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GELUKKIG NIEUWJAAR!
-  Het  team van MooiLaarbeek wenst iedereen een  -

Modderige schoenen en papieren vliegtuigjes bij 3e editie Kwizut
Redacteur: Iris Savenije
Foto’s: Fotografen MooiLaarbeek

Beek en Donk – De derde editie van 
Kwizut Beek en Donk heeft dit jaar 
maar liefst 3200 mensen verdeeld 
over 146 teams aan het denken ge-
zet. Twaalf verschillende categorieën 
moesten in vijf uur tijd worden uitge-
pluisd. Ronnie van der Rijt, medeor-
ganisator, kijkt terug op een mooie 
editie: “Het is super gegaan. Het is 
gelopen, zoals we het hadden ge-
pland.”  
 

Goed begin, halve werk
De enige file in Nederland op een 
zondagavond  was op de Otterweg in 
Beek en Donk. Vanaf 18.30 uur begon 
de uitgifte van de quiz. Petra Verbakel 
van ‘De Kakelhennen’ had er tegen die 
tijd al een paar uurtjes opzitten. Vanaf 
16.00 uur stond haar team in de rij,  
vooraan weliswaar. Petra: “We heb-
ben eten, drinken en een dekentje. We 
hebben ons goed voorbereid.” 

Andere teams hadden de voorberei-
ding iets minder serieus genomen. 
Nadat de eerste auto met lege accu 

gemaakt was, stond de tweede stil om 
18.27 uur. Omstanders kregen deze 
niet meer op tijd aan de praat, maar dit 
mocht de pret niet drukken. De auto 
werd aan de kant gedrukt en vrijwilli-
gers van Kwizut brachten de quiz naar 
het juiste adres. De uitgifte van de quiz 
verliep verder voorspoedig. De tas met 
vragen, inclusief badmintonrackets en 
tomaten, werd uitgedeeld en met een 
letterlijke klap op de vuurpijl kon de 
race tegen de klok beginnen. De deel-
nemers hadden er zin in. 

Lees verder op pagina 3. 
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Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
info@mooilaarbeek.nl 
of bel tijdens kantooruren: 
0492-832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
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Aan de inhoud van
DeMooiLaarbeekKrant is alle mogelijke 
zorg besteed. Er  kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend.  De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag  
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart 
invertrouwde 
handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

De toekomst is een paradijs waaruit 
nog nooit iemand is teruggekeerd. 

Pierre Reverdy

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

De Wilhelminastraat heeft zijn naam te danken aan onze oud koningin 
Wilhelmina. Wilhelmina die werd geboren op 31-08-1880 in ’s Gra-
venhagen, en overleed op 28-11-1962 in Apeldoorn. Ze was koningin 
van 1898 tot 1948. Van 1890 tot haar achttiende verjaardag in 1898 
was haar moeder koningin Emma regentes. 

Op 07-02-1901 trouwde ze met haar achterneef Hendrik Wladimir 
Albrecht Ernst van Meckleburg Schwerin, Prins Hendrik. Hij was Her-
tog van Mecklenburg, Vorst van Wenden, Schwerin Ratzeburg, Graaf 
van Schwerin, Heer van de Landen Rostock en Stagard. Een hele mond 
vol. Ze hebben dezelfde voorouders, het is: Wilhelmina van Oranje 
Nassau, dr.v. Koning Willem III, van Oranje Nassau, e.v. Adelheid van 
Waldeck Pyrmont, kleindochter van: Willem II, van Oranje Nassau e.v. 
Anna Paulowa van Rusland, achterkleindochter van: Paul I van Rus-
land, e.v. Sophia van Wurttemberg.

Prins Hendrik van Meckelenburg Schwerin, zn.v. van: Fredrik Frans II 
van Mecklenburg Schwerin e.v. Marie Schwarzburg Rudolstadt, klein 
zoon van: Paul Frederik van Mecklenburg Schwerin e.v. Alexandrine 
van Pruisen, van: Frederik Lodewijk, achterkleinzoon van: Paul I van 
Rusland e.v. Sophia van Wurttemberg.

De nieuwbouw in de Wilhelminastraat in Mariahout kwam rond 1970 
op gang. De eerste huizen werden toen nog genummerd op de Mari-
astraat. Maar zaal Govers stond destijds al genummerd op de Wilhel-
minastraat. Op 21-10-1994 lezen we in de krant dat onze oud burge-
meester P.v.Hout een spoedprocedure gaat starten voor het bouwrijp 
maken van een bedrijventerrein. Er waren toen een viertal bedrijven 
in Mariahout gevestigd, die eigenlijk niet in een woonomgeving thuis-
hoorden. Dat waren houthandel Raaymakers, machinaal timmerbe-
drijf Gevers, Robbescheuten tegels en het timmerbedrijf van F. Daniëls. 
De vier bedrijven namen opties op terreinen aan de Wilhelminastraat. 
Hiervoor moest het bestemmingsplan veranderd worden. Een week 
later kon het bedrijventerrein aangelegd worden. In 1975 kreeg het 
constructiebedrijf Vereijken, haar toestemming voor de broodnodige 
uitbreiding. 

Namens de heemkundekring ’t Hof van Liessent, 
Henny Bevers – van den Baar

WILHELMINASTRAAT

Fotograaf: Leo van den Heuvel

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgd-
heid en liefde is plotseling van ons heengegaan mijn lieve zorgzame man, 
ons pap en trotse opa

Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar.

24 december 2013
De Sluiter 7, 5737 AN Lieshout

De crematieplechtigheid heeft op 31 december plaatsgevonden te Heeze.

Marij

Marianne en Christian
Danique

Yvonne en Wouter
Jules

Johnny

Jan van den Heuvel
Johannes Gerardus

echtgenoot van

Marijke van den Heuvel-Endevoets
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Gastouderbureau Kidsplanet Beek en Donk

“waar kwaliteit nog betaalbaar is” 

Gastouderbureau Kidsplanet Beek en Donk

“waar kwaliteit nog betaalbaar is” 

www.gob-kidsplanet.nl          info@gob-kidsplanet.nl

€ 25,- p/mbemiddelingskosten

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl
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vier kernen, één partij

op 2014 
Ein Prosit! 

Oktoberfest Aarle-Rixtel 2013

op 2014 
Ein Prosit! 

Vervolg voorpagina: Kwizut 2013
Moeizame start
De categorieën waren eerder door 
Kwizut bekendgemaakt. Ieder teamlid 
kreeg zijn eigen taak. Voor sommigen 
was het een moeizame start. Brigitte 
Jacobs van ‘Old Stars’ had de categorie 
’50 tinten grijs’ op zich genomen. “Ik 
moet altijd even op gang komen, maar 
als ik mijn eerste antwoord op heb ge-
schreven, gaat het steeds beter.”

Marie Heesakkers uit hetzelfde team 
vond het lastig om woorden uit het di-
alect te vertalen naar het Nederlands. 
“Een Oaw fiep, ja, dat is een kletsma-
joor, een zeverzak, een lulhoer, maar 
dat is ook geen Nederlands”, grapte hij. 

Kunst- en Vliegwerk
Categorie ‘Kunst- en Vliegwerk’ moest 
tussen 19.00 uur en 20.30 uur uitge-
voerd worden bij Café Dave van de 
Burgt. Een baan met 8 vakken was op 
de grond geknutseld. Van ieder team 
moest één lid een vliegtuig vouwen en 
deze zo ver mogelijk op de baan wer-
pen. Voor het team ‘Van alles wa’ was 
Bowen Straatman de piloot. “In ons 
team kon iemand een straaljager vou-
wen”, vertelde hij. Dit zorgde ervoor 
dat hun heuse straaljager tot het ze-
vende vak reikte. 

Chaotische buitenopdracht
D’n Hort op is een categorie, waarbij je 
tijdens een route vragen moet beant-
woorden. De afgelopen twee edities 
was deze route met de auto mogelijk. 
Dit jaar niet. Een gedeelte was alleen 
te voet bereikbaar. Dit zorgde voor 
de nodige chaos. Auto’s liepen vast, 
waardoor de aanwijzingen niet meer 
duidelijk  waren. Organisator Ronnie 
zegt er het volgende over: “Het was 
een pittige ‘D’n Hort op’ dit jaar. Twee 
vrijwilligers zijn te hulp geschoten om 
de categorie in goede banen te leiden. 
Ruim 70 teams hebben het ingeleverd. 
Het werkte dus wel, maar je had er wel 
flink wat tijd voor nodig.”

De geheime opdracht
Om 21.00 uur was het tijd voor de ge-
heime opdracht. Om vijf voor negen 
zat de zaal vol en was het muisstil. Ties 
van Oorsouw, medeorganisator, door-
brak deze stilte: ”Iedereen die hier zit, 
moet nu een code op zijn telefoon ge-
kregen hebben”, vertelde hij. De men-
sen in de zaal keken hem vragend aan; 
niemand had een code. Ties vervolgde: 
“Niemand? Klopt. Maar nu weet ik wel 
wie er een telefoon heeft. Deze moet 
uit en weg.” 

Ook het papier dat de meesten bij 
zich hadden moest worden wegge-
legd. De aftrap was een filmpje met 
40 boodschappen, die je uiteraard al-
lemaal moest onthouden. Grappige 
filmpjes van onder andere Sinterklaas, 
een streaker en Sparta’25 volgden. 
Hierover werden de meest onmogelijke 
vragen gesteld. 

Eind goed, al goed
Kwizut 2013 was een editie met mod-
derige schoenen, vastlopende auto’s, 
papieren vliegtuigjes, breinbekers en 
als we de social media moeten gelo-
ven: een gezonde dosis gezelligheid. 
De afterparty bij Café Dave vd Burgt 
maakte hier een geslaagd einde aan. 
Organisator Ron maakte zelf om 05.30 
uur zijn voordeur open. “De afterparty 

was een heel geslaagd feestje, maar de 
volgende dag moet er altijd weer veel 
opgeruimd worden. Dat hoort er ook 
bij, hè”, vertelt hij.  

Nu is het wachten op de uitslag, die op 
11 januari  op de feestavond bekend-

gemaakt wordt. Deze vindt plaats in 
het nieuwe gebouw van sporthal D’n 
Ekker. 

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

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

Diverse soorten 
schaatsen voor zeer 
lage prijzen

Kinderschaatsen 
om te bouwen naar 
skeelers

maar € 49,-

Workshop
Hoe maak ik mijn woning verkoopklaar? Zie  

Van Schijndel 
Dé woonwinkel

Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  
0492-46 11 00  www.anteak.nl
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, vrij 
 09.00 tot 12.00u 
Parochie Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 4,
Lieshout 
T: 0499 - 421236
E: info@de-emmausgangers.nl
W: www.de-emmausgangers.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u
Parochie Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes
Mariastraat 27, Mariahout          
T: 0499 - 421676
Open:  ma, woe en vrij 
 10.00-11.00u
Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
T: 0492 - 381215
E: olvpres1@onsmail.nl 
Eustachiuskapel
Michaëlkerk
Kerkstraat 1, Beek en donk
Open  zomer: 09.00-16.30u
         winter: 09.00-15.30u
Missieklooster H. Bloed 
Kloosterdreef 7, Aarle-Rixtel 
T: 0492-461324
W: www.missieklooster.nl
Mariakapel
Bosscheweg 18 , Aarle-Rixtel
Open  zomer: 09.00-19.30u
            winter: 09.00-18.00u

In noodgevallen bij ziekenzalving of uitvaart (Lieshout, Mariahout en Beek en Donk) 
kan men bellen naar telefoonnr. 0492-461216

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
3 januari 2014 - 8 januari 2014

Vrijdag 3 januari

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 4 januari

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Truus Kruijsen-Brou-
wers (mged), Anna de Korte (mged).

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor
Intenties in deze viering voor: Bijzondere intentie; 
Tot welzijn van de parochie  

Zondag 5 januari 

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Frits van Kaathoven 
(mged), Martien Daniëls (mged), Lambertus en 
Gijsberta van Lierop-Martens en kinderen (fund), 
Jan de Koning (fund).

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Hoogfeest: Openbaring des Heren (Driekoningen) 
(van 6 jan.) 
Eucharistieviering  met samenzang  
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
Wim en Bertha van Dijk  (verj. vader); 
Sien Nooijen (fund.); Doortje van Roij (verj.); Christ 
en Antoine van Bommel;
Hanneke van Berlo (fund.); Jan Hendrix (j.get.); Jo 
Oude Wolbers

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Toon van den Heu-
vel, Will Toussaint-van Wingerden, Jet Spierings-
Vlemmings, Christ van Denken en Annie van Lank-
veld, Gerrit en Truus Kruijsen-Brouwers, Nellie van 
Zutven-Sterken, Gerta Thijssen, Christ Spierings.

Na afloop van de viering van zondag 5 januari 
2014 in de Michaëlkerk te Beek en Donk nodigt 
het pastorale team u van harte uit om samen met 
hun een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.

Woensdag 8 januari

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel 
Rozenkransgebed

Mooie kerkvieringen voor 
Kerst in Laarbeek 

Laarbeek - Het is weer Kerstmis. Elk 
jaar opnieuw wordt het kerstverhaal 
verteld. Steeds weer vinden we het 
mooi, omdat het over eenvoudige 
mensen gaat. Over een timmerman 
met zijn vrouw, en een kindje dat ge-
boren is in een stal. De eerste mensen 
die op bezoek kwamen bij Jezus wa-
ren herders. Zo wilde God laten zien 
hoeveel hij van alle mensen hield. 

In alle kernen van Laarbeek hebben 
verschillende werkgroepen gewerkt 
aan mooie, vrolijke kerkvieringen voor 
kinderen en gezinnen. De kerkvierin-
gen werden druk bezocht. Tijdens de 

gezinsviering in Lieshout op kerst-
avond sprak Pater Wester over ezeltje 
Domoor en hoe vervelend het is om 
gepest te worden en hoe fijn het dan 
is wanneer er iemand zich over jou 
ontfermt, voor jou opkomt en voor jou 
zorgt. 

De foto bij dit bericht is gemaakt van 
de peuter/kleuterviering in de Micha-
elkerk in Beek en Donk. Zo’n vijftig 
peuters en kleuters waren aanwezig 
om te luisteren naar het kerstverhaal, 
om samen te zingen en als afsluiting 
beschuit met muisjes te eten. 

De peuter/kleuterviering in de Michaëlkerk in Beek en Donk

Kienen met KBO Lieshout
Lieshout – KBO Lieshout houdt op 
vrijdag 3 januari 2014 een kienavond 
in de vernieuwde grote zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout. 

Er wordt gekiend om levensmiddelen-
tassen, vleespakketten, koffiepakket-
ten en om geldprijzen. Iedere deelne-
mer ontvangt een passende attentie, 

dus altijd prijs. Bij voldoende deelname 
vindt er nog een verrassingsronde 
plaats.

De zaal gaat open om 19.00 uur en 
het kienen begint om 20.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom op deze 
kienavond. Telefoon (0492) 46 87 44

Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Met de versterking van de positie van 
de flexwerker wil Ascher voorkomen, 
dat werkgevers op een verkeerde 
manier gebruik maken van flexibele 
arbeidsvormen. De wetgeving wordt 
ingrijpend veranderd.

Wat verandert er zoal, naar verwachting al 
per 1 juli 2014? 

Wij zetten een aantal belangrijke 
wijzigingen op een rijtje:

Er mogen in beginsel maximaal 3 
contracten binnen een periode van 2 jaar 
worden verstrekt: dit was tot nu toe in 
beginsel maximaal 3 contracten binnen 
een periode van 3 jaar;
Om te voorkomen dat je als werkgever 
iemand na het verstrijken van de periode 
van 2 jaar een vast contract moet 
aanbieden, moet er een tussenpose zijn 
van meer dan 6 maanden tussen de 
einddatum van het laatste contract en 
de nieuwe arbeidsovereenkomst. Deze 
tussenpose was meer dan 3 maanden;
Er kan geen proeftijd meer 
worden afgesproken bij tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten van 6 maanden 
of minder;
Er kan – behoudens bijzondere 
omstandigheden - geen concurrentiebeding 
meer worden afgesproken in een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst;

Advies over de mogelijke consequenties 
van de aankomende regelgeving? Neem 
dan contact op met mr. Bart Kusters 
of mr. Marc van de Ven van Juridisch 
Adviesbureau Laarbeek B.V.. Wij zijn 
bereikbaar via telefoonnummer: 0492-
468744 of per e-mail: info@ja-laarbeek.nl.

Verbetering rechtspositie fl exwerkers

Nieuwjaarsbijeenkomst SBB 
in teken van afscheid
Laarbeek - Een jaarbegin met een 
afsluiting. Na bijna 2 decennia 
neemt Stichting BedrijvenBelangen 
afscheid van twee prominente be-
stuursleden: voorzitter Frank van 
Asten en secretaris Guus Gijsbers 
geven hun zetels op om zich geheel 
te wijden aan de Stichting Parkma-
nagement Laarbeek.

In een gemoedelijke sfeer kunnen 
Laarbeekse ondernemers hen de 
hand drukken tijdens de Nieuwjaars-
bijeenkomst in Herberg de Brabantse 
Kluis in Aarle-Rixtel. Gasten worden 
verwelkomd vanaf 19:30 uur met 
koffie, thee en iets zoets. Om 20:00 
uur wordt de avond geopend door 
Roel Janssen, de nieuwe SBB-voor-
zitter. Burgemeester Hans Ubachs 
bedankt de vertrekkende bestuursle-
den namens de Gemeente Laarbeek. 
De SBB zorgt voor een feestelijk af-
scheidscadeau en ook enkele andere 

betrokkenen staan kort stil bij de to-
meloze inzet van Frank en Guus. 

Daar zijn natuurlijk wat ludieke uitin-
gen bij. Ondanks het jaargetijde be-
looft het een warme en unieke avond 
te worden. Still CrazY, Gouden Me-
daillewinnaars Barbershoppen 2010-
2012, staat met een aanstekelijk re-
pertoire garant voor een toepasselijke 
muzikale sfeer. 

Omdat zowel Frank als Guus niet al-
leen gekend zijn binnen de SBB, zijn 
deze keer ook Laarbeekse onderne-
mers welkom die (nog) geen lid zijn 
van de Stichting BedrijvenBelangen.

Vooraf aanmelden is wel vereist want de 
SBB ontvangt haar gasten graag goed 
voorbereid. Dat kan tot 30 decem-
ber via de site  www.sbblaarbeek.nl.
Meer weten? Bel het secretariaat: 
0492  46 52 50. 

Lieshout - De vrijwilligers van &RG-
teens, tienerwerken Lieshout houden 
op vrijdag 10 januari 2014 een zeer 
gezonde en sportieve activiteit. Ein-
delijk weer een avond achter de com-
puter of TV vandaan. Veel beweging, 
spanning en lol in zwemparadijs de 
Tongelreep. 

Gezellig met je Lieshoutse vriendjes 
of vriendinnetjes naar het zwempa-
radijs in Eindhoven. De deelnamekos-
ten voor deze activiteit zijn €3,50 per 
persoon. Het bedrag overmaken op 

nummer 105065153 heeft de voor-
keur, anders gepast betalen bij de bus. 

Vanwege de kosten vragen ze ouders 
om meerdere kinderen weg te bren-
gen en weer op te halen (men mag 
daar ook blijven). De vertrektijd is 
gewijzigd naar 18.00 uur omdat om 
21.00 uur het zwembad weer wordt 
gesloten. Er worden geen inschrijf-
formulieren uitgedeeld. Inschrij-
ven kan tot 8 januari via de website 
www.energyteens.nl.

&RG-teens gaat disco zwemmen
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11 januari Open Dag Radio Kontakt 
van 11.00 tot 16.00 uur

U bent van harte welkom!

Radio Kontakt 
Otterweg 25  
0492-463624

info@kontaktfm.nl 
www.kontaktfm.nl 

 

Radio Kontakt presenteert op de open dag haar nieuwe logo.
Radio Kontakt ...............wordt.............Omroep Kontakt

Oud-Beek en Donkenaar ondernemer van sexdatingsite
Redacteur: Iris Savenije

Beek en Donk – Ondernemer van 
een sexdatingsite. Dat is de rol van 
de Beek en Donkse Joel de Tombe in 
de nieuwe dagelijkse soap van BNN: 
‘StartUp’. Vanaf 6 januari is deze 
dramaserie elke dag om 19.30 uur 
te zien op Nederland 3.  Joel werd 
bekend door zijn deelname aan de 
eerste editie van Idols. De kersversie 
‘soapie’ is erg te spreken over zijn rol 
in ‘StartUp’. 

‘StartUp’
Een groep jonge ondernemers gaat 
samen in een leegstaand pand wer-
ken en wonen. Joel speelt het perso-
nage Pieter Wolfsen (Wolf). Samen 
met zijn beste vriend is Pieter een 
sexdatingsite begonnen, genaamd 
PIMP. Joel speelt een dominante ‘bad 
guy’ met een kort lontje. Joel vindt 
het heerlijk om deze rol te spelen. “Ik 
denk dat ik de eerste vier draaiweken 
geen aardig woord heb gezegd”, ver-
telt hij lachend. “Het is geweldig om 
allemaal dingen te zeggen, die je in 

het dagelijks leven alleen mag den-
ken”, vervolgt hij. 

De casting 
Joel werkte al in de muziek- en musi-
calwereld, toen hij een aantal maan-
den geleden benaderd werd door 
BNN. Hij mocht auditie doen. De 
eerste twee audities gingen goed. 
“Via, via hoorde ik al dat ik het goed 
gedaan had, zes weken later werd ik 
gebeld met het goede nieuws. Ik had 
de rol”, vertelt hij. 

Een rouwe, dramatische serie
Nederland kent al een aantal dage-
lijkse series, maar ‘StartUp’ is volgens 
Joel anders. “Het is een rouwe, dra-
matische serie. Daarnaast zitten er 
verschillende veelbelovende acteurs 
in en hiermee bedoel ik natuurlijk 
niet mezelf”, grapt hij. “Het decor 
is ook fantastisch. De opnames vin-
den plaats in een oude fabriek. Heel 
gaaf.”

Loopbaan 
Na Idols heeft Joel in verschillende 

musicals gespeeld, zoals ‘Hair’ en 
‘Dromen zijn bedrog’. De Beek en 
Donkenaar is ook als (stem)acteur 
actief geweest en maakt nog altijd 
muziek in zijn band ‘The Soul Six’. 
Hoewel Joel nog met grote regelmaat 
in Beek en Donk komt, woont hij er 
al een aantal jaren niet meer. Na een 
aantal jaren in Haarlem gewoond te 
hebben, heeft de zanger/acteur sinds 
korte tijd nu zijn onderkomen in Am-
sterdam.  

Veelbelovend
Joel beschouwt ‘StartUp’ als één van 
de gaafste projecten die hij tot nu toe 
ooit gedaan heeft. “Ik heb er dan ook 
veel vertrouwen in dat deze serie gaat 
slagen. We werken enorm hard voor 
de soap, daaraan kan het in ieder 
geval niet liggen”, vertelt hij overtui-
gend.   

