw winterschilder
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DIRECT 
GEZOCHT

Leidingevende / magazijn 
medewerker (m/v)
Fulltime functie: 40 uur

Functie omschrijving
Voor de afdeling logistiek zijn we op zoek naar 
een leidinggevende/magazijnmedewerker. Je bent 
verantwoordelijk voor het aansturen, controleren en 
bijsturen van de operationele werkzaamheden in het 
magazijn. Je bent zelf ook operationeel op de werkvloer. 
Voor deze fulltime functie geldt in de periode april t/m 
augustus werken tijdens koopzondagen en je hebt 
fl exibele werktijden.

Kennis/vaardigheden/eisen
• Organiseren en verdelen van de taken binnen het team
• Controleren van de kwaliteit en productiviteit van 

de werkzaamheden
• Zorgen voor het algemeen functioneren van 

het magazijn
• Sturen en begeleiden en motiveren van 

de logistieke medewerkers
• Structureel rapporteren van de werkzaamheden aan 

je leidinggevende
• Het voeren van gesprekken met de medewerkers
• MBO werk- en denkniveau
• In het bezit zijn van een geldig heftruck/reachtruck 

certifi caat
• Ervaring in gelijkwaardige functie is vereist
• Vertrouwd met WMS
• Sterk in organiseren en overzicht behouden

Ganzeveer leeft zich uit op ‘Foute 
Sportavond’

Aarle-Rixtel – De jaarlijkse feest-
avond voor (senior)leden van B.C. De 
Ganzeveer vond vrijdag 21 november 
plaats. Waar de leden normaal ge-
wend zijn elkaar te bestrijden op een 
badmintonbaan, namen ze nu deel aan 
een ‘Foute Sportavond’.

Iedereen was gevraagd om in een ‘fout’ 
sporttenue voor de dag te komen. 
Hieraan werd goed gehoor gegeven. 
Zo waren leden te zien in wielren-
nersoutfits (lekker strak!), Duitse sport-
tenues, skibroeken en aerobic outfits. 
Daarnaast waren diverse leden ook te 
zien in sporttenues van concurrerende 
badmintonverenigingen. Kortom, lek-
ker fout allemaal en een mooie opwar-
ming voor wat de leden te wachten 
stond die avond.

De leden werden verdeeld over zes 
groepen. Met dit groepje namen ze 
deel aan diverse ludieke spellen. Op het 
eerste gezicht werd er wat nerveus om 
gelachen, maar zodra het startsein was 
gegeven, legden de groepjes elkaar het 
vuur aan de schenen! Er werd onder 
anderen gestreden in beker-stapelen, 
bier-pong, pasta-rijgen en suikerklont-
jes-stapelen. Allemaal spellen waarbij je 

getest werd op behendigheid, snelheid, 
concentratie en natuurlijk stressbesten-
digheid. En waar sommigen excelleer-
den en het beste in zich naar boven 
haalden, vielen anderen ten prooi aan 
zelfonderschatting en nonchalance.

Uiteindelijk bleven drie groepjes over, 
die het tegen elkaar mochten opnemen 
in het fantastische finale spel; Tissue-
trekken! Alle groepsleden hadden een 
volle tissuebox voor zich staan, welke 
zij – tissue voor tissue – zo snel mogelijk 
leeg moesten maken. Hilarische tafe-
relen volgden, met uiteindelijk wel een 
zeer verdiende winnaar. Deze groep 
ontving natuurlijk een fantastische fou-
te beker en mag zich nu de beste noe-
men in het bedrijven van foute sporten.

Tussen al het foute sporten door, was 
er ook genoeg tijd voor feest. Er werd 
gekletst, gelachen, gegeten en gedron-
ken, waarna de organisatie om 1.30 
uur er toch echt de pin in stak. De ver-
eniging kan terugkijken op een heel 
leuke avond en wil via deze weg nog-
maals de activiteitencommissie bedan-
ken voor het organiseren van de Foute 
Sportavond.

badminton Heren Badminton Club Lieshout 
behouden koppositie

Lieshout - BCL-H1/Sportpoint 
Gemert heeft een overwinning en 
een gelijkspel behaald in de he-
ren-3 klasse van de districtscompe-
titie georganiseerd door Badminton 
Nederland. Door deze uitslagen blijft 
het eerste herenteam lijstaanvoerder. 
Wél is door het gelijkspel tegen het 
stugge Veerkacht-H2 de concurren-
tie, die deze competitie uit Goirle 
lijkt te komen weer iets dichter bij 
gekomen.