Kijk voor meer informatie over de se-
rie op startup.bnn.nl

Fotograaf: Otto van den Toorn

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Zuurkool uit 't Vat 500 gram 0.69
Zespri kiwi    500 gram 1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Rode Grapefruit per kilo  1.49
Kleine Spruitjes 500 gram 0.69

Sla Mix

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Gesloten t/m 4 januari

Wij wensen u een schitterend 2014

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

€ 1,29

zoete
mandarĳnen

het jaar gezond beginnen met de beste wensen van 't Verswarenhuys!
sappige
sinaasappelen

€ 1,99
kilo 2 kilo

€ 1,49

lekker zoet
Elstar appelen

nieuw!
Brabantse salade

€ 1,49
1,5 kilo bakje 200 gram

€ 1,49

lekker zoet
Elstar appelen
1,5 kilo

Brabantse salade

het jaar gezond beginnen met de beste wensen van 't Verswarenhuys!

sinaasappelen

Beek en Donk – Schilder Jan Smits uit 
Beek en Donk is de winnaar van de 
Brabantse Beeldende Amateurkunst 
Verkiezing. Met zijn schilderij ‘Post 
Stippelberg’ van het landschap  De 
Stippelberg, het natuurgebied in De 
Rips, heeft hij de jury overtuigd. 

Afgelopen vrijdag 20 december werd 
deze prijs uitgereikt in de Statenzaal 
van het Provinciehuis in Den Bosch door 
gedeputeerde  Cultuur en Samenleving 
Brigite van Haaften. Eerder zat Jan bij 
de twaalf genomineerden van de in to-
taal 534 inzendingen van de wedstrijd. 

Jan Smits is een kunstschilder die zijn 
inspiratie uit het Brabantse land haalt. 
Hij schildert zo realistisch, dat je van 
afstand niet kan zien dat het een schil-
derij is. Eerdere citaten uit het juryrap-
port waren dan ook: “In zijn schijnbare 
eenvoud is het een indrukwekkend 
landschap”, “Je oog wordt het bos in 
getrokken” en “Je krijgt zin om te wan-
delen.”

De jury van de Amateurverkiezing be-
staat uit kunstenaars, docenten van de 
kunstacademie en museumdirecteuren. 
Dit jaar is de amateurskunstprijs door 
twee kunstenaars gewonnen. Ook Ber-

nadet Rijvers uit Rijsbergen met haar 
schilderij ‘Lichtinval’ mag zich winnaar 
noemen. Bij beide schilderijen is er veel 
aandacht besteed aan de lichtinval. Dit 
omdat lichtinval het thema was van dit 
jaar. Het thema van volgend jaar is: te-
genstellingen. 

Schilder Jan Smits winnaar Brabantse Amateur Verkiezing
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E M H T U Z I W K P R E U F W D D
Q G W N W Q K G M I G R N B F U G
C E I D I J G H S V R I E N D E N
L L B L U E N C K F Q W L U S G I
M U U D L H U P H W N O L F B V L
O K N T R E X W L A F L A A W T E
O K E O I S Z Q J E M D N V S X S
I I L L V M I E B A I P K V L T S
L G L L T T U U G E A X A W G T I
A O O A M F H R H D S R I G L S W
A L B A L G C G A T T S S B N E R
R K E A X T I X J T A R V D C E A
B T I K P L X P D I F J M L U F A
E D L R I K S H O W E F A C G I J
E O O E S P C M T X L X X R I X K
K F V W W Q R X C Q E X W S T P B
B V D R U W V O O R N E M E N V W
M N H U A N G E I L I M A F S E I
V L O U P G T R G I R N I E U W W
E O A V I C E W K R G S G E A U M
C A U L X H W N I B N A O B N D K
H T J D S J Q A G A J I U K L I I

NIEUWJAARSDUIK JAARWISSELING MOOILAARBEEK
OLIEBOLLEN VEILIGHEID CHAMPAGNE
VOORNEMEN GELUKKIG GEZELLIG
VRIENDEN VUURWERK FAMILIE
KNALLEN TAFELEN KWIZUT
TWAALF VRAGEN FEEST
NIEUW THUIS CAFE
SHOW WENS OUD

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Thea Wich

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Friedy van de Kerkhof

2. Francien van de Weijer

3. Karel Verouden
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Friedy van de Kerkhof

2. Francien van de Weijer

3. Karel Verouden

Medium

5 6 4

1 7 8

7 2 3 5

1 7 5 4

3

8 4 5 7

2 7 6 4

3 6 9

9 5 1

Puzzle #192001

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

CAFE

CHAMPAGNE

FAMILIE

FEEST

GELUKKIG

GEZELLIG

JAARWISSELING

KNALLEN

KWIZUT

MOOILAARBEEK

NIEUW

NIEUWJAARSDUIK

OLIEBOLLEN

OUD

SHOW

TAFELEN

THUIS

TWAALF

VEILIGHEID

VOORNEMEN

VRAGEN

VRIENDEN

VUURWERK

WENS

MOOI GEZONDMMMMMMMMMMMOOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI GGGGGGGGEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND 30+ kaas

Kaas past in een gezond voedingspatroon. Kaas bevat belangrijke 
voedingsstoffen maar ook verzadigde vetten. Verzadigde vetten zorgen 
ervoor dat het cholesterolgehalte in het bloed stijgt. Bij een overmatig 
gebruik van verzadigde vetten is de kans op hart- en vaatziekten groter. 
Maar....gelukkig zijn er in ons land ook magere kaassoorten. Een normale 
kaas is 48+, dat wil zeggen dat 48% van de droge stof(kaas bestaat uit 
58% droge stof en 42% vocht) uit vet bestaat. Feitelijk bevat 48+ kaas dus 
28% vet. Door een kaas te nemen met een lager vetgehalte, bijvoorbeeld 
30+ kaas, gebruik je minder verzadigde vetten. ‘t Verswarenhuys heeft een 
assortiment lekkere 30+ kazen: jong, jong belegen, 
belegen, extra belegen en een kruiden 30+kaas. 
Allemaal van de beste kwaliteit(Noord Holland). 
Kom maar eens proeven in ‘t Verswarenhuys!!

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept:

Knolselderij schillen en in dunne plakjes snijden. Daarna snijd je er 
repen van zo groot als een lucifer. Zet een grote pan water op en 
kook de reepjes in water met wat zout beetgaar. De reepjes afgieten 
en goed laten uitlekken. Laat de room, melk, een gesnipperd 
knoflookteentje, rozemarijn en tijm 10 min zachtjes trekken op een 
laag vuurtje. Zorg dat het niet overkookt. Zeef de massa en laat 
afkoelen tot het lauwwarm is en meng de eieren door het mengsel. 
Meng nu alles in een beboterde ovenschaal goed door elkaar en 
breng op smaak met peper en zout. Strooi de kaas erover en gratineer 
in oven van 200° C. tot gratin mooi bruin en gaar is (45 min).

1 knolselderij
2 dl room
2 dl melk
Peper en zout
1 teen knoflook

2 takjes tijm
10 rozemarijnnaalden
3 eieren
100 gr geraspte kaas

Recept van de week

Knolselderij gratin uit de oven (heerlijk als vervanger van aardappels) (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl
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Beek en Donk – De start van de 
Gezondheidsrace, de officiële ope-
ning van het Ontmoetingscentrum, 
de onthulling van een Social Sofa, 
de opening van het nieuwe tiener-
veldje en een grote Gezondheids- 
en Welzijnsmarkt. Het wordt een 
drukke dag op zaterdag 11 januari 
in het Ontmoetingscentrum. Vanaf 
10.30 uur vinden al deze activitei-
ten plaats.

Door een samenloop van omstan-
digheden kwam het zo uit dat al 
deze activiteiten op één dag gaan 
plaatsvinden. Henrie Bouwmans, 
medewerker ViERBINDEN en te-
vens Dorpson-
dersteuner Beek 
en Donk, vertelt: 
“Welzijnsinstelling 
ViERBINDEN kop-
pelt als organisatie 
verschillende din-
gen aan elkaar. Er 
waren een aantal 
activiteiten die op 
de planning ston-
den. We hebben er 
daarom voor geko-
zen om dit op één 
dag te laten vallen. 
Zaterdag 11 januari 
wordt daarom een dag vol onthul-
lingen, openingen en gezelligheid.”

Programma
Iedereen is van harte welkom om 
op deze zaterdag een bezoekje te 
brengen aan het Ontmoetingscen-
trum. Het volledige programma is 
als volgt:

10.30 uur 
Officiële opening 
voorzieningencluster Donk
11.30 uur 
Aanvang Gezondheids- en 
Welzijnsmarkt
12.30 uur 
Onthulling Social Sofa

13.00 uur 
Opening Tienerveld
14.00 uur 
Startschot Gezondheidsrace 2014

Gedurende deze dag vindt in het 
gehele complex een open dag 
plaats, die duurt tot 17.00 uur. 
Hieronder vallen ook Radio Kon-
takt, de bibliotheek en Tienerwerk 
De Boemerang. Daarnaast opent 
ook Kindcentrum De Raagten haar 
deuren.

Zestig organisaties
De dag begint met de officiële 
opening van Voorzieningencluster 
Donk. Dit wordt gedaan door wet-
houder Hans Vereijken. Hierna start 
de Gezondheids- en Welzijnsmarkt. 

Henrie: “De markt met ongeveer 
zestig verschillende organisaties 
staat helemaal in het teken van 
welzijn, gezondheid en alles wat 
je bij deze thema’s kunt bedenken. 
Het wordt een heel gezellige markt 
met een grote diversiteit aan orga-
nisaties en bedrijven.”

Social Sofa 
In het Ontmoetingscentrum wordt 
al geruime tijd gewerkt aan een So-
cial Sofa. Kinderen van de Raagten 
hebben in samenwerking met me-
dewerkers en cliënten van de Hoge 
Hees en de Nieuwe Werf dit mooie, 
nieuwe mozaïekbankje gemaakt. 

Tienerveldje 
Er is het afgelopen jaar hard ge-
werkt aan het Ontmoetingscen-
trum en de komst van het nieuw-
bouwpand van basisschool De 
Raagten. Nadat alles rondom het 
nieuwe cluster stond waar het 
moest staan, bleef er nog een 
stuk grond onbenut. Henrie ver-
telt: “Hier is het zogenaamde Tie-
nerveldje gebouwd. Op dit veldje 
staan bijvoorbeeld een pannakooi, 
kabelbaan en pingpongtafel. Een 
ontzettend leuk project, dat van 
grote toegevoegde waarde is voor 
dit voorzieningencluster.”

Gezondheidsrace
Een gedeelte van de bomvolle dag 
in het Ontmoetingscentrum staat 

in het teken van 
de Gezondheids-
race. Alweer voor 
het derde jaar vindt 
dit unieke gezond-
heidsproject plaats 
in Laarbeek. De vier 
dorpen in Laarbeek 
gaan een jaar lang 
met elkaar de strijd 
aan om uiteindelijk 
als ‘fitste kern van 
Laarbeek’ uit de 
bus te komen . Dit 
doen zij onder an-
dere door het orga-

niseren van vele, bovenal gezonde, 
activiteiten. 

Drukke, maar gezellige dag 
Henrie hoopt dat het een drukke, 
leuke dag gaat worden. “Het is een 
zeer vol programma, maar het zijn 
allemaal wel ontzettend leuke ac-
tiviteiten, waardoor ik hoop dat er 
veel inwoners van Laarbeek even 
een kijkje komen nemen.” De orga-
nisatie is op dit moment drukdoen-
de om alles in orde te krijgen. “Ik 
ben heel trots op alle vrijwilligers, 
die zich hier belangeloos voor in-
zetten. Zonder hen hadden we dit 
niet kunnen organiseren.”

Redacteur: Iris Savenije

Beek en Donk – De Dorpsraad van 
Beek en Donk is met een kraam ver-
tegenwoordigd op de Gezondheids-
markt van 11 januari in het Ontmoe-
tingscentrum. Zij vragen die dag om 
de mening van inwoners door middel 
van een vragenlijst. De nadruk van 
de lijst ligt op drie onderwerpen: de 
Noordoostcorridor, het hondenpoep-
beleid en de Leonarduskerk.

Dorpsraad
De dorpsraad fungeert als spreekbuis 
tussen de inwoners van Laarbeek en 
de gemeente. De organisatie maakt 
zich hard voor de belangen van de 
Laarbekenaren. Dat is ook de reden 
waarom zij een behoeftepeiling gaan 
doen op 11 januari. Wies Rooijakkers, 

voorzitter Dorpsraad Beek en Donk, 
vertelt: “We richten ons op de drie 
bovenstaande onderwerpen, maar alle 
vragen en tips over Laarbeekse zaken 
of vraagstukken zijn welkom. Deze 
kunnen ook op het formulier ingevuld 
worden. Zo wordt het voor ons duide-
lijk wat wij voor de inwoners kunnen 
betekenen.”

Vragenlijst
Hondenpoep blijkt al jaren een pro-
bleem te zijn in Beek en Donk. De 
Dorpsraad van Beek en Donk zet zich 
in voor een oplossing en probeert door 
middel van de vragenlijst de concrete 
plekken en lasten te vinden en te ver-
helpen. Ook is de raad benieuwd naar 
wat de inwoners van de Noordoost-
corridor vinden en zouden zij graag 
nieuwe ideeën krijgen over een even-

tuele herbestemming van de leeg-
staande Leonarduskerk. De Dorpsraad 
heeft samen met de initiatiefgroep 
Gebruik Leonarduskerk en de parochie 
al meerdere vergaderingen gehad en is 
daarom benieuwd naar de inbreng van 
de inwoners. 

Projecten
De Dorpsraad van Beek en Donk heeft 
al verschillende projecten gerealiseerd. 
Denk hierbij aan het zoutstrooiproject, 
het AED-project en Buurtbus Laar-
beek.  Op 6 januari komt in de Ka-
pelstraat een mobiele snelheidsdisplay 
te staan om de verkeersveiligheid te 
bevorderen. De Dorpsraad wil ook in 
de toekomst een samenwerking aan-
gaan met de IVN en de Heemkunde-
kring voor de verbetering van wandel-
paden- en routes.

Het moet niet gekker 
worden. Je drinkt een kopje 
koffie of een biertje, je koopt 
een retourtje voor de trein en je 
eet je buikje rond. Het gebruik 
van verkleinwoorden neemt 
steeds meer toe en dat irriteert 
me mateloos. Nederlanders zijn 
er dol op. In een van de vele 
kookprogramma’s: “En bij dit 
stukje lamsvlees drinken we een 
mooi wijntje.” Verschrikkelijk 
kneuterige betutteling. Over 
mooi wil ik niet uitweiden. Dit 
moet betrekking hebben op 
de kleur, smaak kun je immers 
niet met esthetische woorden 
aanduiden. Thuis schenken wij 
een groot glas wijn. Een stukje 
lamsvlees, duidelijk crisistijd. Wat 
te denken van die blonde nicht 
RvV bij 24Kitchen: “Een lekker 
soepje, voorafgegaan door een 
stukje zalm met een heerlijk 
bearnaisesausje. We drinken 
daarbij een licht roseetje.” Bijna 
kotswaardig dat wijverige gedoe 
met de verkleinwoordjes.
Verkleinwoorden kunnen om 
verschillende redenen worden 
gebruikt. De echte reden is 
natuurlijk om aan te geven dat 
iets klein is. Een Haags kopje kan 
nu eenmaal alleen maar klein 
zijn. Een dubbeltje kun je niet 
vervangen door een dubbel en 
een kwartje is totaal iets anders 
dan een kwart. Dat was in de 
tijd dat het Eurootje nog een 
Guldentje was. Een roodborstje 
kun je moeilijk een roodborst 

noemen. Sneeuwwitje past alleen in 
een sprookje. Ze zijn ook geschikt 
om iets minder erg te laten klinken. 
Iemand met een buikje heeft juist meer 
tailleomvang gekregen. Soms moet het 
gewoon omdat het een totaal andere 
betekenis heeft. Een Afrikaan is echt 
anders dan een Afrikaantje en een 
slipper kan men moeilijk verwarren met 
een slippertje. Een ongelukje zit daarbij 
in een klein hoekje, met als gevolg dat 
nummer vijf geboren kan worden na 
een nummertje.
Het zijn trouwens vooral vrouwen 
die overbodig gebruik maken van 
verkleinwoorden. Sommigen praten 
ook over de familie op een manier 
om het gezellig te laten klinken. Zo 
ken ik iemand die praat over haar 
schoonzusje. Ik ken haar en ze heeft 
een confectiemaat 44. Die heeft dan 
weer een vriendje, honderdtien kilo 
schoon aan de haak. Ze doen het dan 
weer op z’n hondjes; kijk dat klopt 
dan weer wel. Ze pikt samen met haar 
vriendinnetje een filmpje en verorberen 
dan een bakje popcorn. De grootste uit 
het keuzepakket. Een kopje koffie kan 
ik nog billijken, een koffietje is me al 
veel te populair.
Dan deze: “Het zonnetje schijnt heerlijk 
vandaag”, over een hemellichaam met 
een diameter van pakweg een-komma-
vier miljoen kilometer en een gewicht 
van bijna twee met dertig nullen aan 
kilo’s. Net als ouders over hun kinderen 
met krampjes, alsof kramp gewoon niet 
erg genoeg is. Tuttigheid ten top. En 
zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. 
Jakkes, nu doe ik het zelf ook.

Columnpje
Volgens P. Skauwe

Een huis verkoop 
je niet met een 

toneelstukje.

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

Open dag bibliotheek Beek en Donk

Verwarmde vlooienmarkt bij 
RC De Oude Molen

Beek en Donk - Op 11 januari opent 
het ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk officieel de deuren, met tal 
van activiteiten voor jong en oud. De 
nieuwe vestiging van Bibliotheek De 
Lage Beemden is onderdeel van het 
centrum en viert het feest mee. 

De bibliotheek opende in augustus al 
haar vernieuwde vestiging in het Ont-
moetingscentrum. Nu nodigt ze alle 
inwoners van Beek en Donk uit, die de 
weg naar de bibliotheek nog niet heb-
ben gevonden, om opnieuw kennis te 
komen maken. 

Iedereen die op 11 januari de bi-
bliotheek bezoekt, krijgt een gra-
tis proefabonnement aangeboden. 
Daarmee kan men gedurende drie 
maanden boeken, grootletterboe-
ken, dvd’s en tijdschriften lenen bij 
Bibliotheek De Lage Beemden. Bo-
vendien krijgen bibliotheekleden met 
hun lidmaatschapspas ook korting 
op tal van uitjes en activiteiten. Op 
www.voordeelmetjebiebpas.nl staat 
alle informatie hierover.

Beek en Donk - Rollerclub De Oude 
Molen houdt op zondag 5 januari van 
10.00 tot 15.00 uur een rommelmarkt 
in de verwarmde rollerhal aan de Lage 
Heesweg 1 in Beek en Donk.

Op deze gezellige markt verkopen 
particulieren tweedehands goederen 
zoals snuisterijen, huisraad, boeken, 
kleding, cd’s en allerlei herbruikbare 
spullen. Ook aan de inwendige mens 
wordt gedacht. In de kantine verko-
pen leden van de club allerlei hapjes 
en drankjes.

De entreeprijs voor bezoekers be-
draagt €1.50. Kinderen tot 12 jaar 
mogen onder begeleiding gratis mee 
naar binnen. De opbrengst van deze 

gezellige markt komt geheel ten bate 
aan de rollerclub.

Open dag Ontmoetingscentrum bomvol met activiteiten 

Dorpsraad Beek en Donk peilt meningen 
op Gezondheids- en Welzijnsmarkt

Het vernieuwde Ontmoetingscentrum

Het nieuwbouwpand van basisschool De Raagten

CaroCroc 3 kg

¤ 9,95
Skin Support

van ¤ 13,20 nu voor

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK
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NIEUWJAARSGROETEN LAARBEEK
Un feliz año nue-
vo para nuestras 
hijas. Linda en Ro-
bin, wij wensen jullie en de mannen 
heel veel geluk, goede gezondheid 
en Liefde toe voor 2014. Muchos 
besos y te queremos.

Groetjes John en Ellen v Os.

Familie van Haperen 

Lieve tante Monique,
 
Ik wil jou een dikke 
kus en knuffel geven 
en dank je wel zeggen 
voor alles wat je voor ons doet en 
hebt gedaan. Gelukkig nieuwjaar en 
veel speelplezier met mij.
 
Kyan

Wij willen iedereen in heel Laarbeek 
een gelukkig en gezond 2014 
toewensen!
 
Tijn & Lukas 
van Heeswijk, 
Mariahout

Van Balkom
Beek en Donk

Van Balkom
Beek en Donk

Cadeaubon t.w.v. 

geeft meer

€ 50,-
Openingstijden:
maandag - donderdag 08:00 - 20:00 uur, vrijdag 08:00 - 21:00 uur, 
zaterdag 08:00 - 18:00 uur, zondag 13:00 - 17:00 uur.

Piet van Thielplein 30
0492 46 89 99

Kiek nou! Hoe dankbaar wij als
fotowerkgroep IVN Laarbeek zijn

met alle aandacht van de inwoners
van Laarbeek in 2013 voor de door
onze leden gemaakte natuurfoto`s.

Wij willen daarom iedereen
fotogeniek 2014 toewensen!

Dorpsraad Beek en Donk wenst alle 
inwoners een voorspoedig, maar 

vooral gezond 2014!

Lieve Mark,

Ik wens dat we in 
2014 met veel plezier kunnen gaan 
starten met de bouw. Een droom die 
ik graag met jou wil gaan realiseren.

Liefs Simone

Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar toe!

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   
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Liefste Miré,

Alweer bijna een jaar, 
zijn wij bij elkaar.
Deze tijd is voor mij 
voorbij gevlogen!
Dat 2014 net zo’n fantastisch jaar mag 
worden als het afgelopen jaar!

xx Co

Drogisterij
Parfumerie

Staatsloterij
Lotto - Toto

Graag tot ziens bij:

Puma geurenpakket 
for men t.w.v. € 20,-
Puma geurenpakket 
for men t.w.v. € 20,-

Toni en Mieke van den Bergh
Heuvelplein 26
5741 JK  Beek en Donk
Tel.: (0492) 46 17 40

  

Weer een nieuw jaar in zicht. Weer 
een jaar overwonnen. Man, kinde-

ren/ partners bedankt voor alle hulp 
en steun. Op naar een zonnig jaar 

voor allen. En natuurlijk iedereen die 
zoveel voor me betekent. 

Coby van de Kamp 
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Voel u ook dit jaar THUIS in Laarbeek!

Jos, Rick, Veerle, Ben, Joan, 
Nicole en Erik wensen u een 

gezond 2014! www.dewerkgroep.nl

Ondernemersvereniging LIMO lanceert nieuwe huisstijl en website
Redacteur: Hans Kik
Fotograaf: Suzanne van Eerd

Lieshout - Eens moest het gebeuren. 
En vrijdagavond 20 december was het 
zover: de lancering van LIMO’s nieu-
we huisstijl en website. Een bijzonde-
re gebeurtenis. Want de aftrap werd 
gedaan door een ondernemer die ge-
boren is op Curaçao en opgroeide op 
de pampa’s van Aarle-Rixtel: Marlon 
Kicken. Over een huisstijl met humor 
gesproken.

Kracht
Over de nieuwe huisstijl van LIMO 
kun je kort zijn. Die staat als een huis. 
Geen wonder. LIMO timmert aan de 
weg. Steeds meer Lieshoutse en Ma-
riahoutse ondernemers herkennen 
zich in de vereniging en sluiten zich 
aan. Het nieuwe logo is dynamisch en 
straalt kracht uit. De payoff die daar bij 
hoort? LIMO verenigt ondernemers. 
Deze zin drukt precies uit waar LIMO 
voor staat: het bij elkaar brengen van 
ondernemers: eenheid. Samen sta je 
sterk.

Ambassadeurs
“LIMO telt nu zo’n zeventig leden,” 
vertelt voorzitter Mark Lommen. 
“De winkeliersvereniging van weleer 

heeft zich ontwikkeld tot een onder-
nemersvereniging in de breedste zin 
van het woord. Dus ook accountants, 
garagebedrijven, websitebouwers en 
ZZP’ende metselaars en stucadoors 
kunnen lid worden. We zijn elkaars 
ambassadeurs. Hoe beter we elkaar 
kennen, hoe meer we voor elkaar 
kunnen betekenen. Onze vereniging 
heeft een ander karakter gekregen. 
Dat vraagt om een nieuwe manier van 
communiceren: met een nieuwe huis-
stijl en een website.”

Sterren
LIMO verenigt ondernemers. En met 
een optreden van Marlon Kicken ver-
enigt LIMO het nuttige met het aan-
gename. Kicken had zin in een heerlijk 
avondje en was op dreef. Lachen ver-
boden? Welnee! Marlon deelt vergun-
ningen uit om te schateren. Daarna 
werd er met sterrestof gestrooid. Twee 
Lieshoutse ondernemers straalden: 
Koen Schrama en Mark Lommen. 
Koen is in Peel Noord starter van het 
jaar geworden en Mark kwam van 
heel Nederland als beste Diodrogist 
2013 uit de bus. En dan mag er best 
gelachen worden.

Kijk voor meer informatie op 
www.limolaarbeek.nl. 

TE HUUR

Voor info bel: 06 -14683545/06 -22393678

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Café Thuis, aan het 
Heuvelplein in Beek en Donk, is vanaf 
deze week weer in Laarbeekse han-
den. Ruud Verachtert (32) en Niels 
van Vijfeijken (27) zijn de nieuwe 
uitbaters van dit plaatselijke café. De 
heren bruisen van de ideeën. Komend 
weekend vindt de opening plaats: het 
‘Welkom Thuis-weekend’. 

Veel mogelijkheden 
Café thuis heeft de jonge onderne-
mende geest van Ruud en Niels aan 
het denken gezet. “Het is het mooiste 
pand van Beek en Donk en het café 
heeft als enige een terras in de zon. De 
ligging is perfect aan het Heuvelplein. 
Dit biedt veel mogelijkheden”, legt 
Ruud uit. 

Het terras is één van die mogelijkhe-
den. Dit willen ze aanpakken. Ook de 
toiletten en de keuken moeten onder 
handen worden genomen. “Daarnaast 
willen we graag dat het biljart ver-
schuifbaar wordt als dat nodig is en 
dat er een opkamer komt. Als er meer 

mensen zijn, kan er meer ruimte ge-
maakt worden en als er minder men-
sen zijn, verlies je het knusse niet”, 
zegt Niels. De verbouwing moet na de 
carnaval plaatsvinden. 

Doelgroep en naam
De nieuwe eigenaren willen zowel de 
doelgroep als de naam voorlopig zo 
laten. De doelgroep is nu 25+. “Huis-
vrouwen van bijvoorbeeld 35+ moe-
ten hier gewoon lekker een wijntje 
kunnen drinken met fijne achtergrond-
muziek”, vertelt Ruud. Niels maakt 
vervolgens duidelijk dat de muziek ook 
wel ooit wat harder mag. “We willen 
er geen stampende après-ski hut van 
maken, maar een goed feestje op zijn 
tijd is ook leuk.”

Toekomst van de horeca
De mannen zien hun manier van on-
dernemen als de toekomst van de 
horeca. Ruud: “Als je als ondernemer 
zowel de financiën als de administratie 
zelf wil doen en tegelijkertijd nog 24 
uur per dag achter de bar wil staan, 
raak je het overzicht kwijt.” Daarom 
kiezen zij ervoor om zelf de zakelijke 
kant te regelen en nieuwe concepten 

te bedenken. Wanneer ze de juiste 
persoon gevonden hebben, hopen ze 
het café toe te kunnen vertrouwen 
aan een goede gastheer of gastvrouw. 
“De tijd dat je alleen maar het bordje 
‘open’ om hoeft te draaien is voorbij”, 
zijn de mannen het met elkaar eens. 

Voorgrond
Dit betekent niet dat de gasten Ruud 
en Niels nooit te zien krijgen. Voorlopig 
zijn ze op de voorgrond en is het voor 
hen belangrijk dat iedereen met henzelf 
en met hun ideeën kennis komt maken. 
Daarnaast is het café na jaren weer in 
Laarbeekse handen. Deze twee punten 

zijn een goede reden voor een ‘Wel-
kom Thuis weekend’ op 3 en 4 januari. 
Inclusief een eerste rondje van ’t huis, 
gratis tapas de la casa en een ‘welkom 
thuisshow’ hopen de mannen op een 
goed begin van het nieuwe Café Thuis.

Jubilarissen Vrouwenbeweging Beek en Donk
Beek en Donk – Acht dames wer-
den op dinsdag 17 december 
gehuldigd bij Vrouwenbeweging 
Beek en Donk. Dit omdat zij 25, 
40 of 50 jaar lid zijn van de ver-
eniging. 

Mevr. Lindelauf en Mevr. v/d 
Berg zijn 25 jaar lid. Mevr. Bouw, 
Mevr. Heijl, Mevr. Smits en Mevr. 
Cooimans zijn 40 jaar lid en Mevr. 

Hellings en Mevr. van Osch zijn 
50 jaar lid. 

Na een sfeervolle kerstviering 
werden zij dan ook uitgebreid 
gefeliciteerd en in de bloeme-
tjes gezet. De Vrouwenbewe-
ging feliciteert hen van harte 
en hoopt dat ze nog lang op de 
avonden aanwezig kunnen zijn. 

De jubilarissen van Vrouwenbeweging Beek en Donk

Beek en Donkenaren Ruud Verachtert en Niels van Vijfeijken nemen Café Thuis over

“De tijd dat je alleen het bordje ‘open’ omdraait is voorbij”
Ruud Verachtert (l) en Niels van Vijfeijken (r)
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In augustus 2012 opende Ralph Bertens 
de deuren van zijn bloemenwinkel ‘Bloe-
mend’ aan de Dorpsstraat te Lieshout. 
Bloemend kenmerkt zich door haar verse 
bloemen en goede service.

Bloemen en boeketten
Bloemend Lieshout koopt meerdere malen 
per week verse bloemen via de veilingen 
van  Rijnsburg. Daardoor hebben zij een 
ruime keus aan snijbloemen en boeketten 
voor u. Staat een bepaalde soort of hoe-
veelheid niet in de winkel, dan zorgen zij 
ervoor dat de volgende ochtend de bestel-
ling voor u klaarstaat.
 
Wilt u graag een boeket laten bezorgen? 
Via Fleurop, kunnen wij uw bloemengroet 
versturen over de gehele wereld. 

Kadoartikelen
Ook voor kleine kadootjes kunt u terecht 
bij Bloemend. Denk aan mooie aardewerk-
potten, fotolijstjes, vazen, kaarsen en pre-
achtige zijde bloemen. Bloemend heeft col-
lecties van o.a. PTMD, Riverdale, KD Home 
collection en Countryfield.

Kamerplanten
Vanaf 8 januari staat de winkel weer vol 
met nieuwe frisse kamerplanten. Of u nu 
een losse plant wilt, of uw eigen pot mee-
neemt naar de winkel om te laten vullen, 
het kan allemaal bij Bloemend.

Wist u dat Bloemend ook de bloemist is 
voor al uw bruidswerk, bedrijfsabbonne-
menten, rouwbloemstukken of rouwboe-
ketten en zij zelfs bij de mensen thuis ko-

men om uw wensen te bespreken. Kijk voor 
meer informatie op www.bloemend.nl 

Bloemend dankt alle klanten en onderne-
mers voor het vertrouwen en de samen-
werking in 2013 en wenst u allen een fan-
tastisch, fleurig en gezond 2014 toe! 
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Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

De opruiming 
is begonnen!

Oplopende kortingen 

tot 50% 
op dames-, heren- 
en kinderkleding

Emmy’s Mode

Like  facebook /emmysmode
0499-421348   emmysmode.nl
Dorpsstraat 18/18a - Lieshout 0499 - 42 12 07

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL

20% 
korting op alle

Tassen en Manden!

Van 2 januari tot en 
met 11 januari

25% korting op alle 
cadeau artikelen.

Dorpsstraat 26 • Lieshout

De opruiming De opruiming 
is begonnen!is begonnen!

achtige zijde bloemen. Bloemend heeft col-
lecties van o.a. PTMD, Riverdale, KD Home 

Vanaf 8 januari staat de winkel weer vol 
met nieuwe frisse kamerplanten. Of u nu 
een losse plant wilt, of uw eigen pot mee-
neemt naar de winkel om te laten vullen, 

Wist u dat Bloemend ook de bloemist is 
voor al uw bruidswerk, bedrijfsabbonne-
menten, rouwbloemstukken of rouwboe-

mers voor het vertrouwen en de samen-
werking in 2013 en wenst u allen een fan-
tastisch, fleurig en gezond 2014 toe! 

menten, rouwbloemstukken of rouwboe-
ketten en zij zelfs bij de mensen thuis ko-

mers voor het vertrouwen en de samen-
werking in 2013 en wenst u allen een fan-

OplopendeOplopende

Emmy’s Mode
de deuren van zijn bloemenwinkel ‘Bloe-
mend’ aan de Dorpsstraat te Lieshout. 

Ook voor kleine kadootjes kunt u terecht 
bij Bloemend. Denk aan mooie aardewerk-
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Aanbiedingen geldig t/m 11 januari.

Via Fleurop, kunnen wij uw bloemengroet 
versturen over de gehele wereld. Dorpsstraat 18/18a - Lieshout
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Aanbiedingen geldig van 3 t/m 9 januari

Broccoli 
500 gram 0.99

Boerenkool 
400 gram 0.99

Bintjes 
3 kilo 0.99 

Zoete navels
per  kilo 0.99

Conference handperen 
per kilo 0.99

op een groot gedeelte 
van o� e collectie!

Emmy’s ModeEmmy’s ModeEmmy’s Mode

op een groot gedeelte 

20% 30%
40%

NU  !

korting50%

Facebook ‘deel en like-actie’ van De Werkgroep groot succes
Laarbeek - In het kader van ‘met elkaar 
delen’, een motto dat Laarbeeks Poli-
tieke Partij De Werkgroep hoog in het 
vaandel heeft staan, is deze partij on-
langs in december op haar Facebook-
site een ‘deel en like actie’ gestart. 

Onder ‘de delers’ zou er een vogel(T)
huisje verloot worden. Niet zomaar een. 
Maar eentje gemaakt van duurzaam 
hout. Ook daar staat De Werkgroep 
voor: Duurzaamheid; Laarbeek moet 
langer mee dan vandaag. Ook de na-
volgende generatie wil zich in Laarbeek 
thuis blijven voelen. Het vogel(T)huisje 
symboliseert dit thuisgevoel waarvan De 
Werkgroep vindt dat iedere Laarbeeker 
daar recht op heeft. Je thuis voelen in 
Laarbeek… Zowel in Aarle-Rixtel, Beek 
en Donk, Lieshout en Mariahout wil De 
Werkgroep daar voor pleiten. Voor de 
burgers: of het nu ouderen of jongeren 
zijn, vrijwilligers of ondernemers, na-
tuur- of sportvrienden. Belangrijk is om 
de balans voor- en tussen alle doelgroe-
pen in Laarbeek te behouden. Daar wil 
De Werkgroep zich voor in blijven zet-
ten. Ook in 2014 en de jaren daarna. 
Dat iedereen net als De Werkgroep zich 
thuis blijft voelen in Laarbeek!

De Werkgroep-Facebook ‘deel en like 
actie’ is door ruim 900 personen ge-
zien, gedeeld of geliked. Uit de delers 
is middels loting Maik de Hoon, uit 

Beek en Donk, als gelukkige winnaar 
tevoorschijn gekomen. Maik met zijn 
eigen zaak, Computers Laarbeek, is 
een fervent Facebookbezoeker van De 
Werkgroep-site. De Werkgroep wil op 
deze manier met veel politiek nieuws 
en standpunten op een begrijpelijke 
laagdrempelige manier naar buiten tre-
den. De Werkgroep-website alsook de 
Facebook-pagina zijn altijd bij de tijd. 
Men kan daaruit opmaken dat de frac-
tieleden van De Werkgroep niet stilzit-
ten. Daarnaast zijn er ook veel inhou-
delijke artikelen van De Werkgroep in 
de Laarbeekse weekbladen te lezen. Bij 
De Werkgroep gaat het met name om 
de inhoud. Maik is enthousiast over zijn 
gewonnen vogel(T)huisje. “We gaan 

het meteen ophangen in de tuin”, weet 
Maik direct te melden. Op bijgaande 
foto is te zien dat deze woorden direct 
omgezet zijn in daden. 

De Werkgroep wil via de MooiLaar-
beekKrant opnieuw een vogel(T)huisje 
verloten. Ga daarvoor naar de website 
van De Werkgroep: www.dewerkgroep.
nl In de linker kolom op deze site staat 
onder ‘Contact’ het e-mailadres van De 
Werkgroep vermeld. Stuur hier een mail 
naar toe met uw naam en telefoon-
nummer o.v.v. Voel je THUIS in Laar-
beek. Onder de inzenders verloten we 
opnieuw een mooi duurzaam vogel(T)
huisje. De Werkgroep… THUIS in Laar-
beek!

Het vogelhuisje wordt bij Maik de Hoon (links) direct in de tuin opgehangen. Joan Briels 
(rechts) en Erik van Haperen (midden onder) waren namens De Werkgroep van de partij. 

Het team van kinderdagverblijf Klavertje 
Vier wenst iedereen een gelukkig 2014

Benieuwd naar de mogelijkheden en voordelen van Fides 
Kinderopvang? Bekijk ons vernieuwde aanbod op 

www.fideskinderopvang.nl

Geweld……. geen oplossing!
Lezerspodium

Door: Teun Senders, 9 jaar
Ruzie is een pijnlijk woord. Kinderen en volwassenen hebben dit vaak.
Met elkaar of apart.  Ze gaan schelden. 
Geweld gebruiken. Maar dit is geen oplossing. 
Je mag best van je afbijten, maar doe dat dan meteen. 
Anders is het te laat. 
Dan is het die ochtend daarna al gedaan, geweest.  
Van geweld komen oorlogen.  DIT MAG NIET!  
Toen ik  een keer op een woensdagavond  ergens aankwam,
werd mijn hoed afgepakt. Ik heb toen geleerd dat je je kracht ge-
woon kunt uitstralen, zonder iemand pijn te doen.  
De enige gedachte tegen zo`n meute 
waar je alleen tegenover staat is:
Ik ben veel waard en jullie maken me niet klein! 
Dan mag je heus wel een duwtje geven, 
maar gebruik geen geweld of scheldwoorden!

Excellece, Préférence en Olia haarkleuring 
nu €10,-

Bij ons: 6 pasfoto’s van € 10,- voor € 8,00 
(3 offi ciële en 3 “leuke”) 

In de maanden januari, februari en maart geen koopavonden. 
Eerstvolgende koopavond is op vrijdag 4 april!

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’sAnnet van Gils-Kuys

Havenweg 2, Aarle-Rixtel
T: 06-22870521
E: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag 
inloopspreekuur

E: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag 
inloopspreekuur

Handleesavond en Magnetische sieraden
Een leuke ontspanningsavond waar 
handen worden gelezen. Bij binnen-
komst krijgt u een lotje en als u de ge-
lukkige bent, wordt uw hand gelezen.
Dianne van Kaathoven  mag haar 
sieraden demonstreren. Het zijn Mag-
neet sieraden en bij veel gezond-
heidsklachten heeft u er baat bij. Laat 

Dianne met veel ervaring u adviseren. 
Deze avond vindt in het buurthuis 
plaats (Bernadettestraat 43, Maria-
hout). De avond duurt van 20.00 tot 
22.00 uur. Entree is 5 euro, 1 kop kof-
fie is gratis. Voor meer informatie kijk 
dan op www.tkuijtenhandlijnkunde.nl 
of mail naar uniko.dianne@gmail.com
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Huub Cloudt

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:
Bep van Zeeland 

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Harde arbeid en goede inzet mogen 
beloond worden. Daarom was een 
tijdje geleden, voor het eerst sinds 
de opening van de nieuwbouw, het 
sportcentrum Lifestyle center Laar-
beek een weekend gesloten. Het 
gaat erg goed met het Lifestyle cen-
ter. Volgens Ellen Tappel, de eigena-
resse, is dit onder andere te danken 
aan de kwaliteit en de inzet van de 
medewerkers. Om het hechte team 
te bedanken, wilde ze alle mede-
werkers belonen met een weekend 
naar de sneeuw. En zo kwamen ze 
in Lofer bij Appartements Schmid-
sendl terecht.
 
Eerder heeft u in de rubriek ‘Lucht-
post’ over ons kunnen lezen. Wij 
zijn Fred en Trudy van Loon, voor-
heen afkomstig uit Aarle-Rixtel en 
sinds 6 jaar de trotse eigenaren van 
‘Appartements Schmidsendl’, in het 

mooie Oostenrijkse bergdorpje Lo-
fer. Ons werd de vraag voorgelegd 
of wij een mooi, uitdagend en ge-
zellig weekend voor een groep van 
24 personen konden organiseren.

Na de late aankomst op vrijdag-
avond is het in onze ‘Stube’ nog 
enkele uurtjes erg gezellig geweest. 
Na een korte nacht, werd iedereen 
‘s morgens om half acht al aan het 
ontbijt verwacht. De beginnende 
skiërs en snowboarders moesten 
om kwart voor tien op de piste zijn 
voor twee dagen pittige les. De er-
varen skiërs zijn zelf gezamenlijk op 
pad geweest. Enkele medewerkers 
waagden zich niet op de latten en 
hebben al wandelend de bergen en 
omgeving van Lofer verkend.

Na een vermoeiende eerste dag 
moest iedereen weer om 18.00 uur 
klaarstaan voor een wandeltocht 

(bergop) in het don-
ker, gewapend met 
fakkels. Na anderhalf 
uur kwamen we aan 
vbij een berghut, waar 
het gezelschap een 
typisch Oostenrijks di-
ner te wachten stond. 
Bij terugkomst in onze 
‘Stube’ had het over-
grote gedeelte geen zin 
het bed op te zoeken. 
Door de nodige alcohol 

en goede muziek  kwam een echte, 
dampende après-ski party op gang 
tot in de vroege uurtjes.

Alsof er niet tot diep in de nacht 
gedronken, gedanst en gezongen 
was, verscheen ‘s morgens iedereen 
redelijk fit aan het ontbijt. Daarna 
werd het opnieuw een dagje ge-
nieten op de latten met het mooie 
weer. Om 18.00 uur op de zon-
dagavond werd aan de terugreis 
begonnen.

Wij denken dat alle medewerkers 
van Lifestyle center Laarbeek zich 
bij ‘Appartements Schmidsendl’ in 
Lofer uitstekend hebben vermaakt. 
Het was voor ons geweldig om dit 
weekend voor jullie te mogen orga-
niseren. Met zo’n geweldige groep 
medewerkers en vooral de bezie-
ling van eigenaresse Ellen Tappel, 
is voor ons wel duidelijk geworden, 
waarom Lifestyle center Laarbeek 
zo’n succes is. Ellen en medewer-
kers, hartelijk bedankt voor het in 
ons gestelde vertrouwen.

Fred en Trudy van Loon
Appartements schmidsendl
www.schmidsendl-lofer.com

Luchtpost

klaarstaan voor een wandeltocht 

fakkels. Na anderhalf 

vbij een berghut, waar 
het gezelschap een 
typisch Oostenrijks di-
ner te wachten stond. 
Bij terugkomst in onze 
‘Stube’ had het over-
grote gedeelte geen zin 
het bed op te zoeken. 
Door de nodige alcohol 

OOSTENRIJK

Lifestyle center Laarbeek bij 
Appartements Schmidsendl in Lofer

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: 

info@mooilaarbeek.nl
vanaf €19,95

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u 
een gratis speelgoedtrein met de naam van uw kind 

bij Intertoys Beek en Donk.

Piet van Thielplein 50, 5741 CP, Beek en Donk. Tel. 0492-450009

Voor meer informatie kunt u bellen met De MooiLaarbeekKrant. 
Tel. 0492-832182 of via email info@mooilaarbeek.nl

BEL DE SPECIALIST

GEVRAAGD

GEVRAAGD

TE KOOP

VERLOREN

OVERIG

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

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

Inklapbare zonnebank van Philips. 8 
jaar oud. 2 jaar geleden zijn er nieu-
we lampen ingezet. € 100,-. Contact: 
c.vermeulen@onsbrabantnet.nl 

Nieuwe stuntstep verloren in Beek en 
Donk voor Jan Linders. Heeft u of uw 
kind een vreemde step mee naar huis ge-
nomen, neem dan a.u.b. contact op via 
06-19426434 of dalmador78@live.nl 

Magnetische Sieraden Dianne van 
Kaathoven. 15 januari van 20.00 tot 
22.00 uur. Buurthuis Bernadettestraat 
43, 5738 AV Mariahout. Entree 5 euro. 
uniko.dianne@gmail.com

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/Bakel/
Veghel haalt nog altijd uw gebruikte meu-
bels bij u op. Ook uw witgoed wordt door 
ons opgehaald. Winkel: Leije 6, Gemert tel 
0492-368747

Dweilorkest Boerdonk is op zoek naar 
mensen die sousafoon of bariton bespel-
en. ervaring gewenst. Reacties naar Anita 
Donkers 06-42020721

Gevraagd huishoudelijke hulp voor on-
geveer 20 uur per week. Voor info 
vermeulengrondwerken@hetnet.nl. 
T: 06-53149903

Paardenwei omgeving Gemert, Handel, 
Beek en Donk, Bakel, Elsendorp gevraagd. 
Tel: 06-30174344

Ik spaar clips van blikjes, ook plastic dopjes 
van fl esjes,  Ik kom ze graag ophalen. Con-
tact: reah@live.nl

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

4 aluminium lichtmetalen velgen 
15inch zgan +bouten. 5x112mm-ET40. 
Vraagprijs: € 200,-Tel: 0492-462387. Van 
MercA170. Foto op verzoek.

Damesfi ets merk Avancer Madison 28 
inch. 1 jaar oud. Prijs € 225,-. Reacties via 
jelleverhoeven@Hotmail.com

Bent u bevallen in ‘96/’97/’98 dan kunt 
u uw zwangerschapskaart gratis ophalen! 
Bel verloskundigenpraktijk Beek en Donk: 
0492-462233

Handleesavond Truus Kuijten entree 5 euro. 
15 januari van 20.00 tot 22.00 uur. Buurthuis 
Bernadettestraat 43, 5738 AV Mariahout. 
www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl

CONSULTEN

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

Gratis op te halen; oude edities van Libelle, 
Margriet en de Donald Duck. Mail naar 
loes_de_jong89@hotmail.com

Orchideestraat 3 | Beek en Donk
jansenautobedrijf.nl

  wij wensen heel Laarbeek een

SPETTEREND
NiEuwjaaR

VOEDING & LIFESTYLE COACHING

06-13647408   www.geeef.nl

GOEDE VOORNEMENS?
GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK

Hobbyruimte voor oldtimers, ca 100m2. 
Wordt enkel door 1 persoon gebruikt. 
Heb of weet je iets, stuur me een mail. 
hobbyruimtelaarbeek@gmail.com

Gezocht, huishoudelijke hulp voor ca. 
4uur per week in Beek en Donk. Tel: 
06-51179784

Voor het betere 
onderhoud

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

Sieraden
Galerie
Workshops

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl
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Aarle-Rixtel - Een goed thuis is een 
plaats waar je opgegroeid bent en 
waar je altijd welkom bent, waarden 
en normen leert, waar je leert om sa-
men te leven te huilen en te lachen 
maar waar je ook leert om er voor an-
deren zijn als er iets mis is. De jeugd 
van Aarle Rixtel heeft afgelopen 
woensdag bij hun jaarlijkse feestdag 
genaamd, de KERST INN, laten zien 
dat zij een grote familie zijn.