BCL-H1/Sportpoint Gemert – BC 
Veerkracht-H1: 4-4
In de startende dubbels begon de 
wedstrijd gelijkwaardig. Jeroen van 
der Heiden en Tim van Bommel ver-
loren hun dubbelpartij in twee sets, 
met duidelijke cijfers. Wouter van 
Vijfeijken en Laurence Roijackers de-
den het beter: zij wonnen hun dub-
belpartij in drie sets van hun tegen-
stander uit Oeffelt. In de singlepartijen 
was BCL-H1/Sportpoint Gemert de 
bovenliggende partij. Alléén eerste 
heer Ruud van Vijfeijken verloor zijn 
singlepartij van Rob van den Berg. 
Tweede heer, Wouter van Vijfeijken, 
derde heer, Laurence Roijackers, en 
vierde heer, Jeroen van der Heiden, 
wonnen hun singlepartij wél waar-
door de tussenstand van 4-2 op de 
borden kwam. De afsluitende twee 
dubbelpartijen werden echter beide 
verloren (één in twee sets en één in 
drie sets), waardoor de gasten uit 
Oeffelt de stand alsnog gelijktrokken 

en het eerste puntverlies voor het eer-
ste herenteam bewerkstelligden.

BC Nuenen-H2 - BCL-H1/Sportpoint 
Gemert: 2-6
Het eerste herenteam van Badminton 
Club Lieshout heeft zich in de uitwed-
strijd tegen het tweede herenteam BC 
Nuenen behoorlijk hersteld van het 
eerste gelijkspel van deze competitie. 
In de vier gespeelde dubbelpartijen 
werden de punten nog eerlijk ge-
deeld. Tim van Bommel verloor deze 
beide dubbelpartijen geflankeerd 
door Ruud van Vijfeijken (in drie sets) 
en Wouter van Vijfeijken (in twee 

sets). In de andere dubbelpartijen 
werd wel gewonnen, net als in alle 
singlepartijen. Bert Manders, Wouter 
van Vijfeijken, Ruud van Vijfeijken 
en Jeroen van der Heiden wonnen 
betrekkelijk eenvoudig van de tegen-
stander, die in het begin als gevaar-
lijkste outsider gezien werd. Omdat 
zij allen in twee sets wonnen lijkt 
het er op dat de rol van BC Nuenen 
is uitgespeeld aan de kop van de 
Heren-3 klasse. Het lijkt er op dat het 
eerste herenteam van BC Goirle het 
enige team is dat BCL-H1/Sportpoint 
Gemert dit jaar nog van de titel af kan 
houden.

BCL-H1/Sportpoint Gemert met (vlnr) Jeroen van der Heiden, 
Ruud van Vijfeijken, Wouter van Vijfeijken, Laurence Roijackers 
en Bert Manders. Op de foto ontbreekt Tim van Bommel

Hypotheken 

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

Beek en Donk – Tijdens de jeugd-
competitie van zondag 23 novem-
ber speelde Mixed 2 een belang-
rijke wedstrijd tegen Mierlo. Om 
aansluiting te houden met de top 
moest er gewonnen worden van de 
koploper. De eerste wedstrijd werd 
nipt verloren. 

De meisjes en jongens van Mixed 
2 waren uit op revanche. In ok-
tober ging de winst met 5-3 naar 
Mierlo. Helaas kon Leslie Heerdink 
deze wedstrijd niet meedoen we-
gens ziekte, maar er kon toch met 
een sterke opstelling aan de par-
tijen worden begonnen. In te-
genstelling tot de eerste wedstrijd 
werden de gemengd dubbels van 
Anne Meulensteen met Koss van 
de Wijdeven en Jadzia Spaan met 
Nick Meulensteen ditmaal wel ge-
wonnen. Een goede start dus, maar 
helaas werd het herendubbel, wat 
de vorige keer wel gewonnen werd, 
door Brady Bots en Koss nu verlo-
ren. Het dames dubbel van Jadzia 

en Anne was een zeer spannende 
wedstrijd. Helaas verloren de Mixed 
dames nipt met 28-30, maar ze lie-
ten geen van allen de moed zakken. 
Vol overgave begonnen ze aan de 

enkelspelen. Er zou en moest ge-
wonnen worden. Brady speelde een 
geweldige partij, maar moest helaas 
zijn meerdere erkennen in zijn te-
genstander. Nick beet zich vervol-
gens vast in de wedstrijd, maar toch 
trok hij net aan het kortste einde van 
deze zeer spannende wedstrijd. Het 
30-29 verlies zou uiteindelijk be-
slissend blijken tussen gelijkspel of 
verlies. Ondertussen stond zijn zus 
Anne ook op de baan. Die hield haar 
hoofd duidelijk koel en won haar 
partij. Jadzia was de laatste hoop 
om er nog een gelijkspel uit te ha-
len, maar helaas liep ze in het begin 
van de wedstrijd een te grote achter-
stand op die ze niet meer goed kom 
maken. De eindstand is daardoor 
weer 5-3 geworden voor Mierlo, die 
daarmee koploper blijven in de pou-
le. Maar dit keer met beduidend be-
tere tegenstand van Mixed, te zien 
aan alle rode hoofden die steeds van 
de baan kwamen. 