De hele dag was het een komen en 
gaan van jong en oud die samen met 
de vrijwilligers en jongerenwerkers 
rond een kampvuur oude en nieuwe 
verhalen vertelden, zoals in elke familie 
werd er ook samen gegeten, spelletjes 
gedaan en cadeautjes uitgewisseld. 
Goed was het om te zien dat er ook 
veel ouders en prominente mensen 
even binnenwipten. Maar met name 
de jeugd van CENDRA (familie) heeft 
een mooi voorbeeld en signaal uitge-
dragen hoe men samen leeft en feest. 

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

Onze loonwerkzaamheden bestaan uit: 
ploegen, frezen, eggen, woelen, gras 
zaaien, maïs zaaien, mest verspreiden, 
hooi persen, sloot maaien en 
gewasbescherming.

Verhuur van:
Minigravers   -   Miniloaders   -   Containers

Beek en Donk   06 - 53 14 99 03
VERMEULENGRONDWERKEN@HETNET.NL

Pieter van den Reek
Molenstraat 17, Aarle-Rixtel

Collse Heide 22, Nuenen

06 - 128 403 11   www.obresa.nl

- Jaarrekeningen

- Belastingaangiftes

- Begeleiding startende ondernemer

- Salarisadministratie

Wie herkent  één van de dertien mensen op deze foto?   

Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan 
per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl of telefonisch via 06-51978426. Wie weet 
is jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week stond Jeanette van Zeeland, genomen bij de kleuter-
school in 1952. Helaas kwamen er geen goede reacties binnen.

Historische beelden

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...Op zoek...

Bent u een kattenliefhebber en op 
zoek naar een lieve kat? Kom dan snel 
naar onze opvang, want daar is deze 
week nog de Warme Winter Weken 
katten-actie. Op onze site kunt u hier 
alles over lezen. Fancy hoopt via deze 

actie ook het geluk te vinden, deze lieve, speelse gesteriliseerde poes van 1 
jaar oud, kwam hoogzwanger onze opvang binnen. Haar kittens zijn inmiddels 
geplaatst, waar in Laarbeek staat het gouden mandje voor Fancy?

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

Naam:        Fancy
Leeftijd:     1 jaar

CENDRA: Eén grote familie 

Piet van Thielplein decemberactie winnaars
Beek en Donk – Tijdens de decembermaand hield Winkeliersver-
eniging Piet van Thielplein/Koppelstraat haar jaarlijkse decem-
beractie. In navolging van de twee eerdere bekendmakingen van 
prijswinnaars, volgt hieronder een overzicht met de laatste 30 
prijswinnaars.

De hoofdprijs, een Samsung LED TV werd gewonnen door me-
vrouw Van Duijnhoven uit Mariahout. Deze is geschonken door de 
Winkeliersvereniging, met dank aan In Balans en Wieke Holtackers.

Alle prijswinnaars zijn persoonlijk gebeld.

Samsung LED TV:     A. van Duijnhoven, Mariahout
Lifestyle Center Laarbeek bon:   Thielen, Lieshout en K. van Dijk, Aarle-Rixtel
Nicole’s Backstube taart naar keuze:   T. van Tiel, Lieshout en N. Hegmans
Etos pakket t.w.v. €50:    E. Möller, Aarle-Rixtel en T. Jansbeke, Beek en Donk
Intertoys spellenpakket t.w.v. €50:   Van Dijk
Van Helvoort Boekenpakket:   M. Greenall en Van Hooft, Beek en Donk 
Schoenmakerij Laarbeek bon t.w.v. €50:  J. Donkers, Lieshout
Fleuren Accountants belastingaangifte t.w.v. €50: Van de Horst
Van Mierlo Schoenen cowboysbag t.w.v. €119,95: Esther, Boerdonk
Patrick Wetzel cadeaubon t.w.v. €50:  R. van Vijfeijken, Beek en Donk
HEMA pakket t.w.v. €50:    A. van de Berg, Veghel
Meulensteen ipod muziekhouder:   Tersteeg, Helmond
Yours Fashion cadeaubon t.w.v. €50 :  L. Koch, Aarle-Rixtel
Bakker v/d Ven cadeaubon:   R. Ploeg, Wetzels en F. van der Wal, Beek en Donk
Juwelier v/d Heuvel bon:    EM Berkvens, Mariahout en Maas, Lieshout
Jansen Kappers Schoonheidsbehandeling t.w.v. €25: Coolen, Helmond en M. Rutten, Beek en Donk
Driessen Interieur cadeaubon:   Fam. De Groot, Beek en Donk en Ellen
Shoeby giftcard t.w.v. €50:    Gramsen, Beek en Donk
’t Verswarenhuys cadeaubon t.w.v. €50:  Van Alphen, Boerdonk en M. Vereijken, Beek en Donk
De 4 Seizoenen cadeaubon t.w.v. €25:  Seijkens, Helmond en M. van Boerdonk, Beek en Donk

Aarle-Rixtel - De groep Praktijkhouders 
Aarle-Rixtel houdt op zondag 19 janu-
ari om 11.00 uur een informatieve och-
tend over het welzijn van een kind. Su-
zanne Verheijen vertelt over de invloed 
van voeding en Louise de Jong geeft 
inzicht in het leerproces bij kinderen en 
hoe men daar een positieve actieve rol 
in kan spelen. 

Het adres van samenkomst is Dorps-
straat 17 te Aarle-Rixtel. Het ligt in de 

bedoeling er meerdere te organiseren. 
De ochtend wordt gratis aangeboden 
en zal tot ongeveer 13.00 uur duren. 
Het is gewenst vooraf je aan te mel-
den in verband met het beperkte aantal 
plaatsen. Aanmelden kan bij Louise de 
Jong, 0492-382668 of via e-mailadres 
louise@jong-leren.com.

Volgens de initiatiefnemers leven we in 
een tijd waarin we elkaar onder andere 
via social media op de hoogte houden 

van al onze bezigheden maar vooral van 
onze successen. Er is minder aandacht 
voor de moeilijkheden die we tegenko-
men. We delen niet graag onze zorgen 
over de opvoeding van onze kinderen 
terwijl dat juist belangrijk kan zijn voor 
de sfeer in huis en de toekomst van 
onze kinderen. Kinderen van tegen-
woordig zijn daarom vaak overgevoelig 
en presteren op school niet naar hun 
vermogen. Kortom: ze zitten soms niet 
lekker in hun vel.

Praktijkhouders houden informatieochtend: 
Wat is er met mijn kind? 

www.boomrooierijjeroenmartens.nl
  06 - 18134984          Aarle-Rixtel
     houtsnippers & openhaardhout
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Café/Zaal de Koekoek 
Lieshout

Wenst u 
een zalig 

nieuwjaar

Wenst u een 
sportief en 
goed 2014.

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

Wenst u een spetterend 2014

Wenst u een 
gezond en 

gelukkig 2014 

“We wensen iedereen 

een prachtig en 

gezond 2014 toe”.

Voedingsadvies 
Heleen van Asten

Wenst iedereen 
een GEZOND 

2014 toe!  |      |

Wenst u een 
gelukkig 

nieuwjaar

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk Tel. +31(0)492-468 744
 Fax +31(0)492-463 805
 E-mail: info@ja-laarbeek.nl
 www.ja-laarbeek.nl

Kantooradres: Rabobank: 10.50.54.984
Kapelstraat 18,  IBAN: NL35RABO 0105.0549.84
5741 CE Beek en Donk BIC: RABONL 2U
 
 

Juridisch Adviesbureau Laarbeek B.V. 
KvK Brabant 17081811 
BTW-nr.: NL8024.82.600.B01
J u r i d i s c h  A d v i e s b u r e a u  L a a r b e e k  B . V .  v e r r i c h t  a l  h a a r  w e r k z a a m h e d e n  u i t s l u i t e n d  o p  b a s i s  v a n  h a a r  a l g e m e n e  v o o r w a a r d e n  z o a l s  g e d e p o n e e r d  b i j  d e  
                K a m e r  v a n  K o o p h a n d e l  B r a b a n t  o n d e r  n u m m e r  17 0 8 18 1 1

050 JAL h.s Brief aD3.2.pdf   1   05-12-12   10:32

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18 Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

 
grieks restaurant 

aphroditi 
 

Kapelstraat 3  Beek en Donk
Villa Leefdael

0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

Wenst  iedereen 
een gezond en 
smaakvol 2014

Praktijk voor Pijnbestrijding 
R. Monicxlaan 8, Beek en Donk

Binderseind 1, Gemert

tel:  0492-842084

Balans wenst u een gezond en 
pijnvrij 2014 toe Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103

Wenst iedereen 
een goed en 
gezond 2014

BUS HUREN € 75.00 per dag 
incl. 100 Kilometer vrij.

Telefoon: 0492 361111 
E-mail: offerte@vanhelvoorttaxi.nl 

info@vanhelvoorttaxi.nl     -     www.vanhelvoorttaxi.nl

NU! Snowboots 20% korting

Heuvelplein 10 c,
Beek en Donk

(achter de Lindeboom)

Shoes4You Laarbeek    
0492-517593
shoes4youlaarbeek.nl

Kindercollectie
Alle modellen vanaf €49.95

Dames- + Herencollectie
25% korting

2e paar voor de helft!

Alle modellen vanaf €49.95
Dames- + Herencollectie

2e paar voor de helft!

Wij wensen iedereen een 
fantasti sch 2014  toe!
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“U bent natuurlijk welkom 
bij Jumbo Mariahout”
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Schuw keek ze de klas in. Haar handen 
omklemden het vodje papier waarop 
haar giga belangrijke steekwoorden 
stonden. Zonder deze woorden was 
haar spreekbeurt gedoemd te mis-
lukken. Voor haar zag ze een woe-
lige menigte die véél groter leek dan 
haar 28 medeklasgenoten. Het geluid 
wat ze produceerden was decibeller-
wijs veel hoger dan wanneer ze veilig 
achter haar eigen plakkerige tafel zat. 
Ze keek naar rechts of de meester al 
klaar was met zijn zogenaamde drukke 
opruimwerkzaamheden. ‘Nou Wi-
eteke, ben je er klaar voor?’ Meester 
stond uit zijn stoel op, een rode pen en 
een stuk papier in de hand, klaar om 
te jureren. ‘Jawel hoor’, piepte ze. ‘Ik 
wil wel beginnen’. Heel overtuigend 
klonk ze niet. ‘Komt goed, Wieteke. 
Dit gaat je lukken.’ De zalvende woor-
den van de meester verdwenen echter 
in het echoënde geluid van  kreten als: 
‘spreken we na school af?’ of ‘het is 
pas half 3’ en ‘ik moet mijn huiswerk 
nog maken’.
‘Jongens, klaar nu. Tijd voor Wieteke. 
Haar spreekbeurt staat op het punt 
van beginnen.’ Langzaam maar zeker 
herstelde de orde zich. Dubbelgevou-
wen benen werden weer in oorspron-
kelijke staat hersteld, ruggengraten 
werden uit allerlei bochten gewrongen 
en met een laatste ‘straks hebben we 
het er nog over’ draaide ook de laatste 
metgezel van Wieteke zich om.
‘S.T.I.L. ...’, was de gedachte die door 
het blonde koppie vloog. ‘Allemaal 
ogen op mij gericht’. Weliswaar bek-
ende ogen, maar vol verwachting. 
‘Nu moet ik mijn verhaal doen en ik 
mag niet voor …. paal staan. Ken ik 
het wel? Krijg ik geen black-out?’ Het 
duiveltje wist Wieteke goed te prik-
ken. ‘Succes Wieteke. Zet ‘m op.’….. 
‘Ow, ik moet beginnen.’. Wieteke 
ontwaakte uit haar doemdenken. De 
klas lachte om haar vertwijfelde be-
ginzin. ‘Oh nee, ze lachen me nu al 
uit,’ en haar gezicht sprak 27 boekdel-
en. ‘We lachen je toe, hoor’, merkte 
Bram op. ‘Laat maar eens horen wat 
je te vertellen hebt,’ ging de kleine 
telg die helemaal vooraan zat door. 

Dat verbaasde Wieteke. Er leek iets 
van enthousiasme los te komen en de 
angst om te falen gleed van haar Roy 
Donders-glitterkleding af. ‘Dat zal ik 
eens doen dan’, antwoordde ze, nu 
meer spreekbeurtproof. ‘Ik doe mijn 
spreekbeurt over het jaar 2014.’
Er volgde een monoloog over dagen 
en maanden. Over sportieve hoogte-
punten (Sven Kramer wint goud) en 
meteorologische dieptepunten (natte 
zomer). Overtuigend nam Wieteke 
haar jeugdige klasgenoten mee op reis 
door 2014. Men luisterde ademloos 
en stootte af en toe een prehistorische 
kreet uit die het midden liet tussen 
pure verbazing of walgelijke tegen-
zin. Tot slot, nadat ze een oorverdo-
vend applaus had mogen ontvangen 
en ze door haar verhoor van vragen 
heen was gekomen wilde ze graag 
nog afsluiten, ‘Mees, mag ik nog even 
iets zeggen?’ De meester knikte op 
en neer ten teken dat dit mocht. ‘Of 
het allemaal zo gaat gebeuren zoals ik 
heb verteld, dat weet ik niet. Hopelijk 
maken we er samen in ieder geval een 
goed jaar van. Alle goeds voor 2014 
gewenst.’ En fi er zwierde Wieteke 
terug naar haar plaats. Dat had ze dan 
toch maar mooi gefl ikt. Eén voorne-
men was al in the pocket!     

Mees
Joost

De spreekbeurt

Mees
Joost

Arian de Groot
Korenmijt 19 B
Beek en Donk

0492 - 36 80 39

Radio Kontakt wordt Omroep Kontakt
Beek en Donk - De lokale omroep Ra-
dio Kontakt maakt op 11 januari een 
nieuwe start. Ruim 20 jaar lang is Ra-
dio Kontakt een begrip geweest. Eerst 
in Beek en Donk en sinds de samen-
voeging van de gemeenten voor heel 
Laarbeek.

Afgelopen jaar heeft een ingrijpende 
verbouwing plaatsgevonden van het 
Ontmoetingscentrum. Ook de studio 
van Kontakt is daarin meegenomen. 
Het pand is uitgebreid met een iets rui-
mere hal met daarin een keuken en een 
opslagruimte. Het oude gedeelte is ook 
gewijzigd. Zo is er een TV studio in het 
geheel opgenomen, omdat Radio Kon-
takt op korte termijn ook de slag willen 
maken naar de televisie.

De uitbreiding naar de televisie-tak 
binnen afzienbare tijd, maakt het no-
dig het logo te wijzigen. Ze zijn dan im-
mers niet meer alleen actief op het ge-
bied van radio, maar ook op televisie. 
Daarom wordt Radio Kontakt, Omroep 
Kontakt. Om de nieuwe start kracht bij 

te zetten, zal Omroep Kontakt op 11 
januari tijdens de open dag haar nieu-
we logo bekendmaken. Burgemeester 
Hans Ubachs is gevraagd om het nieu-
we logo-bord te komen onthullen.

De studio van de omroep is op 11 janu-
ari van 11.00 tot 16.00 geopend, sa-
men met het hele voorzieningencluster 
aan de Otterweg. Diverse vrijwilligers 
zullen deze dag laten zien hoe Omroep 
Kontakt radio maakt en hoe tekst tv 
gemaakt wordt. Deze dag zijn zij ook 
live in de lucht en doen ze verslag van 
de diverse activiteiten in het voorzie-
ningencluster.

Radio Kontakt is bij aanvang van start 
gegaan in een pand aan de Leekbus-
weg, later verhuisd naar de Otterweg 
in de oude schoolgebouwbarakken 
en sinds een jaar of tien heeft Radio 
Kontakt haar huisvesting gevonden in 
het Ontmoetingscentrum aan de Ot-
terweg.

Door de goede samenwerking met de 
gemeente Laarbeek, architect en aan-
nemer is de studio naar hun wensen 
verbouwd. Nadat de aannemer in sep-
tember klaar was, hebben een aantal 
vrijwilligers de handen uit de mouwen 
gestoken en ervoor gezorgd, dat de 
studio van Kontakt klaar is voor de toe-
komst en een en al frisheid uitstraalt.

Lieshout - De Mariabasisschool heeft 
op vrijdag 20 december haar kerstvie-
ring gehouden. Alle kinderen kwamen 
in hun mooiste kleding naar school, 
waar zij van een heerlijk kerstontbijt 
hebben genoten. De hele dag was ge-
organiseerd door de fanatieke ouder-
raad in samenwerking met teamleden 
van de school. 

Nadat ze in deze gezellige setting had-
den gegeten zijn ze met z’n allen naar 
de kerk gewandeld. Pater Wester heeft 

het samenzijn van de school in de kerk 
gepresenteerd. Alle klassen hebben 
tussendoor een kerstlied gezongen. 
Ook hebben zij, tijdens een rondgang 
door de kerk, genoten van de mooie 
kerststallen en versiering in de Sint Ser-
vatiuskerk, te Lieshout. De kinderen 
van de school hebben allemaal een 
eigen kerstknutselwerk gemaakt met 
een daarbij behorende (kerst)wens. 
Deze hebben ze mogen ophangen in 
de kerk. Tot slot hebben ze gezamen-
lijk een afsluitend lied gezongen. De 

gehele dag is in een hele fijne, prettige 
en ontspannen sfeer verlopen. 

Kerstviering op de Mariabasisschool

Lezerspodium

ABL samen werken aan een sterk Laarbeek
ABL werkt samen met u aan een sterk 
Laarbeek, waarbij niet de middelen 
maar de burger centraal staat. ABL 
heeft de afgelopen jaren gewerkt met 
deze uitgangspunten. Zo heeft ABL ook 
voor de komende 4 jaar haar verkie-
zingsprogramma weer opgesteld. Niet 
geschreven vanuit een ivoren torentje. 
Zo heeft een groep mensen van onze 
trouwe achterban met diverse dorps-
raden, KBO’s, en jongerenorganisaties 
maar ook met de middenstand overleg 
gehad. Het gesprek aangaan en goed 
luisteren maar vooral de uitkomsten 
van die gesprekken meenemen in het 
programma en het dan in de praktijk re-
aliseren is ons beleid. ABL wil gezien en 
beleefd worden als een partij die mid-
den tussen en voor de burgers actief is.
Als raads- en commissieleden en ook als 
wethouder stappen wij regelmatig bin-
nen bij de burger om te overleggen en 
te zoeken naar een passende oplossing 
voor de problemen. Daar horen ook 
uitkomsten bij die voor de individuele 
burger wel eens negatief kunnen zijn.  
Veel Laarbeekse burgers hebben het 

moeilijk. Grote groepen ouderen, maar 
ook de ZZP-ers (de zelfstandigen zon-
der personeel) geven ons het signaal 
dat zij het best moeilijk hebben in deze 
economisch mindere tijden. Vanuit Den 
Haag worden taken bij gemeenten 
neergelegd zoals de AWBZ, Jeugdzorg 
en Werken naar Vermogen. Dit gaat 
gepaard met enorme bezuinigingen. 
Het is aan ons als gemeente ervoor te 
zorgen dat de middelen niet leidend 
zijn en dat het belang voor u als burger 
voorop staat.
Deze maatregelingen en bezuinigin-
gen raken ons allemaal, zeker de ou-
deren en de mensen met een beper-
king. ABL wil dit graag samen met u 
op een goede manier in Laarbeek op-
pakken. 
ABL is er van overtuigd dat als we dit 
samen doen en elkaar de ruimte ge-
ven, we daar zeker in zullen slagen de 
beste oplossingen vinden. Voor ons 
verkiezingsprogramma waar aan de 
laatste details nog wordt gewerkt en 
wat gericht is op alle onderdelen van 
een mooi en sterk Laarbeek, verwijzen 

we u naar onze website Algemeen Be-
lang Laarbeek: www.ABLLaarbeek.nl

ABL werkt samen met U aan een sterk 
Laarbeek, waarbij niet de middelen 
maar de burger centraal staat
Als partij staat ABL midden tussen de 
burgers en brengt dat ook tot uitdruk-
king in haar kieslijst bestaande uit bur-
gers uit alle lagen van bevolking. ABL is 
dan ook trots op de lijst samenstelling 
en verdient dan ook uw steun en stem 
op 19 maart 2014. 

Lijsttrekker Frans van Zeeland
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“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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MooiBoerdonk
10 jaar eetpunt Zorg om het Dorp Boerdonk

Ad Verstraten wielrenner van 2013 bij WTC Boerdonk

Wie wordt het nieuwe Boerdonkse Boerenpaar?

Kerstboom in Boerdonk

Agrarisch Boerdonk steunt KVO

Boerdonk - Het in kerstsfeer gegoten 
gemeenschapshuis Den Hazenpot in 
Boerdonk was het decor tijdens een 
feestelijk kerstdiner op vrijdag 20 de-
cember. Vele ouderen namen deel aan 
een goed verzorgd diner van meester 
kok Jos Renders uit verzorgingstehuis 
Sint Petrus Boekel.

Naast de 4 gangen en de glühwein wer-
den ook de vrijwilligers nog eens extra 
in het zonnetje gezet door de organise-
rende stichting Zorg om het Dorp.

Het was 10 jaar geleden dat men startte 
met het opzetten van een eetvoorziening 
voor ouderen in Boerdonk. Sinds begin 
2003 is het aantal gasten meer dan ver-
dubbeld en kan men spreken van een 
zeer geslaagd initiatief wat in het nieuwe 
jaar verder zal worden uitgebreid.

Stichting Zorg om het Dorp verzorgt 
vanaf januari elke maandag om 12.00 
uur een maaltijdvoorziening voor alle 
ouderen met of zonder partner in het 

goed en sfeervol ingerichte gemeen-
schapshuis. Om vooral het samenzijn 
te promoten en de eenzaamheid zo-
veel mogelijk te beperken wil Zorg om 
het Dorp iedereen uitnodigen om deel 
te nemen of een keuze te maken aan 
de activiteiten welke georganiseerd 
worden.

Vrijwilligers zijn als ondersteuner onmis-
baar en willen graag een helpende hand 

uitsteken tijdens de vele activiteiten. Van 
die vrijwilligers zijn Anny en Cor Biemans 
met Thea Donkers diegene welke al vele 
jaren het eten voor ouderen uitserveren 
en tijdens dit kerstdiner hiervoor een at-
tentie kregen.

Wilt u meer informatie of graag een 
keer mee eten bel naar Cor Biemans 
06-30660222 of Den Hazenpot 
0492-465530.

Boerdonk - Begin 2013 besloot de 
gemeente Veghel om in alle kerkdor-
pen te bezuinigen met het plaatsen 
van een kerstboom op het dorpsplein. 
De plaatselijke Cornelius stichting 
nam het initiatief over en kreeg een 
prachtboom van de familie Verbakel 
uit Boerdonk. 

Vele vrijwilligers plaatsten donderdag-
middag deze boom met hulp van de 
‘Leekzicht’ hoogwerker op ‘t Weike 
voor gemeenschapshuis Den Hazen-
pot. De mooi verlichte boom geeft een 
feestelijke kerstsfeer tijdens de komen-

de dagen en jaarwisseling. Na het feest 
van drie koningen zal de boom weer 
door vrijwilligers worden opgeruimd.

Boerdonk - Maandag 16 december 
jongstleden werd de jaarlijkse kerst-
viering van KVO Boerdonk gehouden 
in Den Hazenpot. Een mooie H.Mis 
werd voorgegaan door Pastoor Rom-
bouts, en muzikaal opgeluisterd door 
het KVO gelegenheidskoor o.l.v. Joke 
Kanters.

Dit jaar werd er gekozen voor een tra-
ditionele kerstviering, dus de koffie met 
worstenbrood lieten zich goed smaken. 
De sfeervolle avond werd verder opge-
luisterd door Cor Swanenberg en Henk 
Verhagen.

In de pauze werd de loterij gehouden, 
en die was dit jaar anders dan voor-
gaande jaren. 
Agrarisch Boerdonk is een nieuwe 
stichting die d.m.v. sponsoring ver-
enigingen in Boerdonk financieel wil 
ondersteunen. Zodoende kon de KVO 
vele mooie pakketten verloten met al-
lerlei artikelen die verband hebben met 
de agrarische sector. Een aantal andere 
prijzen waren mooie kerststukken ge-
maakt door een aantal creatieve leden.

Een geslaagde avond met dank aan 
onze eigen leden, en Agrarisch Boer-
donk voor hun financiële bijdrage.

Het jubilerende drietal v.l.n.r. Cor & Anny Biemans en Thea Donkers met op 
de achtergrond Mieke van den Boogaard (L) en Wilma van Asseldonk (R).

Makkelijk & vertrouwd

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

Patricia Braat

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:
• Persoonlijk advies op maat
• Op afspraak mogelijk, waar en wanneer het u uitkomt
• Ook zelf online boeken, maar met mijn controle en afhandeling
• Privacy
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties

Boerdonk - Medio december vond de 
jaarlijkse jaarvergadering plaats van 
WTC Boerdonk. Evenals vorig jaar wa-
ren ze ook dit jaar weer reuze benieuwd 
of er nog spectaculaire zaken op de 
agenda zouden komen maar evenals 
voorgaande jaren was dat niet het ge-
val. Dit ondanks het 10-jarig jubileum.

De voorzitter blikte terug op het feest-
jaar en haalde het ene na het andere 
hoogtepunt naar voren. Zo was er de ijs-
tocht in het voorjaar waarbij de handen 
vastvroren aan het stuur. De sponsor-
tochten waarbij ze door de sponsoren 
werden onthaald op zeer uitgebreide 
ontbijt/lunches. Het weekend met hun 
rondje Nederland maar ook de afvaar-
diging van de wielrenners naar Alpe 
d’Huzes en naar diverse landen tijdens 
de vakanties. Ook de afsluiting met een 
modderige mountainbiketocht ontbrak 
niet op het lijstje van Pieter. 

Na deze terugblik werden in moordtem-
po de overige onderwerpen afgewerkt 
waarbij wederom door de penning-
meester werd vermeld dat we geen cent 
te makken hebben, door de toercom-

missie weer een geweldig tourprogram-
ma voor volgend jaar wordt gemaakt, 
waarbij het bestuur weer wijst op de 
snelheid (te hoog of te laag maar nooit 
goed), waarbij weer werd gewezen op 
veiligheid, en waarbij ten slotte de uit-
reiking van de WTC Award voor de km 
vreter van het jaar aan de beurt kwam. 
Dit jaar was Ad Verstraten de man die 
de meeste km van de geplande 3155 
km had gereden namelijk 2653 km.

Ad, een zeer sterke renner die als hij 
echt wil de rest met 2 vingers in de neus 
de snot voor de ogen rijdt, (waterige 
snot) is ook een heel sociale renner die 
collega fietsers in nood heel snel in de 
gaten heeft en dan het tempo tempert. 
Ad werd de felbegeerde award dan ook 
zeer gegund en naast eeuwige roem 
kreeg hij ook het welgemeend applaus 
van zijn medefietsers. In de rondvraag 
had iemand het nog over slaapgebrek 
of zoiets tijdens het weekend veroor-
zaakt door hooligans maar verder was 
er niet veel spannends meer te melden 
en met een goede pot bier in het ver-
schiet werd de vergadering gesloten. 

Zoals gebruikelijk volgen nu de statis-
tieken: 
• De snelste rit was die over de afsluit-
dijk met een gem. snelheid van boven 
de 40 km en topsnelheden van 56 km 
zonder trapondersteuning.
• De best onderhouden fiets was die 
van Twan van Hoof op de voet gevolgd 
door de reservefiets van Twan van Hoof.
• Het karigste ontbijt ooit werd gegeten 
in Friesland tijdens het 10-jarig feest-
weekend.
• Ons hoogtepunt lag weer in Limburg 
en het dieptepunt was een diep spoor 
vol water tijdens de mountainbiketocht. 
Verder verloor Theo Vilier dit jaar weer 
3 haren en heeft Antoon Donkers zijn 
streken nog niet verloren.

Boerdonk – Wie wordt het nieuwe 
Boerdonkse Boerenpaar? Na de vorige 
tips gonsde het meteen van de namen. 
Vooral voor de bruid. Alleen is het moei-
lijk de juiste naam te vinden. Er zijn er 
zoveel die bij de titel witte muts passen, 
aldus een veel gehoorde reactie. Daar-
om een nieuwe tip.

De volgende tip slaat op zowel de bruid 
als de bruidegom en luidt:
Ze wonen in een straal van 3 km rond de 

Boerdonkse kerk en aan de goede kant 
van het kanaal.  

Hier kun je niks mee, want iedereen in 
Boerdonk woont binnen een straal van 
3 km van de kerk. Er is daarom de orga-
nisatie gevraagd of de straal iets kleiner 
mocht zijn maar dat mocht niet. Dan kan 
het dus wel iets betekenen. 

Hoe goed is de organisatie in het schat-
ten van afstand? Als je een straal tekent 

van 3 km om de kerk dan zit je in Beek en 
Donk, bijna Erp en bijna Keldonk. Maar 
Boerdonk zal het er mee moeten doen. 

De vorige keer werd gemeld dat het 
‘Raden Maar’ op 31 januari was en de 
bekendmaking op 1 februari. Dat klopt 
niet. ‘Raden Maar’ is zaterdag 1 febru-
ari vanaf half 10 tot circa 12.05 uur en 
de bekendmaking is zondag 2 februari ’s 
avonds met rond 19.00 uur de lampion-
nenoptocht.

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Wenst iedereen gelukkig nieuwjaar

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl      Leliestraat 84, Beek en Donk 
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Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Redacteur: Thea Wich

Deze week is het de beurt aan 
Harriët van Wetten. Zij bracht 
haar jeugd door in Aarle-Rixtel. 
Na een carrière in de geestelijke 
gezondheidszorg emigreerde zij in 
2012, samen met haar man, naar 
Frankrijk. Onlangs verscheen haar 
eerste boek ‘Kinderloos – Tien 
vrouwen delen hun verhaal’. 

Harrie en Ineke van Wetten 
woonden aan de Hagelkruisweg 
te Aarle-Rixtel. Nakomertje Har-
riët, geboren in 1964, groeide 
daar op samen met twee broers 
en een zus. Na het behalen van 
haar HAVO diploma, studeerde zij 
enkele jaren Nederlands en Duits 
aan de lerarenopleiding te Tilburg. 
Harriët: “Na twee jaar ben ik hier-
mee gestopt. Ik voelde me te jong 
om voor de klas te staan.” 

“Vrouwenthema’s boeien me al 
langer. Mijn eerste inspiratiebron 
was Helen van Noordwijk. Ik leer-
de haar kennen toen ik in 1986 
lid werd van haar politieke partij, 
de ‘Dorpspartij’ in Aarle-Rixtel,” 
aldus Harriët. Helen liet de jonge 
Aarlese kennismaken met schrijf-
sters als Simone de Beauvoir en 
Anja Meulenbelt: “Helen 

was een voorbeeld van vrou-
wenemancipatie. Ze had veel 
kennis en liet zich door geen 
enkele man van de wijs bren-
gen.” Later, tijdens haar stu-
die ‘Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening’, specia-
liseerde Harriët zich in vrou-
wenthema’s.

Na haar studie bekleedde 
zij ruim twintig jaar diverse 
functies in de geestelijke 
gezondheidszorg. Een van 
haar projecten kreeg aan-
dacht van de landelijke 
pers. Harriët: “Het project dat ik 
leidde ging over schizofrenie. Daar 
mocht ik op televisie over vertellen 
bij het programma NOVA.”

“Ik hou van de Franse cultuur. Op 
mijn zeventiende verloor ik mijn 
hart aan Frankrijk tijdens vakan-
tiewerk. De mensen zijn aardig en 
het eten is heerlijk,” verklaart Har-
riët haar liefde voor Frankrijk. “Ik 
droomde ervan om daar te gaan 
wonen.” In 1996 krijgt zij een re-
latie met haar huidige man Gerry: 
“In Gerry vond ik iemand die deze 
droom deelde. In 2004 kochten 
we een bouwval in Besse, in de 
Dordogne.” Vele werkvakanties 
later is hun droomhuis, en het te 

verhuren vakantiehuis, 
klaar. Het paar emigreert 
in 2012 naar Frankrijk.

‘s Zomers hebben Har-
riët en Gerry het druk 
met de gasten en de 
moestuin. In de win-
ter is er veel minder 
te doen. Een plan om 
de stille winters goed 
door te komen is snel 
gemaakt. Harriët “Ik 
dacht, ik ga schrijven. 
Dat wilde ik altijd 
al graag doen.” Als 
een collega het the-
ma ‘kinderloosheid’ 
ter sprake brengt, 
twijfelt Harriët niet: 
“Ik wist het met-
een, dit wordt mijn 
eerste boek. Ik heb 
zelf ook geen kin-
deren.”

“Eén op de vijf vrouwen is kinder-
loos. Op dit gebied is natuurlijk 
onderzoek gedaan maar ik was 
vooral benieuwd naar de achter-
liggende redenen en verhalen. Er 
zit vaak meer achter dan je in eer-
ste instantie denkt.” Harriët besluit 
voor haar boek een aantal vrou-
wen te interviewen: “Ik heb hier-
voor negen vrouwen geselecteerd 
met leeftijd als enige selectiecrite-
rium. Ik wist van tevoren niet of 
ze bewust of onbewust kinderloos 
waren.” 

Tijdens het uitschrijven van haar 
boek werd de schrijfster geadvi-
seerd door Wim Daniëls: “Ik zocht 
iemand die me kon ondersteunen. 
Toen ik Wim op televisie zag dacht 
ik, als ik hem nou eens vraag. 
Ons moeder zei altijd, nee heb je, 
ja kun je krijgen. Ik ben hem erg 
dankbaar voor zijn adviezen.”

In december 2013 heeft Harriët 
‘Kinderloos’ uitgebracht bij uitge-
verij ‘Brave New Books’. Het 117 
pagina’s tellende werk is voor € 
14,90 te bestellen via Bol.com  
(www.bol.com/bravenewbooks). 
De schrijfster heeft verschillende 
emoties bij het uitbrengen van 
haar boek: “Ik ben trots dat ik 
deze verhalen mocht schrijven 
maar ik vind het wel spannend wat 
de mensen ervan gaan vinden. Ik 
hoop in ieder geval dat het thema 
‘kinderloos’ de aandacht krijgt die 
het verdient.”

Meer informatie over Harriët van 
Wetten en haar boek is te vinden op
www.bravenewbooks.nl/kinderloos

Hoe is het nou met.....
was een voorbeeld van vrou-
wenemancipatie. Ze had veel 

pers. Harriët: “Het project dat ik 

Young Style Haarmode 
gerestyled 2014 in

1 januari 2014, een nieuw jaar, een 
nieuwe bezetting, maar wel met de 
bekende kwaliteit op een door u afge-
sproken tijd, dat is de slogan van Wer-
ner Geurts, sinds 23 jaar eigenaar van 
Young Style Haarmode in Beek en Donk.  

Na 14 trouwe dienstjaren neemt Young 
Style Haarmode per 1 januari afscheid 
van Monique, met dank voor haar inzet 
en haar succes wensend in haar nieuwe 
uitdaging. Werner: “Samen met de twee 
nieuwe stagiaires Kaylee en Jessy gaan 
we voor een knallend 2014. Veelbelo-
vend ben ik over het talent en inzicht 
wat ik bij deze twee meiden zie.  Maar 
2014 wordt in meerdere opzichten een 
knallend jaar want we gaan namelijk 
flinke kortingen geven op de door U 

bekende behandelingen. Op vrijdag en 
zaterdag geven we op alle kleurbehan-
delingen 20% korting.”

Medio voorjaar 2014 wordt in meerdere 
opzichten voor Werner een knallend jaar, 
want hij laat oude tijden en ambachten 
opnieuw herleven. Werner: “Klopt. In 
het voorjaar zullen we gaan beginnen 
met een all-in behandeling voor de hard-
werkende man. We gaan scheren op 
authentieke traditionele wijze. Inzepen 
en handmatig met het open scheermes 
scheren en dit alles in combinatie met 
een knipbehandeling voor de specta-
culaire prijs van € 29,50. ook een losse 
scheerbehandeling is mogelijk.” Met 
deze speerpunten gaan Werner en zijn 
team  voor een creatief 2014. 

Online afspraak: www.youngstylehaarmode.nl 
of tel. 0492-461346 Piet van Thielplein 2, Beek en Donk

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

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

auto 
onderdelen

Gezellig, persoonlijk en sfeervol

Zondag 19 januari van 10:00 uur tot 15:00 uur

06-24218151
claudyvanbokhoven.nl

Beek en Donk - Enkele dagen voordat 
de kerstvakantie zou beginnen, ont-
stond bij de kinderen van groep 8 van 
Kindcentrum De Raagten spontaan 
de gedachte dat ze in actie moesten 
komen tegen de kindersterfte door 
diarree in Sub-Sahara en Zuid-Azië. 

Het doel van Serious Request, in sa-
menwerking met het Rode Kruis, is dit 
jaar zoveel mogelijk geld ophalen om 
diarree bij kinderen tegen te kunnen 
gaan. In de klas hebben de leerlingen 
samen met hun meneer, Piet Aarts, 
hierover gesproken. De kinderen van 
groep 8 van De Raagten waren het 

snel eens over hun doel: ‘Serious Re-
quest steunen’. Elk kind zou op zijn 
eigen manier iets ondernemen. De 
opbrengst werd verzameld in een 
‘doos’ bij de kerststal. Toen de kerst-
vakantie begon, hadden de kinderen 
al €100,30 opgehaald. 

Elk jaar sterven 800.000 kinderen jon-
ger dan 5 jaar aan diarree, dat is elke 
dag 2200 kinderen. Diarree is meestal 
het gevolg van gebrek aan schoon 
drinkwater, sanitaire voorzieningen 
en gebrek aan kennis over de conse-
quenties van slechte hygiëne op de 
gezondheid van een jong kind.

Groep 8 van De Raagten in actie voor Serious Request
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NIEUWJAARSBORRELDo. 2 jan.

Za. 4 jan.

Vr. 10 jan.

Za. 11 jan.

Vr. 17 jan.

Za. 18 jan.

Za. 25 jan.

CV De Heikneuters organiseert 
miniplaybackshow

Kienen met 
Buurtvereniging Plan West

Mariahout – De jeugdcommissie van 
CV De Heikneuters houdt zondag 16 
februari de jaarlijkse miniplayback-
show.

Er komen weer vele grote wereldar-
tiesten voorbij. Zoals andere jaren 
worden de beste artiesten beloond 
met een mooie beker. Voor iedereen is 
er een herinnering. 

Het is voor alle jeugd van Mariahout 
van 0 tot en met 14 jaar. Men kan al-
leen of met een groepje vriendjes of 

vriendinnetjes meedoen. Er zijn drie 
categorieën: 0 t/m 6 jaar; individueel 
en groepen, 7 t/m 9 jaar; individueel 
en groepen en 10 t/m 14 jaar; indi-
vidueel en groepen. Groep 8 wordt 
apart gejureerd en valt buiten deze 
leeftijdscategorie. 

Dus doe mee met deze gezellige mid-
dag en geef je voor 10 januari op bij 
Paul Willems: Julianastraat 54, tel: 
0499-421218. De generale repeti-
tie vindt plaats op zondag 9 februari 
2014.

Lieshout - Buurtvereniging Plan West 
houdt elke woensdagavond een kien-
avond. Vanaf 8 januari begint het kie-
nen weer met de prijzen die er voor-
heen ook altijd zijn geweest. 

Namelijk levensmiddelen/koffie en een 
hoofdprijs. De opbrengst hiervan komt 

geheel ten goede aan de buurtvereni-
ging. De avonden worden gehouden 
in zaal De Koekoek aan de Dorpstraat. 
De zaal is open om 18.30 uur en het 
kienen begint om 20.00 uur. Iedereen 
is welkom op deze kienavonden. 

Geslaagd jubileumjaar voor 
toneelvereniging De Vriendenkring

Overleg over Goede Doelen Week in Mariahout

Lieshout - Toneelvereniging De 
Vriendenkring, die dit jaar 25 jaar 
bestaat, kijkt terug op een heel mooi 
jaar. Aan iedereen is in dit jubileum-
jaar gedacht. De leden hadden een 
mooie feestavond, waar Ineke Spij-
kers de vrijwilligerspenning kreeg, 
en de adverteerders konden hun ad-
vertentie kosteloos plaatsen. 

Ook de bezoekers werden getrak-
teerd op wat extra lekkers voor de 
uitvoeringen en in de pauze. Het 
hoogtepunt van het jaar waren ook 
de uitvoeringen van ‘Een beeld van 
een man’, die negen keer uitverkocht 
was. De reactie van de bezoekers na 
de uitvoeringen waren volgende de 
vereniging hartverwarmend. 

Zondag 15 december heeft de Vrien-
denkring op de Kerstfair in Lieshout 
gestaan met een levende kerststal. 
Die middag zijn er 285 bezoekers 
op de foto gegaan met De Vrien-

denkring. Op die middag kijkt de to-
neelvereniging met een warm gevoel 
terug. 

2014 belooft ook weer een mooi jaar 
te worden voor De Vriendenkring. 8 
februari komen de ketelbinkies in het 
Dorpshuis en in maart en april gaat 

De Vriendenkring zelf optreden in de 
gloednieuwe zaal van het Dorpshuis 
met het toneelstuk ‘Het gespuis van 
de kluis’. Voor meer informatie over 
de genoemde toneeluitvoeringen kijk 
op www.devriendenkringlieshout.nl. 

Mariahout - Aan Zorg om het Dorp 
werd gevraagd om te onderzoe-
ken of er in Mariahout in 2014 een 
Goede Doelen Week zou kunnen 
worden georganiseerd. Daarvoor 
heeft Zorg om het Dorp de haar 
bekende contactpersonen van de 
grote collectes in Mariahout uitge-
nodigd voor een overleg. 

Dit overleg vindt plaats op maandag 
6 januari 2014, om 20.00 uur in het 
Buurthuis, Bernadettestraat 43. Bent 
u als contactpersoon niet benaderd? 
Neem dan contact op met Ilse Bar-
ten, i.barten@zorgomhetdorp.nl. Na 
de betreffende bijeenkomst zullen 
wij u informeren of er in Mariahout 

ook een Goede Doelen Week geor-
ganiseerd gaat worden. 

Hoe werkt een dergelijk actieweek?
In deze week worden er brieven 
rondgebracht op elk adres in Maria-
hout. Hierin staan alle goede doelen 
beschreven, waarvoor in Mariahout 
gecollecteerd wordt en die mee-
doen met de Goede Doelen Week. 
Op dit invulformulier kan men 
aangeven hoeveel men dat goede 
doel wil schenken. Onderaan is er 
een ruimte waar het totale bedrag 
vermeld kan worden. Het is de be-
doeling dat het bedrag contant mét 
invulformulier in de bijgevoegde 
retourenvelop wordt gedaan. Deze 

envelop wordt door twee personen 
weer opgehaald. 

Succes
Vanuit verschillende kanten heeft 
Zorg om het Dorp vernomen dat 
het collecteren op deze manier 
een groot succes is. De deelname 
is groter, want iedereen wordt be-
naderd op het moment dat het hen 
uitkomt. Er zijn bijna geen mensen 
die niets geven. Automatisch zijn de 
mensen er bewuster mee bezig, ze 
denken goed na wat ze ieder doel 
willen schenken. Het andere grote 
voordeel is dat in mindere mate een 
beroep hoeft te worden gedaan op 
de inzet van vrijwillige collectanten.

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van 
ViERBINDEN wensen Laarbeek een geweldig 2014!

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen
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Mooi UIT in Laarbeek

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 06-23902810

www.dorpscafedevrienden.nl

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 06-23902810

www.dorpscafedevrienden.nl

Wij willen u een fantastisch, 
gezond, succesvol en gezellig 2014 

toewensen! Wij hopen u ook dit jaar 
weer te mogen begroeten bij 

Dorpscafé de Vrienden. 
 

Wilt u nog een nieuwjaarsborrel 
organiseren of heeft u iets anders 

te vieren? Informeer eens 
vrijblijvend naar de mogelijkheden.

www.cafethuisinlaarbeek.nl
facebook.com/ cafethuisbeekendonk

Heuvelplein 6 | 5741 JK |  Beek en Donk
Tel: 0492 464 884

Welkom Thuis Weekend

Eerste rondje van ’T Huis

Kennismakingsmiddag

Welkom Thuis Show
Tapas de la Casa
Welkom Thuis Show

Vrijdag 3 januari

Zaterdag 4 januari

Zaterdag 4 januari

VANAF 15:00 UUR

14:00 - 17:00

19:00 UUR

20:00 UUR

Zoekt jouw team nog een leuke sponsor?

Wil je gezellig kennis komen maken met het nieuwe team?

Of wil je gewoon even gezellig komen babbelen?

Kom zaterdagmiddag dan met ons kennismaken!

Themazondag bij de heemkunde - Wie Kent Ze Nog?

Luikse Markt ATTC’77

Beek en Donk - De Heemkamer van 
De Lange Vonder is op zondag 5 janu-
ari geopend voor de jaarlijkse fototen-
toonstelling. Hierbij wordt de hulp van 
de bezoekers ingeroepen.

In het archief van Heemkundekring De 
Lange Vonder bevinden zich nog vele 
foto’s waarvan namen van personen, 
locaties, jaartallen en andere gegevens 
ontbreken. De vrijwilligers hopen deze 
gegevens met de hulp van de bezoekers 
te kunnen achterhalen. 
Een flink aantal foto’s zal op borden en 
in mapjes te bezichtigen zijn. Alle perso-
nen op de foto’s zijn genummerd, zodat 
deze gemakkelijk zijn aan te duiden.

Vindt u het leuk om oude en minder 
oude foto’s te kijken en tegelijkertijd 
te helpen met het achterhalen van na-

men en andere ontbrekende  gegevens? 
Kom dan op zondag 5 januari 2014 naar 
de Heemkamer aan de Parklaan in Beek 

en Donk. Openingstijden: van 11.00 tot 
16.00 uur. De toegang is gratis.