In de tweede wedstrijd speelde 
Mixed 2 tegen Ganzeveer 2. Het 
team uit Aarle-Rixtel moet duidelijk 
nog ervaring opdoen en is een ma-
tje te klein voor Mixed 2. Eindstand 
8-0. Kijk voor meer informatie over 
de vereniging op www.bcmixed.nl 
of facebook.com/bcmixed.

Jeugd Mixed 2 toont veerkracht

Achter vlnr: teambegeleiders Toon Boetzkes en Marian van de 
Wildenberg. Midden vlnr: Anne Meulensteen en Jadzia Spaan. 
Voor vlnr: Nick Meulensteen, Koss van de Wijdeven en Brady Bots 

Groepsfoto van de deelnemers aan de ‘Foute Sportavond’
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E V E N E M E N T E N

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Donderdag 27 november 
Expositie illustratief vormgever Freddie 
Segers t/m 30 nov.
Van Schijndel, Passie voor Wonen, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk

Liederentafel ‘t Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte Zonnetij, 
Aarle-Rixtel

Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Vrijdag 28 november 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Relax,create en shop
19.30 uur, Wellness Spa BasicFlow, 
Aarle-Rixtel

Jeugdtoneel De Vriendenkring:
‘De Da Vinci Kolder’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Crazy Thuis Wives: Wijnproeverij!
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
Café/Zaal de Tapperij

Zaterdag 29 november 
Kleindieren Tentoonstelling
10.00 uur, Tuincentrum de Biezen,
Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Expositie kunstenaars van De Nieuwe 
Werf ORO t/m 14 dec.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal Lage Heesweg, 
Beek en Donk

Tienerwerk Lieshout Teens Pepernoten 
Disco
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Live optreden Handsome Willy
20.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Jeugdtoneel De Vriendenkring: 
‘De Da Vinci Kolder’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Far From Over LIVE!
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Local Heroes !
20.30 uur, Café/Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Saturday Night Fever
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zondag 30 november 
Sinterklaasontbijt
9.00 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

Vlooienmarkt
9.00 uur, MFC De Dreef, Aarle-Rixtel

Gezinsviering
11.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

Maandag 1 december 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

EHBO lezing hersenstichting
20.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Dinsdag 2 december 
‘Verbinden’ met team Gezond Bezig! 
A-R
19.30 uur, Scouting A-R, de Dreef en 
Handboogvereniging, Aarle-Rixtel

Donderdag 4 december 
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 6 december 
Wijnactie O&U
10.00 uur, Beek en Donk

Sinterklaas -ruil je pakjes- avond!
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 7 december 
Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum Het Anker, 
Beek en Donk

IVN wandeling langs de Goorloop
10.00 uur, parkeerplaats Sparta’25, 
Beek en Donk

WinterbosFair
12.00 uur, Kerstbomenbos, 
Scheepsstal 3, Aarle-Rixtel

35e Jeugdveldrit van Lieshout
12.00 uur, ‘t Hof, Lieshout

Open Laarbeekse DEJA JAM Session
14.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Maandag 8 december 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Donderdag 11 december 
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Vrijdag 12 december 
Schaatsen met de Boemerang
19.00 uur, Verzamelen bij tienerruimte, 
Beek en Donk

Tienerwerk Lieshout Kerstgala Disco
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Echte Mannenavond met Funkmaster B
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 13 december 
Jeugd Prinsenreceptie de Raopers
14.11 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout

Sounds of Christmas, kerstconcert St 
Caecilia
19.00 uur, Sint Servaaskerk, Lieshout

KerstROLLERshow The American 
Dream
19.00 uur, D’n Ekker, Beek en Donk

Sold Out!
20.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zondag 14 december 
KerstROLLERshow The American 
Dream
11.00 uur, D’n Ekker, Beek en Donk

Kerstfair Lieshout
13.00 uur, Lieshout

KerstROLLERshow The American 
Dream
16.00 uur, D’n Ekker, Beek en Donk

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Afgelast ivm vogelgriep