Aarle-Rixtel - Tafeltennisvereni-
ging ATTC’77 houdt op 5 januari 
2014 van 11.00 - 15.00 uur een 
Luikse Markt

Dit vindt plaats in de gymzaal aan 
de Jan van Rixtelstraat in Aarle-
Rixtel. Op deze markt verkopen 
leden tweedehands spullen. Entree 

is €1,00 en kinderen t/m 16 jaar 
mogen gratis naar binnen.

Kaartverkoop kletsavonden Mariahout
Mariahout - De kletsavonden van De 
Heikneuters in Mariahout zijn dit jaar 
op 8, 14 en 15 februari. De kaartver-
koop voor deze avonden is voor leden 
op vrijdag 10 januari 2014 en voor alle 
andere belangstellenden op maandag 
13 januari 2014. 

De kaartverkoop vindt plaats in het 
bargedeelte van het Buurthuis aan de 
Bernadettestraat. De kaarten zijn beide 

dagen te verkrijgen van 18.30 uur tot 
20.00 uur. De Heikneuters willen alle 
leden, adverteerders en begunstigers 
bedanken voor hun steun. 

De mensen die nog geen lid zijn of een 
advertentie willen plaatsen in de carna-
valskrant kunnen contact opnemen met 
een van de leden of kunnen het door-
geven aan Henk van Duijnhoven. Zijn 
telefoonnummer is: 06-12674967. 

Lid worden kost €14,00 per gezin en 
€7,00 voor één persoon. Hiervoor 
krijgt men reductie en voorrang bij de 
kaartverkoop. Begunstiger worden kost 
€50,00 per jaar. Hiervoor wordt men 
vernoemd in de carnavalskrant, komen 
zij langs met kaartjes voor de kletsavon-
den tegen gereduceerde prijs en wordt 
men uitgenodigd voor de brunch op 
maandag met carnaval.

Accu controle 
met testrapport 

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS
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Prinsenreceptie Ganzendonck
Beek en Donk – Prins Luuk XLII van 
Ganzendonck (Stephan van Schijndel) 
krijgt samen met zijn Prinses Thea 
van Rixtel op zondagmiddag 5 janu-
ari een receptie aangeboden vanwege 
zijn benoeming. De receptie begint 
om 14.30 uur en is ieder jaar weer een 
gezellig samenzijn, met veel ludieke 
gebeurtenissen. 

Vanaf 13.11 uur diezelfde dag vindt de 
receptie plaats voor Jeugdprins Luukske 
XXVIII (Jowie Dekkers) en Jeugdprinses 
Sofie van Dartel. Ook zij schudden graag 
iedereen de hand die hen wil feliciteren.

Het Boerenpaar Gerardus (Paul Meulen-
steen) en Cato (Karin Biemans) komen 
die middag aantekenen, zodat er nog 
weinig in de weg staat om op carnavals-
dinsdagmiddag in de on-echt verbonden 
te worden.

De middag vindt plaats bij café zaal 
Dave van de Burgt aan het Heuvelplein. 
Aangezien het nieuwe jaar 
nog maar net is begon-
nen, is deze middag ook 
een mooie gelegen-

heid om elkaar het beste te wensen voor 
2014. De toegang is vrij voor iedereen.

Ben jij een vrouw van 40 jaar 
of ouder?
Vanaf deze leeftijd gebeurt 
er van alles  in je lijf en de 
verandering van hormonen kunnen 
je stevig de baas worden!

Vaak zijn dat signalen van 
de overgang die je niet 
meteen herkent zoals slecht slapen,
langzame gewichtstoename, 
opvliegers enz.

• Wist je dat voeding en leefstijl een grote invloed kunnen hebben op de  
   klachten van de overgang?
• Wil je hier zelf iets aan doen?

Meld je dan aan voor de 

WORKSHOP
Door voedings-lifestyle coaches 

Leny Janssen-Leurs en Heleen van Asten.

Wanneer:  Donderdag 16 januari  20.00-21.30 uur.
Plaats: Dorpsstraat 17, 5735 EA Aarle-Rixtel

Bijdrage: € 10,-

Graag opgave via email: 
contact@voedingsadviesheleenvanasten.nl of leny@stopmetdatdieet.nl 

Tel: Heleen 06-43257962, Leny 0492-462191

“HOE LEUK IS HET VROUW TE ZIJN!!”
INVESTEER IN JEZELF Advertorial

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen
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Tel. 06 539 72 748
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Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbankvanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

www.scheidingshuys.nl

er iS toekomSt 
nA de A de A Scheiding!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Nieuwjaarsconcert harmonie De Goede Hoop
Aarle-Rixtel - Het harmonieorkest van 
harmonie De Goede Hoop uit Aarle-
Rixtel, onder leiding van Gerrit de 
Weerd, zal op zondag 5 januari om 
14.30 uur haar traditionele nieuw-
jaarsconcert geven in multifunctioneel 
centrum De Dreef. Hiermee wordt het 
jaar van het 140-jarig bestaan van de 
harmonie muzikaal ingeluid.

Zoals gebruikelijk wordt er weer een 
gevarieerd programma aangeboden 
met medewerking van de slagwerk-
groep van de harmonie, de zangeres 
Amanda Kovac en een klarinetkwartet. 
Het harmonieorkest opent het concert 
met ‘Ouverture to a New Age’ van Jan 
de Haan. Hierna volgt ‘Conversations’ 
waarin het klarinetkwartet mysterieuze, 
boze, grappige, vrolijke en hevige ge-
sprekken voert met het harmonieorkest. 
Dit Belgische klarinetkwartet heeft haar 
sporen op muzikaal gebied al ruim ver-
diend en heeft al meerdere optredens 
gehad met grote orkesten. 

Het harmonieorkest vervolgt met ‘Ara-
besque’ van Samuel R. Hazo. In dit 

stuk is een mooie rol weggelegd voor 
de dwarsfluit en de pauken. Het laatste 
nummer voor de pauze is de ’Perzische 
mars’ met prachtige Oosterse klanken 
van Johann Strauss.

Na de pauze treedt de slagwerkgroep 
van harmonie De Goede Hoop onder 
leiding van Anthony Vogels voor het 
voetlicht met een eigentijds program-
ma. Nadat het harmonieorkest ‘Abso-
lute crossover’ van Otto Schwarz heeft 
gespeeld, komt de Belgische jazz-/
popzangeres Amanda Kovac op het po-
dium. 

Amanda treedt vooral in België op met 
haar Amanda Kovac Quartet. Ook is ze 
regelmatig te zien en te horen met haar 

begeleider op piano en heeft ze erva-
ring met optredens samen met grote 
orkesten. Met begeleiding van het har-
monieorkest zingt ze achtereenvolgens 
‘A night like this’ en ‘Don’t make me 
over’. Het harmonieorkest speelt daar-
na ‘Noche de abril’ van Mario Remmers, 
waarna zangeres Amanda haar optre-
den besluit met ‘Empire state of mind’ 
en ‘Skyfall’. 
Het concert wordt afgesloten met een 
ode aan Frank Sinatra met het stuk ‘Si-
natra in concert’.

Toegangskaarten van €8,00 voor dit 
concert zijn verkrijgbaar bij de Boeren-
bond in Aarle-Rixtel en op 5 januari aan 
de zaal. Kinderen tot 12 jaar hebben 
gratis entree. 
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Wenst u een 
bijzonder goed 2014

Wenst iedereen 
een gelukkig 

2014

• Rioolontstoppingen
• Vegen van dakgoten
• Vetvangputten ledigen en   
  reinigen 
• Beheer en onderhoud 
  rioolgemalen en renovatie
06-10025295 - www.risero.nl

Sint-Oedenrode

Wenst iedereen 
een gelukkig 

2014

Wenst u een 
voorspoedig 

nieuwjaar

Wenst u een 
voorspoedig 

2014

We wensen alle kinderen 
en ouders een goed en 

samenwerkend 2014 toe! 
Vanaf 6 januari zullen we weer 

met passie uw kind(eren) 
begeleiden in het ontwikkelen 

van hun talenten.
Team 

Wenst u 
een gezond 

2014
Wenst u een 

gelukkig nieuwjaar! 

ZwangerFit®    

Wensen u een 
sportief en gezond 

2014 toe
Wenst iedereen 
een gezond en 
smaakvol 2014

Wenst u een 
voorspoedig 

2014

Wenst u een 
sportief 

en gezond 

2014 Wenst u een 
voorspoedig 2014

wenst iedereen een 
machtig mooi 2014

info@coverhoeven.nl

WENST U EEN 
GELUKKIG 2014 TOE!

info@coverhoeven.nl

WENST U EEN WENST U EEN WENST U EEN WENST U EEN WENST U EEN WENST U EEN WENST U EEN 
GELUKKIG 2014 TOE!GELUKKIG 2014 TOE!GELUKKIG 2014 TOE!GELUKKIG 2014 TOE!GELUKKIG 2014 TOE!GELUKKIG 2014 TOE!GELUKKIG 2014 TOE!GELUKKIG 2014 TOE!GELUKKIG 2014 TOE!GELUKKIG 2014 TOE!GELUKKIG 2014 TOE!GELUKKIG 2014 TOE!

Emmy’s Mode
Wij wensen iedereen een 

voorspoedig en vooral 
een goed en gezond 2014

Team Emmy’s mode

Wenst iedereen 
een groeizaam 

2014!

€ 17,

Onderhoud en APK
Autobedrijf SARO is een modern universeel 

autobedrijf waar vakmanschap, kwaliteit, service 
en klantvriendelijkheid heel goed samen gaan. Wij 
leveren een totaalpakket als het gaat om uw auto.

50
per maand

Wenst iedereen 
een voorspoedig 

nieuwjaar

Wenst iedereen 
een leesvol 

2014
 toe

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   
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Wenst u een 
voorspoedig 

nieuwjaar

Wenst u een 
voorspoedig 

2014

We wensen alle kinderen 
en ouders een goed en 

samenwerkend 2014 toe! 
Vanaf 6 januari zullen we weer 

met passie uw kind(eren) 
begeleiden in het ontwikkelen 

van hun talenten.
Team 

Wenst u 
een gezond 

2014

Wij wensen iedereen een 
fantasti sch 2014  toe!
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Naam: Bert van de Bogaard (64)
Woonplaats: Aarle-Rixtel 

Bert hoeft geen dure auto en ook geen lange vakantie in 
het nieuwe jaar. “Gezondheid gaat boven alles. Zolang ie-
dereen het maar goed heeft, heb ik het ook goed”, zegt hij 
tevreden. 

Naam: Tim (5) en Dorith (33) 
Woonplaats: Mariahout 

Doriths glazen bol staat vol mooie dingen. Ze wil vooral  ge-
nieten van het leven en veel plezier maken. Tim heeft an-
dere plannen. Hij wil zijn veters leren strikken. “Papa heeft 
nog steeds geen strikplank voor mij gemaakt en dat zou hij 
wel doen”, zegt hij beteuterd. Dus papa van Tim: je weet nu 
wat jou te wachten staat in 2014! 

Naam: Monique (27), Shirley (23) en Lieke (24) 
Woonplaats: Mariahout, Beek en Donk en Mariahout 

Monique, Shirley en Lieke bibberen van de kou. Ze staan 
in een gangetje, alle drie voorzien van een sigaret. Ze wer-
ken in de supermarkt en moeten buiten roken. “Ik zou het 
fijn vinden als ze hier een afdak of een rookhok zouden 
maken”, vertelt Monique. Op de vraag of ze nog goede 
voornemens hebben voor 2014, roepen ze lachend in koor: 
“Stoppen met roken!”

Naam: Niels, Ian en Gijs (alle drie 14)
Woonplaats: Beek en Donk 

Ian, Niels en Gijs weten heel goed wat zij in hun glazen 
bol zien. “Gratis vuurwerk, gratis geld, gratis eten, als het 
maar gratis is”, vullen de jongens elkaar aan. Een bijbaantje 
slaan ze liever een jaartje over: “Voor werken moet je zoveel 
moeite doen, daar heb ik geen zin in”, vertelt Ian. 

Naam: Gerard van de Biggelaar (73)
Woonplaats: Lieshout 

Voor Gerard staat gezondheid boven alles. “Als ik er in 2014 
weer een jaartje bij krijg, ben ik dolgelukkig”, zegt hij. Ge-
rard fietst het liefst de hele dag door de natuur, daar zou hij 
ook in het volgende jaar van willen genieten. 

Naam: Alana (21) en Bas (22) Reijnders
Woonplaats: Beek en Donk 

De glazen bol van Alana en Bas Reijnders is heel bijzonder. 
In juli 2014 verwachten zij hun tweede kindje. Daarom zal 
het nieuwe jaar voor hen vooral op de zwangerschap ge-
richt zijn en natuurlijk op hun andere dochter Jaylee. Alana 
zou het ook niet erg vinden als Bas zou stoppen met roken. 
“Maar dat gaat niet gebeuren”, zegt Bas lachend. 

Naam: Els Brouwers (44)
Woonplaats: Lieshout 

Els zou het liefst een jaar vol creativiteit in haar glazen bol 
zien. Ook moet Els hard werken in haar eigen winkel en dus 
is het voor haar belangrijk om ook even rust te nemen en te 
genieten van alle kleine dingen om haar heen. 
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Lezerspodium

Hallo wandelaars van Laarbeek en daarbuiten
Ben je graag buiten aan de wandel?
Heb je al dan niet het goede voornemen 
genomen met de jaarwisseling, om 
nog net iets meer te gaan wandelen.
Zie je al jaren uit om iets meer te doen 
als het gewone rondje in je eigen kern?
Denk je: ik sta hier alleen in.
Niemand die met mij dit aan wil gaan.
Bekijk dan eventjes het onderstaande 
stukje.

Heb je de intentie om in 2014 de 
4-daagse van Nijmegen te gaan 
wandelen?
Ga je dit voor de eerste keer doen en 

ben je nog geen KNBLO lid?
Heb je plannen om met het via 4daagse 
programma mee te doen, om zo ook 
zeker te zijn van een inschrijfbewijs?
Wil je naast dit programma nog een 
extra stukje begeleiding:
- in de vorm van een gezamenlijke 
training, 
- een stukje persoonlijke begeleiding 
hierin,
-gezellig samen praten over het 
wandelen en zo meer info opdoen, 
- en dit alles in een vertrouwde 
omgeving? 
Dan kan ik misschien iets betekenen in 

dit geheel.

Ik ben Tiny van Alphen en ben 
allround wandeltrainer bij Runnersclub 
Lieshout. Ik heb zelf al verschillende 
malen de 4-daagse van Nijmegen 
volbracht. Ook heb ik ervaring 
op de nog langere afstand, b.v. 
Kennedymars Someren. Of je veel of 
weinig wandelervaring hebt staat niet 
voorop. Je motivatie om de 4-daagse 
te volbrengen die moet voorop staan.

Ben je nieuwsgierig geworden naar dit 
alles.

Dan kun je al op de officiële 4-daagse 
site kijken: www.4daagse.nl 
Onder het kopje voorbereiding 
staat de info van het via 4-daagse 
programma. 
Je kunt ook kijken op 
www.viavierdaagse.nl voor meer info.
(kijk wel eventjes of de info van 2014 
al op de site staat, in principe staat 
deze er vanaf 1 januari op)
Verdere info over wat ik je kan gaan 
bieden kun je eind januari vinden 
alhier in dit blad wat nu voor je ligt.

Groetjes Tiny en hopelijk tot ziens

Leden Runnersclub Lieshout nemen deel aan drukke Kerstloop
Gemert - De start van de Kerstloop 
moest 15 minuten uitgesteld worden 
om alle inschrijvingen te verwerken. 
Ruim 300 deelnemers stonden aan het 
vertrek waaronder 13 leden van Run-
nersclub Lieshout. 

Het mooie weer had vele lopers naar 
Gemert getrokken, die zo met de kerst-
dagen ook wel een paar calorieën kwijt 
wilden. Start en finish waren voor het 
kasteel, verder was het 2,5 lange par-
cours afwisselend met zandpaden, klin-
kerweg en fietspaden. 

Bram en Thijs Rijkers hadden zich inge-
schreven voor 3 ronden 7,5 kilometer. 
Deze tweeling maakte er een echte 
wedstrijd van en wisten zo elkaar naar 

mooie tijden te stuwen. Thijs finishte 
als 1e in 32:53 en Bram 2e in 33:52. 
Peter Rüb kon het tempo van deze tie-
ners niet volgen, maar eindigde op een 
mooie 5e plaats in 35:45.

De overige RCL-ers kozen allen voor de 
10 kilometer. Ben van Rossum is nog 
steeds in supervorm gezien zijn onge-
looflijke tijd van 39:13, goed voor de 
11e plaats. Chris Korsten loopt altijd 
zo ongeveer rond de 15 kilometer per 
uur zo ook nu, een 16e plaats in 40:17. 
Dennis van de Meulengraaf bleef in het 
spoor van Chris en behaalde een 18e 
plaats  in 40:35. 

Herman Segers stond hier aan de start 
omdat zijn zoon graag wilde lopen en 

liep ontspannen naar 41:36. Twan Pe-
ters liep naar een 28e plaats in 42:35. 
Mies van Berlo moest in de laatste 
meters nog alle zeilen bijzetten om 
Evert Brouwers voor te blijven. Mies 
ging over de finish in 43:19, Evert in 

43:20. Ronnie van Lieshout noteerde 
een mooie tijd van 48:53. Geert Welten 
liep  mooi onder de 50 minuten 49:49. 
Trainer Gerard Vorstenbosch liet netjes 
al zijn pupillen voor en finishte in 50:56.

Mies van Berlo op de voet gevolgd door Evert Brouwers

hardlopen

Politiek en het luisterend oor.

Een van de belangrijkste taken 
voor raadsleden, als vertegen-
woordigers van alle inwoners van 
Laarbeek, is weten en proeven 
wat er leeft in Laarbeek. Met alle 
taken die naar de gemeenten ko-
men is het belangrijker dan ooit 
om de discussie met de inwoners 
van Laarbeek aan te gaan. 

Daarom voeren de raads- en 
commissieleden van ABL ge-
sprekken met buurtverenigingen, 
dorpsraden, de IVN, verenigin-
gen die veel met jeugd en/of ou-
deren te maken hebben of te wel 
degene die experts zijn op zijn of 
haar gebied. ABL wil de ambte-
lijke stukken kunnen afzetten te-
gen de werkelijke leefomstandig-
heden die er in Laarbeek zijn. We 
hebben als ABL een luisterend 
oor en daardoor oog voor realis-
me. Doordat we deze contacten 
hebben kunnen we mensen in-
formeren en worden we zelf ook 
geïnformeerd over de problemen 
waar we/ze tegenaan lopen. 

We zijn de bovengenoemde par-
tijen dan ook echt dankbaar dat 
ze open staan voor gesprekken. 
We gaan en staan voor de leef-
baarheid in Laarbeek. 

U toch ook?

Namens 
Algemeen Belang Laarbeek,
Monika Slaets

WWW.ABLLAARBEEK.NL

SAMEN EEN STERK LAARBEEK

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Blauwe reiger met zeldzame prooi!

Deze foto van de blauwe reiger heb 
ik twee jaar geleden gemaakt in het 
Leek op de Donk. Zo algemeen als 
de blauwe reiger tegenwoordig is, 
zo zeldzaam is de prooi die hij hier 
net gevangen heeft. Hij had hier net 
een grote modderkruiper, ook wel 
weeraal genoemd, te pakken. De 
grote modderkruiper is een zeldzaam 
voorkomende vissoort die sinds 1973 
op de rode lijst van beschermde dieren 
staat. Hiervan was de blauwe reiger 
natuurlijk niet op de hoogte en voor 
hem was het gewoon een smakelijk 
hapje.
Na het zien van deze foto is de 
waterwerkgroep van IVN Laarbeek 
gaan scheppen op deze plek en werd 
er na lang zoeken inderdaad nog eentje 
gevonden. Het was acht jaar geleden 
dat hij in Laarbeek voor het laatst werd 
waargenomen, dus ze waren zeer blij 
met deze vondst!
Het is natuurlijk wel heel toevallig dat 
ik net op deze plek was toen de reiger 
de modderkruiper te pakken had en ik 
er ook nog een foto van kon maken. 
Hierdoor is het een zeldzame foto en hij 
wordt dan ook nog steeds gebruikt bij 
publicaties van landelijke organisaties 
die zich met de natuur bezighouden.
Voor mij is het wel leuk en grappig dat 
de foto regelmatig weer ergens opduikt 
en ik denk dan, dit is toch weer mooie 
promotie voor de natuur van ons Mooie 
Laarbeek!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
het Leek op de Donk

Wij wensen iedereen een glanzend en 
knallend 2014 toe.

 Noteer alvast in uw agenda!!   
 26 januari 2014

Hoogven 14a Erp         0413 216969         info@leobrans.nl         www.leobrans.nl

OPEN 

DAG

Extra scherpe prijzen voor onze onderhoudsbeurten 
met gratis winteropslag bij de superieurbeurt.*

*€59,95 superieurbeurt + winteropslag t.w.v. €24,95
€39,95 deluxe beurt       €19,95 compleet beurt 

€14,95 basis beurt

Papenhoef 21 | Lieshout |  0499-425360 | www.triafietsen.nl

WINTER ONDERHOUD + OPSLAG ACTIE!

APS Praktijk VitalisAPS Praktijk Vitalis
  hulp bij pijn en welzijn

Ribbiusstraat 3  Lieshout
Tel: 0499 - 42 22 42

www.apspraktijkvitalis.nl

Pakt de oorzaak 
van de klacht aan!

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies
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Programma / Uitslagen

handbal

BEDO
Programma:
Zaterdag 4 januari
11:15 H.C.B. ‘92 – Gemengde D-jeugd
          Pius X, Liempde 
13:50 Aristos – Meisjes B-jeugd
          De Kemmer, Oirschot 
20:20 HVW – Heren 4 — De Hoepel, 
          Wanroy 

Zondag 5 januari
10:00 Jongens B-jeugd – Saturnus
          D’n Ekker, Beek en Donk
11:25 Someren – Heren 2
         De Postel, Someren
12:20 Internos – Heren 1
          De Lage Banken, Etten-Leur
12:40 Blauw Wit – Heren 3
          Hervensebaan, ‘s-Hertogenbosch
13:45 De Sprint – Dames 1
          De Peelhorst, Deurne
14:20 Someren – Dames 2
          De Postel, Someren

biljarten

Vd Rooje
Uitslagen 20 december 2013
Mark v/d Burgt – Philip Oosthoek  0-3
Frank Bouw – Mark v/d Burgt  3-0
Niels Schoonings – Frank Bouw  0-3
Jan v Grinsven – Marcel Bekkers  3-0

Stand per 20 december 2013
1. Philip Oosthoek       10       21
2. Mark v/d Burgt         9       20
3. Niels Schoonings     10       15
4. Jan v Grinsven  10       15
5 Jan Crooijmans   8       13

’t Centrum
A klasse:
Henk Verhappen  18    28    2.27   
Henk van den Bergh  22    27    2.90   
Henk Mastbroek 18    25    1.74   
Jan Verbakel 18    24    2.45   
Harrie van Kleef 19    24    1.57   
Guus van de Elsen 19    21    2.19         
Gerrit van Osch  18    20    2.40             
Lambert van Bree   18    20    2.05   
Henk van de Vegt 19    20    1.73   
John Labes  18    17    2.39                
Ad Barten 19    16    1.76   
Leo van Griensven 18    13    1.62   
Tonny de Louw 18    12    1.71   

Martien Swinkels 18    11    1.53   
Antoon Smits 18    10    1.43   
Ad de Koning 18      8    1.71   

B klasse:
Harrie Bouwmans 19    24    1.44   
Cor van den Berg 20    24    1.34   
Harrie Poulisse 21    24    1.26   
Herman van de Boom 19    22    1.65   
Lou Muller 18    21    1.33   
Mies van de Biggelaar 19    21    1.30   
Antoon Maas 19    20    1.44   
Frits Wilbers 19    20    1.43   
Martien van de Elsen 20    20    1.65   
Jan Hesselmans  20    20    1.27   
Huub Biemans 21    20    1.51   
Wim Swinkels 17    18    1.38   
Antoon Rooijakkers 18    17    1.30   
Jan van Neerven 19    16    1.33   
Cor Verschuren 17    15    1.45   
Marinus Steegs 18    12    1.15   
Albert Kluijtmans 20    10    1.03   

C klasse:
Pieter Rooijackers 20    10    1.03   
Henk Hendriks 18    24    0.87   
Mari Verbakel 17    22    1.10   
Bert van de Vorst 19    22    0.86   
Joop Kerkhof 19    21    1.08   
Jan van Hout 18    20    0.92   
Bennie Beerens 19    19    1.00   
Frits Poulisse 19    18    0.95   
Mari van Gend 16    17    0.79   
Piet Goossens 18    16    0.89   
Hendrik Korsten 17    15    1.15   
Willie Vorstenbosch 18    15    1.08   
Henk Hollanders 18    15    1.04   
Leo Migchels 17    14    0.98   
Theo van Hoogstraten 18    14    0.93   
Theo Spierings 17    10    1.05   

D klasse:
Antoon van Osch 20    28    0.70   
Bert van Wanrooij 20    27    0.92   
Hans de Jager 21    27    0.60   
Theo Verheijen 20    26    0.55   
Piet van Zeeland 20    22    0.84   
Manuel Villalon 17    21    0.81   
Jan van Dijk 19    20    0.87   
Frits Tak 20    20    0.43   
Cor Oppers 21    20    0.55   
Henk Meerwijk 19    19    0.71   
Evert Baring 19    18    0.69   
Hans Heldoorn 19    18    0.47   
Antoon Wagemans   22    15    0.70     
Tonnie Raaijmakers 17    14    0.62   
Jaspert Swinkels 19    12    0.53   
Christ  Marin 14    10    0.45   
Piet Verhagen 19      9    0.56       

badminton

Lieshout - Het jaarlijkse ‘Frans Bie-
mans Kerstballentoernooi’ was dit 
jaar gezellig. Bij de jeugd was het 
vooral lekker badmintonnen en flink 
wat snoepen en bij de senioren werd 
er wat meer gestreden. Uiteindelijk 
gingen diverse deelnemers met ge-
wonnen lekkers naar huis en kreeg 
iedereen een speciale kerstbal per-
soonlijk uitgereikt door Frans Bie-
mans.

Het jaarlijkse Kerstballentoernooi 
werd deze keer bij de senioren met 
een heuse puntentelling afgewerkt. 
Een groot deel van het al tijden ge-
blesseerde bestuur van de vereni-
ging verzorgde deze puntentelling 
en verzorgde ook de lotingen zodat 
de deelnemers lekker konden blijven 
badmintonnen. Frans Biemans zorgde 
voor een opvallende kerstsfeer door 
op een duidelijke wijze, met de bel 
in de aanslag, de begin en eindtijden 
van de partijen aan te kondigen. Uit-
eindelijk verzorgde hij ook de prijsuit-
reiking bij zowel de jeugd als de seni-
oren. Bij de senioren bleek dat Diony 
Janssen de winnares was geworden. 

Ongelukkige in de afsluitende loting 
was Laurence Roijackers, die dus met 
de tweede plaats genoegen moest 
nemen. Na afloop van het gezellige 

toernooi had Frans nog een kerstbal 
voor alle deelnemers. 

De einduitslag senioren: 1. Diony 
Janssen, 2. Laurence Roijackers, 3. 
Ruud van Vijfeijken, 3. Annemieke 
Pham, 4. Walter van Leuken, 5. Co-
rine Gevers, 6. Tim van Bommel, 
7. Wouter van Vijfeijken, 8. Marco 
Claessens, 9. Kees van Kollenburg, 
10. Theo de Jong, 11. Jeroen van der 
Heiden, 12. Marianne Arends, 13. 
Jos Kluijtmans, 14. Jan Spitshuis, 15. 
Hennie Arends, 16. Karin van den 
Biggelaar, 17. Derek Dirven, 18. Ine 
Schipperheijn, 19. Toos van Dam.

Op woensdag 8 januari 2014 is de 
eerste speeldag van het nieuwe jaar. 
Op die datum vindt, om 19:30 uur, 
de Nieuwjaarsborrel van Badminton 
Club Lieshout plaats, waar o.a. de
‘Vrijwilliger van het Jaar’ bekendge-
maakt zal worden. Vooraf traint de 
jeugd (vanaf 18:30 uur) en na de 
Nieuwjaarsborrel gaan de senioren 
vrijspelen (vanaf 20:00 uur).

Kersttoernooi Badminton Club 
Lieshout wederom gezellig

Een dolblije Diony Janssen krijgt de 
‘hoofdprijs’ aangereikt door Frans Biemans 
(links). Op de achtergrond (rechts) Laurence 
Roijackers, die na loting tweede werd.

Badminton Club Lieshout viert nieuwe jaar

Drie succesvolle Kerstshows RV Olympia

Lieshout - Met een traditionele 
Nieuwjaarsborrel viert Badminton 
Club Lieshout de aanvang van het 
nieuwe jaar. Op woensdag 8 januari 
zullen alle badmintonners om 19:30 
uur samenkomen om het glas te hef-
fen op het nieuwe jaar. Tijdens de 
bijeenkomst zal ook officieel afscheid 
genomen worden van trainer Frans 
van Waardenburg én zal de ‘Vrijwil-
liger van het jaar’ bekendgemaakt 
worden.

Nieuwjaarsborrel
Dit jaar zullen de senioren én de ju-
nioren de aanvang van het nieuwe 
jaar samen inluiden. Na afloop van de 
speelavond van de jeugd en vooraf-
gaand aan de speelavond van de se-
nioren zal daarom de Nieuwjaarsbor-
rel gehouden worden. Op die wijze 
kunnen beide groepen aanwezig zijn. 
Plaats van handeling is de thuishaven 
van Badminton Club Lieshout: de kan-
tine van Sporthal ‘De Klumper’.
Drukke maand

De Nieuwjaarsborrel vormt de aftrap 
voor een drukke maand januari. Na-
dat op 8 januari de Nieuwjaarsbor-
rel is geweest en direct daarna de 
eerste competitiewedstrijd in 2014 is 
gespeeld (BCL-R1/’t Verswarenhuys 
speelt een thuiswedstrijd in de mid-
weekcompetitie) gaat op 12 januari 
de districtscompetitie weer verder. In 
deze districtscompetitie kan het vaan-
delteam van Badminton Club Liehout, 
BCL-1/BouwCenter Swinkels, kampi-
oen worden van de 3de afdeling van 
de 3de klasse, als zij op 12 januari de 
thuiswedstrijd tegen nummer twee, 
BC Oss-2, winnen. 

Op 26 januari sluiten de compe-
titiespelers de districtscompetitie 
2013/2014 al weer af met de laatste 
wedstrijd van het seizoen. Ná die laat-
ste seizoenswedstrijd gaan de badmin-
tonners, traditioneel, gezamenlijk uit 
eten. Ook deze keer zal dat gezamen-
lijk eten plaatsvinden in ‘Manderin 
Garden’ in Mariahout. 

Als afsluiter zal de drukke maand janu-
ari op zaterdag 1 februari worden af-
gesloten met een gezellige avond voor 
de senioren. Zij zullen op die 1 februari 
samenkomen voor een leuke avond 
met een heuse ‘pubquiz’. Met behulp 
van een hele serie quizvragen zullen 
de badmintonners het in teams tegen 
elkaar opnemen. Zoals bekend speelt 
plezier, hilariteit en gezelligheid de 
boventoon bij een pubquiz en is ken-
nisniveau niet echt van belang. Deze 
pubquiz zal vanaf 20.30 uur gehouden 
worden in de jongerenruimte van het 
Dorpshuis in Lieshout. Toegang tot 
deze avond is voorbestemd voor leden 
van Badminton Club Lieshout en hun 
introducés.

Programma:
8 januari, 20:30 uur: BCL-R1/
’t Verswarenhuys – Bever-R2

Mierlo – Drie uitverkochte shows werden 
in het weekend voor Kerst gepresenteerd 
door de leden van Rolschaatsvereniging 
Olympia uit Mierlo. In een sfeervolle am-
biance genoot het enthousiast publiek 
van de 10e Kerstshow van Olympia, be-
staande uit vele verschillende shownum-
mers.

Showrijden is het vertellen van een ver-
haal op kunstrolschaatsen. Dat sommige 
shownummers insloegen als een bom, 
bleek wel uit het feit dat enkele mensen 
uit het publiek een traantje moesten weg-
pinken bij het shownummer Gepest! Een 
schitterend shownummer waar 10 rijdsters 
het 1 rijdster zeer moeilijk maakten. Mede 
door Mirte Coppens van Estapodia Perfor-
mance Theater uit Mierlo zijn de rijdsters 
van Olympia gegroeid in de uitstraling 
en uitbeelding van het verhaal achter het 
shownummer.

Naast de 6 schitterende shownummers 
die in januari a.s. gaan deelnemen aan de 
Nederlandse Kampioenschappen kon het 
publiek ook genieten van een geweldige 
opening in samenwerking met Harmonie 
St. Lucia. Het ene shownummer was nog 
niet gereden, of de volgende groep stond 
alweer klaar. 

Groepen werden afgewisseld met solisten 
en zangeres Rachel van Zeggeren bege-
leidde de Aspiranten waarna het publiek in 
kerstsfeer kwam. Het publiek had ogen te 
kort om alles te kunnen volgen. De twee 
jongste rijdsters (4 jaar oud) lieten samen 
met hun groep het leven van een bij zien. 

Zowel in het Kerstverhaal, gebaseerd op 
de Kerstfilm Polar Expres als in het slot-
nummer Bollywood hadden alle leden een 
rol. Kosten noch moeite waren gespaard 
om het slotnummer de grote finale van de 

show te maken. In het slotnummer werd 
een levende Boeddha in het midden van 
de zaal neergezet, waarna de rijdsters 
met de grote jurken over de baan zweef

den. De overige rijdsters kwamen per 
groep op de baan en nadat de lampen ge-
doofd waren en de lichtjes van de jurken 

aangezet werden, straalden alle rijdsters 
zowel letterlijk als figuurlijk op de baan. 

De shows werden aan elkaar gepraat door 
de Beek en Donkse Nikki Barten Na de 
show werden de rijdsters en de vele jubi-
larissen die vanaf het begin betrokken zijn 
bij Olympia nog in het zonnetje gezet. 

rolschaatsen

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49
5741 CB Beek en Donk

Tel.: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,-

Het shownummer ‘Gepest’

De Beek en Donkse Stephie Wiering reed 
een mooie solo tijdens de Kerstshow van 
Rolschaatsvereniging Olympia 

A lbe r s  P i s to r i uss t raa t  7

5735 SG Aa r l e -R i x te l

T  06  53  56  19  65 

Je roen  van  Kemenade

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

• Geen eigen risico 
 

 

• Gratis leenauto

• Innovatief schadeherstel
 

• Begeleiding alle    
verzekeringsmaatschappijen

Weet dat u zelf uw schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.
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MooiLaarbeekkrant
Geoefende yellen en teddybeermascottes bij scholenhandbaltoernooi in D’n Ekker
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – “Scheidsrechters 
klaar? Dan volgt hier het beginsig-
naal”, galmt het door sporthal D’n 
Ekker tijdens de elfde editie van het 
scholenhandbaltoernooi Laarbeek, 
georganiseerd door handbalver-
eniging BEDO. De goed geoefende 
yellen en de teddybeermascottes 
moeten zorgen voor een beetje ge-
luk tijdens de wedstrijd. Of het ge-
luk brengt, weet niemand, maar fa-
natiek zijn de 220 leerlingen uit de 
groepen 6,7 en 8 van de Laarbeekse 
basisscholen in ieder geval wel. 

Groepjes van jongens en meisjes 
met felgekleurde shirts sprinten 
door de zaal. Na een aantal hand-
ballessen op school door leden van 
handbalvereniging BEDO lijken de 
leerlingen van groepen 6,7 en 8 van 

verschillende scholen in Laarbeek 
en Boerdonk er klaar voor te zijn. 
En ook al passen de leerlingen on-
geveer tien keer in de goal, neemt 
dat niet weg dat ze hun stinkende 
best doen. 
Hebben de kinderen even pauze, 
dan zijn ze niet aan het luieren in de 
kantine. Door het nieuwe gebouw is 
er plaats voor een vierde veld inclu-
sief snelheidsmeter. Trots kijken ze 
als ze harder blijken te gooien dan 
andere klasgenootjes. Mocht dat 
niet zijn of haar sterkste punt zijn, 
dan zorgt de goedgevulde tribune 
vol ouders, broertjes en zusjes wel 
voor de juiste hoeveelheid zelfver-
zekerdheid. 

Meedoen is belangrijker dan winnen 
zegt men. Toch kunnen de meeste 
kinderen het niet laten om even 
naar de drie bekers op de omroepta-
fel te gluren. Voor de groepen 6 en 

7 zal het helaas bij de beker blijven. 
De groepen acht daarentegen ma-
ken kans om door te stromen naar 
de voorrondes van het NK school-
handbal.

Een teamfoto om het moment vast 
te leggen, maakt de dag compleet. 
De leerlingen lijken het naar hun 
zin te hebben en dat is precies waar 
het volgens bestuurslid Femke van 
Duijnhoven om gaat. “Sportpromo-
tie is belangrijk, maar het gaat erom 
dat de kinderen het leuk hebben en 
lekker even kunnen sporten in de 
kerstvakantie”, maakt ze duidelijk.
 
Handballessen geven, de zaal ge-
reed maken, vrijwilligers aansturen 
en de kinderen bezighouden. “Er 
komt stiekem veel bij kijken”, vertelt 
Femke. “Daarnaast is het een nieu-
we sporthal en moest er nog even 
gepuzzeld worden met kleedkamers 

en ‘organisatiekamers’.” Van dat 
puzzelen is echter niets te merken. 
Handbalvereniging BEDO heeft al-
les onder controle en de wedstrijden 
lopen netjes op schema. 

Uitslagen scholenhandbaltoernooi:
Poule A (Groep 6 gemengd): 
1. De Fontein jongens
2. De Raagten jongens
3. De Heindert gemengd
4. De Raagten meisjes

Poule B 
(Groep 7 meisjes/gemengd):  
1. Bernadetteschool gemengd
2. De Raagten meisjes
3. De Driehoek gemengd
4. De Fontein meisjes
5. De Muldershof meisjes

Poule C (Groep 7 jongens): 
1. De Raagten 1
2. De Muldershof 1

3. De Muldershof 2
4. De Raagten 2

Poule D 
(Groep 8 meisjes/gemengd): 
1. De Muldershof gemengd 
2. De Driehoek gemengd
3. Sint Nicolaas gemengd
4. Bernadetteschool meisjes
5. De Heindert gemengd

Poule E (Groep 8 jongens): 
1. De Raagten
2. Mariabasisschool. 3
De Fontein, 4. Het Klokhuis

Uitslag snelheidsmeter:
Groep 6 en 7:  Floris van Hout van 
Basisschool De Fontein met 64 km/h.
Groep 8: Jeremy Mezenberg van 
Basisschool De Raagten met 64 km/h.

koppelcross Record aantal deelnemers 
Kerstspeurtocht Aan de Wielen

Kevin van Schijndel en Jan Willem 
van Bokhoven winnen koppelcross

Lieshout/Aarle-Rixtel - Onder prach-
tige weersomstandigheden werd de 
jaarlijkse  , die de Runnersclub Lies-
hout in samenwerking met T.S.C. Aan 
de Wielen organiseerde, op zondag 
29 december gehouden. 

Door de overvloedige regenval van 
de dagen en de nacht ervoor, had de 
organisatie er alles aan gedaan op de 
routes goed begaanbaar te maken en 
dat was vrij aardig gelukt. Als eerste 
gingen 15 lopers van start voor hun 
rondje van 650 meter, na de aflossing 
moesten de wielrenners aan de bak 
voor hun route van 1650 meter. Totaal 
moest vijf keer gewisseld worden. 

Na twee doorkomsten was al te zien 
dat loper Kevin van Schijndel en wiel-
renner Jan Willem van Bokhoven hoge 
ogen zouden gooien. Daarachter was 
er echter volop strijd om de overige 
ereplaatsen. Cris Korsten-Marijn Min-
ten, Dyon van Schijndel-Leon Rooijak-
kers, Thean van Thiel-Henk Mertens 
en Twan Peters-Henk Ceelen, leken 
daar het meest voor in aanmerking te 
komen. 

In de laatste ronde reed Leon echter 
lek en dat was bijzonder sneu voor 
Benjamin Dyon, die een zekere derde 
plek in rook op zagen gaan. Nu moest 
Elly Faber ander personen huldigen als 
ze kort voor het eindigen had gedacht.

De totale uitslag was als volgt:
1.    Kevin van Schijndel-Jan Willem 
       van Bokhoven
2.    Cris Korsten-Marijn Minten
3.    Thean v. Thiel-Henk Mertens

4.    Twan Peters-Henk Ceelen
5.    Marjan v.d. Tillaar-Maarten de Louw
6.    Hans Leenders-Lud Antonie
7.    John Driessen-Harrie Scheepers
8.    Ivan Peters-Mail Fuchs
9.    Evert Brouwers-Tjerk Bijlsma
10.  Mies van Berlo-Karel Madou
11.  Peter Rub- Jef van Dijk
12.  Coen Sanders-Jan Schalks
13.  Dyon v. Schijndel-Leon Rooijakkers
14.  Henk v.d. Wijdeven-Theo Sterken
15.  Remon de Fost-Bram Swinkels

Aarle-Rixtel - De foto-wandel-puzzel-
tocht van Aan de Wielen op 2e Kerst-
dag is weer heel succesvol verlopen. 
De organisatie mocht een record aan-
tal van 158 deelnemers begroeten. 

Tijdens de 4700 meter lange wandel-
tocht moest men 12 foto’s herkennen 
en kreeg men 15 vragen voorgescho-
teld. Een drietal daarvan kon men vin-
den langs de route en de andere vra-
gen waren heel divers, zoals cryptische 
omschrijvingen en het afmaken van 
spreekwoorden. 

Na veel telwerk werd het team van 
de families Janssen en Gijsbers win-
naar met 234 punten, ze bleven twee 
punten voor op de fam. Migchels,  
3e werd de fam. van Bommel, 4e de 
groep Maas-Aldenzee –van de Laar, 5e 
fam. Daniëls-van Beek, 6e de winnaars 
van vorig jaar de fam. Royackers, 7e 
de groep v.d. Kerkhof-Sterken-Maas, 
8e de fam.v. Beek, 9e de fam. van 
der Zanden en de top tien werd vol-
gemaakt door de groep v.d. Velden-
Vromans-Manders. Alle deelnemers 
gingen met een prijs(je) naar huis.

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

Met Suzanne én je partner
bijkomen in het nieuwe jaar

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

De Raagten, Groep 8 jongens, winnaar van Poule E
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MooiLaarbeekkrant
handboogschieten zaalvoetbal

voetbal

handbal Competitie HV 
Bedo hervatBeek en Donk - In het weekend van 4 

en 5 januari 2014 wordt de competitie 
voor handbalvereniging Bedo hervat. 
Alle teams spelen een uitwedstrijd, 
alleen de Jongens B-jeugd speelt op 
zondagochtend thuis. 

Heren 1 reist af naar Etten-Leur en 
hoopt tegen Internos nieuw zelfver-
trouwen te tanken na twee competi-
tienederlagen op rij en verlies in de be-
ker. De heren laten zich niet zomaar uit 
het veld slaan en het kampioenschap is 
nog steeds in eigen hand. 

Dames 1 reist af naar Deurne en hoopt 
de goede reeks voort te zetten. De da-
mes op een verdienstelijke 3e 

plek. Heren 2 probeert eveneens aan 
te knopen aan recente successen. Ze 
staan 2e met drie punten achterstand 
op de ongeslagen koploper Jupiter ‘75. 

Bij de jeugdteams staat de Gemengde 
D-jeugd vrijwel ongenaakbaar boven-
aan. De Jongens B-jeugd eveneens 
aan kop en is nog ongeslagen.

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.

v. Kuringe 
Adviesgroep zet 
belangrijke stap

Beek en Donk - v. Kuringe Advies-
groep zette een reuzenstap in de 
richting van een kampioenschap van 
de Beek en Donkse A klasse. In een 
rechtstreeks duel met de nr. 2 Vesters/
Roos Combinatie won de ploeg met 
4-2. Eenvoudig ging dat zeker niet, 
want Vesters/Roos begon beter en 
kreeg de meeste kansen om de score 
te openen. 

Bij een van de uitvallen van v. Kurin-
ge was het raak aan de andere kant: 
1-0. De wedstrijd kantelde en binnen 
tien minuten stond het 3-0 en leek de 
wedstrijd beslist. Vesters/Roos drong 
nog wel aan, maar dankzij goed ver-
dedigen van v. Kuringe zat het er voor 
Vesters/Roos niet meer in. v. Kuringe 
heeft daarmee halverwege de com-
petitie al 8 punten voorsprong op de 
nieuwe nr. 2: Café Zaal de Tapperij.

Café Zaal de Tapperij boekte een 
knappe overwinning op het doorgaans 
lastig te bespelen Rijwielhandel v.d. 
Berg. In een wedstrijd die gelijk op 
ging werd het pas een kwartier voor 
tijd 2-1 voor de Tapperij, maar toen 
vielen doelpunten ook meteen als rijpe 
appels. V.d. Berg liet het een beetje 
lopen nadat de beslissing was geval-
len waardoor de Tapperij in de slotfase 
nog naar een forse 7-2 winst kon uit-
lopen. R. Ros was met zijn 4 goals de 
topschutter van de avond. De Tapperij 
leidt met deze winst de achtervolgers 
op de koploper.

Minstens zo belangrijk was de over-
winning van Traxx Party en Kartcen-
trum op Sevenmiles.nl/Cafe Zaal Dave 
v.d. Burgt. De lantaarndragers van de 
A-klasse vochten in een onderling duel 
uit wie dit seizoen moet gaan vrezen 
voor degradatie. Traxx moest win-
nen om het gat niet te groot te laten 
worden en deed dat dus ook. Met een 
6-3 winst kwam het in de stand gelijk 
met Sevenmiles.nl. Sevenmiles.nl be-

gon goed en nam tot twee keer toe 
een voorsprong, maar deze bleek na 
36 minuten als sneeuw voor de zon 
te zijn verdwenen. Met de verdiende 
overwinning mag ook Traxx nog altijd 
strijden om klassebehoud.

El Sombrero Verhuur boekte een ver-
rassende winst op FC Geerts Autobe-
drijf dat daarmee af lijkt te haken in de 
strijd om de bovenste plaatsen in de 
B-klasse. El Sombrero klimt wat om-
hoog en sluit aan bij de middenmoot. 
El Sombrero wist het overwicht om 
te zetten in een ruime voorsprong en 
kwam eigenlijk niet in de problemen. 
De 3-5 overwinning was daarmee ook 
dik in orde en kwam mede tot stand 
dankzij 3 goals van B. v.d. Bergh.

Meulensteen/van Lieshout blijft maar 
winnen en bond ook Puur Baden aan 
de zegekar. Met 4-7 won de ploeg in 
een doelpuntrijk duel toch weer rela-
tief eenvoudig. J. v.d. Putten scoorde 
4 keer voor zijn ploeg en had daarmee 
een belangrijk aandeel in de winst. 
Meulensteen/van Lieshout blijft mede-
koploper samen met FC v.d. Burgt en 
hebben samen al 5 punten voorsprong 
op de nr. 3. Het lijkt dus te gaan tussen 
deze twee ploegen.

Den Hurk Vastgoedmanagement 
raakt, mede door de winst van El 
Sombrero, verder achterop. De ploeg 
verloor zelf met 6-3 van FC Avond-
rood en blijft daardoor met 1 schamel 
puntje op de laatste plaats staan. FC 
Avondrood sluit wat meer aan bij de 
middenmoot en blijft uit het zicht van 
de laatste plaats. J. Lamaizi was met 
zijn 3 doelpunten de grootste plaag-
geest voor Den Hurk.

Meer uitslagen, programma’s  en stan-
den staan op www.wacbeekendonk.nl

Mixtoernooi en nieuwjaarsreceptie bij 
VV Mariahout
Mariahout - Het mixtoernooi van VV 
Mariahout is voor alle leden vanaf 
de B-jeugd. Het wordt gehouden op 
zondag 5 januari voorafgaand aan de 
nieuwjaarsreceptie. De aanvang is 
11.30 uur en de wedstrijden starten 
om 12.00 uur. De brunch begint om 
14.15 uur.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden 
de jubilarissen gehuldigd en worden 
ook de ‘supporter van het jaar’ en 
de ‘Mariaan van het jaar’ bekendge-
maakt. De aanvang van de nieuw-
jaarsreceptie voor alle leden, sponso-
ren en vrijwilligers van VV Mariahout 
is om 15.00 uur.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie kijken zij 
niet alleen terug op het afgelopen jaar, 
ze toosten ook op het nieuwe jaar dat 
komen gaat. Wat de vereniging vooral 
belangrijk vindt is de leden in het zon-
netje zetten die de club al meerdere 
jaren een warm hart toedragen. Dat 
kan 12,5 jaar, 25 jaar, 40 jaar of zelfs 
50 jaar zijn. 

25 jaar lid: Harrie van Heeswijk, Fred-
die Vermeulen, Wim van den Heuvel, 
Freek van Eijndhoven, Rob Franke.
40 jaar lid: Lau Leenders, Gerard van 
Eijndhoven, Albert van de Bogaard en 
Ton Leenders.
50 jaar lid: Wout Vermeulen en Jac 
Hellings.
12,5 jaar bestuurslid: Mari van de Rijt.

Regiocompetitie indoor voorbij 
voor HBV Strijd in Vrede

Gedeelde eerste plaats voor Krijgsman Soranus

Eindejaarsverschieting bij Krijgsman Soranus

Gezellig druk tijdens 
‘Winterevent Tenniskids’

Beek en Donk - In het weekend van 
21 en 22 december werd de laatste 
wedstrijd van HBV Strijd in Vrede ge-
schoten van de indoorcompetitie in 
de regio. De laatste kans om met het 
team een goed resultaat neer te zetten 
en de laatste kans om een kwalificatie 
voor de rayonkampioenschappen af te 
dwingen individueel of met je team.

Strijd in Vrede had tijdens deze 18me-
ter competitie niet veel strijders aan de 
meet, maar ze hebben individueel of 
met het team allemaal een goed resul-
taat neergezet. 

Het compoundteam met Theo de 
Jong, Maikel  van de Kerkhof en Ma-
nou de Jong werden 2e in de A-klasse. 
Individueel kwamen ze alle drie uit in 
de tweede klasse en daar was de 1e 
plaats voor Theo, Maikel werd 2e en 
Manou 6e. 

Het recurveteam schoot de wedstrij-
den in een wisselende samenstelling 
in de A-klasse. Bas van den Berg, Tom 
van Lieshout, Mark Kanters, Wietse 
Aarden en Rita Segers werden 1e. In-
dividueel was er voor Bas een 2e en 
voor Tom een  5e plaats in de eerste 

klasse. Rita Segers werd 9e in de vier-
de klasse en Wietse Aarden veroverde 
overtuigend en met een goed gemid-
delde de 1e plaats in de zesde klasse.

Willem Vissers schoot voor het eerst 
deze competitie mee en werd knap 
5e in de tweede klasse cadetten. Alle 
schutters zijn weer welkom op donder-
dag 2 januari 2014.

Strijd in Vrede wenst alle lezers en alle 
Laarbekenaren een gezond en geluk-
kig 2014. En voor de schutters van 
strijd in Vrede vele pijlen in het geel.

Lieshout – De laatste van de zeven 
indoorwedstrijden vond zondag-
morgen 22 december plaats. Het 
team van Krijgsman Soranus moest 
de strijd aanbinden tegen de kop-
loper, het Helmondse Recht door 
Zee die met twee punten voor-
sprong op de eerste plaats stond in 
de Ereklasse.

De Lieshoutenaren presteerden 
het om de koploper met een voor-
sprong van vier punten te verslaan. 
Door een beter totaal in scorings-
punten blijft Recht door Zee eerste 
met een gelijk aantal punten (12) 
als Krijgsman Soranus.

De persoonlijke uitslagen van 
zondagmorgen waren als volgt:
Compound; Twan v/d Kruijs 291.
Recurve: Ad Endevoets 266, Jo-
landa v/d Kruijs 266, Willem Bekx 
252, Rik v/d Westerlo 251, Theo 
v/d Laar 220, Stephan Wijffelaars 
203.
Aspiranten: Jim Daniëls 212, Ziggy 
Daniëls 170, Dion Thielen 122.

Ook in de einduitslag van de per-
soonlijke klassementen presteerden 
de schutters van Krijgsman Soranus 
goed. Twan v/d Kruijs eindigde op 
de eerste plaats in de eerste klasse 
compound. 

De recurveschutters behaalden de 
volgende resultaten:
Ad Endevoets 3e in de 1e klas: Jo-
landa v/d Kruijs 5e pl. 1e klas:
Rik v/d Westerlo 6e pl. 

3e klas: Willem Bekx 7e pl. 3e klas:
Theo v/d Laar 6e pl. 5e klas: Step-
han Wijffelaars 6e pl. 7e klas.
De beste prestatie werd echter ge-
leverd door de drie 12-jarige aspi-
rant schutters die dit jaar voor de 
eerste keer aan de indoorwedstrij-
den deelnamen.

Hier was de einduitslag als volgt: 
1e plaats Jim Daniëls; 2e plaats Zig-
gy Daniëls; 4e plaats Dion Thielen.

Lieshout - Na een voor Krijgsman So-
ranus alleszins goed verlopen schiet-
jaar werd de laatste wedstrijd er een 
van: “zonder geluk vaart niemand 
wel”. Er werd namelijk geschoten op 
zogenaamde geluksblazoenen.

Stephan Wijffelaars was de maker 
hiervan en hij had goed zijn best ge-
daan. Op een drietal blazoenen waren 
respectievelijk een kerstboom, een 
kerstkrans en een aantal ballonnen 
getekend en ingekleurd. Op elk van 
deze blazoenen waren op willekeurige 

plaatsen letters aangebracht. De be-
doeling was om zoveel mogelijk  let-
ters te raken per schietbeurt. Maar dan 
kwam het geluk om de hoek kijken. Er 
werd namelijk geloot om de waarde 
van de letters (tussen een en tien) 
zodat echt van een loterij gesproken 
mocht worden.

Na drie rondes kon er een eindstand 
opgemaakt worden en ging iedereen 
met een vleespakket naar huis. Voor 
de Jeugd had Stephan voor een ver-
rassing gezorgd. Zij gingen allen met 

een chocolade haan naar huis.

De uitslag was als volgt:
Ad Endevoets 124; Toos v.d.Graef 111; 
Jan Daniëls 111; Rik v.d.Westerlo 102;
Twan v.d.Kruijs 99; Jim Daniëls 91; 
Nelly v.d.Laar 78; Theo Rijpkema 69;
Jolanda v.d.Kruijs 65; Maarten 
v.d.Elsen 61; Arjan v.d.Heuvel 55; 
Martien v.d.Graef 55; Rita Endevoets 
43; Theo v.d.Laar 43; 
Ziggy Daniëls 42; Paul v.d.Broek 42; 
Willem Bekx 35; Dion Thielen 35. 

Beek en Donk - Het was gezellig druk 
tijdens het ‘Winterevent Tenniskids’, 
dat werd gehouden op 15 december 
2013 in Tennishal D’n Ouwe Toren. 
Meer dan 50 Tenniskids vanuit alle 
regionale tennisclubs kwamen bij el-
kaar om tegen leeftijdsgenootjes te 
tennissen.

“Tenniskids zijn kinderen die tennissen 
en niet ouder zijn dan 12”, aldus Thijs 
Geven, die medeorganisator is van 
deze activiteit en tennistrainer bij TV ‘t 
Slotje. “Bij deze activiteit speelden we 
alleen met oranje ballen en met rode 
ballen, en daar kunnen kinderen mee 
spelen tot de leeftijd van 11.”

Dit zogenaamde Tenniskids systeem 
is een vernieuwde manier van lesge-
ven en wedstrijden spelen, waarmee 
tennis voor jeugd veel toegankelijker 
wordt gemaakt. TV ’t Slotje maakte 
al heel vroeg gebruik van Tenniskids, 
maar pas dit jaar is ook de KNLTB (ten-
nisbond) overstag gegaan. Vanaf dit 
jaar spelen de Tenniskids maandelijks 

in een nieuw competitieverband dat 
World Tour heet. 

“World Tour  stopte helaas al in no-
vember omdat er in Nederland niet 
overal genoeg overdekte banen zijn”, 
zegt Bowen Straatman die samen 
met Thijs deze activiteit heeft geor-
ganiseerd en ook tennistrainer is bij 
TV ’t Slotje. “Gelukkig hebben wij in 
Laarbeek wel een grote tennishal, en 
kunnen we de Tenniskids tijdens de 

wintermaanden toch wedstrijdjes laten 
spelen.” 

12 januari is het volgende Winte-
revent. Thijs en Bowen hopen dan op 
nóg meer inschrijvingen. 

Vlnr. Jim Daniëls, Dion Thielen en Ziggy Daniëls

tennis

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 

* Schaderapporten
 

Haverkamp 1, Beek en Donk  -  (0492) 46 88 72  -  06-53648085
 

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl
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De huidige toptennissers zoeken hun trainers steeds vaker 
in de toppers van weleer. Zie,  Federer en Edberg, Djokovic 
en Becker, Murray en Lendl. Hoeveel Grand-Slam titels 
speelden al deze heren bij elkaar?

Stuur uw voorspelling voor dinsdag (7 januari) 12.00 uur naar
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van

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

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek:  
Er waren helaas geen goede inzendingen 
Antwoord vorige editie:  0 - 0 

Cadeaubon kan na 15 januari worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraagkorfbal

judo

Flamingo’s beloont zichzelf niet

Nistelrode - In de hoofdklasse B van 
het vrouwenkorfbal verloor Flamin-
go’s in sporthal de Overbeek van 
koploper Prinses Irene met 15-10. 
Daarom bivakkeert Flamingo’s nu in 
de staart van de ranglijst. 

Voortvarend ging de ploeg van trai-
ner/coach Tieneke Roffel de wed-
strijd in. Met mooi aanvallend spel 
kon Flamingo’s een paar keer brutaal 
de leiding nemen. Prinses Irene kreeg 
veel druk van de verdediging van de 
bezoeksters, maar wist desondanks 
te scoren. Tot halverwege de eerste 
en een 4-4 stand, hielden de teams 
elkaar in evenwicht. Na een time-out 
strafte de thuisploeg enkele verde-
digingsfoutjes van Flamingo’s af en 
liep uit naar 8-4. Flamingo’s raakte 
niet in paniek en bleef met overleg 
spelen. Aanvoerster Manon de Beer 
tekende van afstand voor 8-5. Fla-
mingo’s benutte de scoringskansen 
om dichterbij te komen niet en moest 
toezien dat Prinses Irene de ruststand 
van afstand op 9-5 bepaalde.

Na de pauze was Flamingo’s de be-
tere ploeg, al scoorde Prinses Irene in 
eerste instantie 10-5. In de daarop 
volgende fase was de defensie van 
Flamingo’s scherp, gaf veel druk en 
pakte zo’n beetje elke rebound. De 
aanval van de bezoeksters was soms 
rustig en bekeken en dan weer iets 
gehaast, maar nooit saai en behoor-
lijk dreigend. Als collectief speelde 
Flamingo’s een puike partij. Geluk-
kig werd het goede spel in deze fase 
beloond. Door treffers van Marleen 
de Groot en twee maal Anouk van 
Eijndhoven verkleinde Flamingo’s de 
achterstand tot 10-8. Prinses Irene 
had in de daaropvolgende fase geluk 
dat Flamingo’s haar kansen niet ver-
zilverde. Prinses Irene benutte een 
strafworp en meteen daarna scoorde 
Manon van Eijndhoven 11-9. Met 
elf speelminuten resterend had Fla-
mingo’s uitzicht op een goed eind-
resultaat. Ook nu bleven de kansen 
zes minuten lang onbenut. Prinses 
Irene scoorde toen een min of meer 
bevrijdende 12-9 van dichtbij de korf 
en liep daarna met twee afstands-
treffers naar 14-9 uit. Prinses Irene 

kwam goed weg. De nederlaag voor 
Flamingo’s was ronduit zuur. 

Score Flamingo’s: Anouk van Eijnd-
hoven (4x), Marleen de Groot (3x), 
Manon de Beer (2x), Manon van 
Eijndhoven.

Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en Ver-
huur, won met 9-5 van Avanti 2 in 
Schijndel. Bij rust was het 2-2. Toen 
Flamingo’s na rust het baltempo op-
schroefde speelde het zich naar de 
winst. Marloes van Lieshout scoorde 
4x en Malou Roestenburg speelde 
een hele goede wedstrijd.

Manon de beer van Flamingo’s in actie

Avanti neemt deel aan 
Judotoernooi Boerdonk

Budoclub Beek naar 
instaptoernooi Bakel

1e prijs voor Sanne de Rooij en Bram van Lieshout

Lieshout - De judoka’s van Avanti in 
Lieshout hebben het jaar strijdend 
afgesloten. Op zondag 22 december 
namen ze deel aan het lage banden-
toernooi in Boerdonk.  De club werd 
vertegenwoordigd door 8 leden in de 
leeftijdscategorie van 6-11 jaar oud. 

Teun Kuijn mocht als eerste starten en 
liet zich niet afschrikken door de te-
genstanders. Door continu te blijven 
aanvallen won hij 2 partijen. Het was 
duidelijk te zien dat Tim van der Kuij-
len reeds een oranje band heeft. Hij 
maakte wel 6 verschillende technieken 
in een partij. Regelmatig werd de score 
van een Ippon (10pt) aan hem toege-
wezen. 

Teun Wagelmans en Bas van Pelt na-
men voor de eerste keer deel aan het 
toernooi. Ondanks dit feit gaven ze 
veel weerstand zodat er bij ‘onbesliste’ 
partijen het voordeel aan hen werd 
toegewezen, omdat ze actiever in de 
wedstrijd waren. 

Bart van de Bogaart was de vurigste 
van allemaal. Hij beheerste voor zijn 
band veel technieken maar vergat af 
en toe de juiste judopakking. Iris van 

de Kuijlen zette diverse malen een 
spetterende schouderworp in, maar 
won jammer genoeg maar 1 partij in 
haar poule. Verrassend was Marius 
Penninx, een jongen die rustig over-
komt. Zodra hij het judopak van de 
tegenstander vast had veranderde hij 
in een aanvallende en doortastende 
judoka. Ferre van de Ven liet zijn hu-
meur door niemand verpestten, hij 
bleef tijdens alle partijen lachen. Als hij 

de volgende keer zijn heupworp, die 
hij goed beheerst, inzet wint hij de vol-
gende keer alles.

Uitslagen: 
1e Marius Penninx, 1e Tim van der 
Kuijlen, 2e Bart van de Bogaart, 2e 
Teun Kuijn, 2e Teun Wagelmans, 4e 
Ferre van de Ven, 4e Iris van de Kuij-
len, 4e Bas van Pelt.  

Mariahout - Acht judoka’s van Judo-
club Mariahout hebben deelgenomen 
aan het Lage Banden toernooi, geor-
ganiseerd door Judoclub Boerdonk. 
Dit toernooi werd op 22 december 
gehouden in gymzaal ‘den Hazenpot’ 
in Boerdonk. Sanne de Rooij wist met 
een goshi guruma, soms nog gevolgd 
door een houdgreep, de winst in alle 
drie partijen in haar poule binnen te 
halen met de volle tien punten.  

Ze behaalde een mooie eerste plaats. 
Eveneens een zeer verdiende eerste 
prijs was er voor Bram van Lieshout. Hij  
wist vier partijen met ippon te winnen 
waarvan 3 met een houdgreep.  Lars 
Berkvens wist met veel inzet twee par-
tijen te winnen met ippon en waza-ari 
en werd tweede. Veerle Robbescheu-
ten behaalde eveneens een tweede 
plaats. In een beslissingswedstrijd om 
de eerste prijs trok ze ondanks vele 
aanvallen aan het kortste eind, de 
scheidsrechter wees op beslissing haar 
tegenstander als winnaar aan. Met 
drie winstpartijen op ippon en zo dicht 
bij een eerste prijs mag ze trots zijn op 
deze prestatie. Inge van de Ven won 
twee partijen op ippon met een goede 
houdgreep en behaalde een tweede 

plaats. Fabrizio Deben won drie par-
tijen waarvan twee op ippon en één 
met yuko. Door een gelijk gewonnen 
aantal wedstrijden resulteerde dit op 
basis van het aantal punten in een 
derde plaats. Arek Verbakel wist twee 

partijen te winnen met een ippon en 
eveneens een mooie derde plaats te 
scoren. Sem de Rooij won in zijn poule 
met een houdgreep één wedstrijd met 
ippon. Hij werd vierde. 

Beek en Donk - 7 Judoka’s uit Beek en 
Donk bezochten zondag 22 december 
Gymzaal ‘Den Hazenpot’ in Boer-
donk. Hier organiseerde Judoclub 
‘Yomotaki’ haar jaarlijkse lage banden 
toernooi.

Jolijn van de Kerkhof was de jongste 
van het team. Haar eerste wedstrijd 
verloor ze met een ippon, maar daar 
liet ze niet bij zitten. Haar tweede te-
genstander wist ze lang genoeg in een 
houdgreep te houden voor een ippon. 
Haar laatste wedstrijd bleef tot het ein-
de onbeslist, waarna de scheidsrechter 
haar tegenstander het voordeel gaf. 
Jolijn werd derde in haar pool.

Suze van der Vleuten liet zich in haar 
eerste wedstrijd nog verrassen, maar 
gaf in de volgende haar tegenstander 
geen mogelijkheid tot scoren. Helaas 
besliste ook hier de scheidsrechter 
in het voordeel van de tegenstander. 
Doordat ze haar de wedstrijd met een 
ippon verloor, werd ze vierde in haar 
pool.

Gijs de Visscher mocht met teamge-
noot Joep Goossens in dezelfde pool 
optreden. Hun onderlinge strijd won 
Gijs met een worp die hem een ippon 
opleverde. In de overige wedstrijden 
moesten zowel Gijs als Joep in de twee 
overige tegenstanders hun meerdere 

erkennen. Daarmee werd Gijs derde 
en Joep vierde in deze pool.

Geertjan van de Kerkhof begon sterk 
met drie ippons. Eén perfecte worp en 
twee keer een houdgreep waar zijn te-
genstanders niet uit wisten te komen. 
Helaas verloor hij de laatste wedstrijd 
in de laatste seconden met een yugo. 
Het leverde hem wel een mooie twee-
de plaats op.

Colin de Wit zocht het ook in de houd-
grepen. Zijn eerste wedstrijd verloor 
hij erdoor, de tweede won hij ermee 
met een ippon. Door zijn laatste wed-
strijd weer met een ippon te verliezen 
bracht hij het uiteindelijk tot een derde 
plaats in zijn pool. 

Roy Vialle begon fanatiek in zijn pool. 
Zijn tegenstander had geen antwoord 
op zijn vaste houdgreep die hem een 
ippon op leverde. Jammer voor Roy 
wist hij dit niveau niet vast te houden. 
Hij verloor zijn tweede wedstrijd met 
een waza-ari. Daarmee was de tweede 
plaats in de pool voor hem.

Zondagochtend vroeg eruit voor de 
sport, dat brengt niet iedereen op. Dit 
team deed het met enthousiasme en 
iedereen heeft erg zijn best gedaan om 
zo goed mogelijk te presteren op dit 
toernooi.

De deelnemende judoka’s van Avanti 

De deelnemende judoka’s 
van Beek en Donk

Bram van Lieshout won de eerste prijs

Willemstraat 7a, Beek en Donk       www.vanhoofinterieur.nl      0499-421621

• Keukens
• Inloopkasten
• Kantoor interieur
• Woonkamerkasten

• Badkamermeubelen
• Horeca
• Praktijkinterieurs
• Winkelinterieurs

Nu 15% korting op arbeidsuren i.v.m.de 6% btw regeling tot december 2014
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Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl
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Zondag 5 januari 
Veldtoertocht Aan de Wielen
8.30 uur, Kantine A.S.V.’33, 
Aarle-Rixtel

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

Expositie Heemmuseum Aarle-Rixtel
14.00 uur, Heemmuseum Bosscheweg 
14a, Aarle-Rixtel

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

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

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

Woensdag 8 januari 
Workshop Advies Woonstyling: “Ver-
groot verkoopkansen van uw woning”
19.30 uur, Herberg ’t Huukske, 
Beek en Donk

Nieuwjaarsborrel Badminton Club 
Lieshout
19.30 uur, Kantine Sporthal 
‘De Klumper’, Lieshout

Film: ‘Het meisje van de bijtring’
20.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 10 januari 
Workshop Advies Woonstyling: “Ver-
groot verkoopkansen van uw woning”
13.30 uur, Herberg ’t Huukske, 
Beek en Donk

Kienen c.v.de Raopers
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 11 januari 
Raopers Glossy uitlopen met lotenverkoop
10.00 uur, Lieshout

Welzijns- en gezondheidsmarkt
11.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Zondag 12 januari 
Kindermiddag Stichting Kinderen van 
Sint Anna
14.00 uur, Café-Zaal De Koekoek, 
Lieshout

IVN natuurwandeling ‘t Geregt
14.00 uur, vertrek einde schaapsdijk, 
Mariahout

Woensdag 15 januari 
Handlezen avond
20.00 uur, Buurthuis Mariahout

Donderdag 16 januari 
Lezing over IJsland met schitterende foto’s
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 17 januari 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

R&RG PLUS Disco Snow Beats
20.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Zaterdag 18 januari 
Goederen- en dienstenveiling
19.00 uur, Café/Zaal De Koekoek, 
Lieshout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Zondag 19 januari 
Feestmiddag stichting Kinderen van 
Sint Anna
15.00 uur, Café/Zaal De Koekoek, 
Lieshout


