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Al onze  supermarkten zijn op 5 december open  volgens reguliere tijden!  
   Kijk voor alle     openingstijden op     janlinders.nl/openingstijden 

  Wij wensen u een    fijne pakjesavond!

start

SALE

Redacteur: Suzan Mulder
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - Afgelopen zondag 
beleefde Sinterklaas in MFC De 
Dreef  een groot avontuur. Samen 
met zijn Pieten, Wondergirl, 
Goochelaar meneer Verward en 
alle aanwezige kinderen ging 
hij op zoek naar het verdwenen 
boek. Het was nog even span-
nend of pakjesavond wel door 
kan gaan, nu alle namen en 
verlanglijstjes kwijt waren. De 
MooiLaarbeekKrant was er bij en 
volgde de ontwikkelingen op de 
voet. 

“Er was een bandiet!”
Gespannen kindersnoetjes kijken 
verwachtingsvol richting het sfeer-
vol aangeklede podium van MFC 
De Dreef in Aarle-Rixtel in afwach-
ting van de Grote Sinterklaasshow. 
Tientallen pakjes, de bekende stoel 
en het grote boek staan klaar om 
het feest te laten beginnen. Het 
kan niet lang meer duren voordat 
de goedheiligman er is. Als het 

licht uitgaat, klinken er wat gille-
tjes en zie je de hoofdjes omdraai-
en naar de kant vanwaar Sinter-
klaas verwacht wordt. Maar dan 
komt er een in het zwart geklede 
man met een zaklamp aangeslo-
pen. Voorzichtig bekijkt hij alle 
voorwerpen op het podium tot hij 
het grote boek ziet liggen. “Dat is 
vast heel duur, dat neem ik mee. 
Is dat het boek van Sinterklaas? 
Nu is het van mij.” En weg is hij. 
Meteen daarna komt Hoofdpiet 
het podium op. “Check, check, 
alles aanwezig voor de komst van 
Sinterklaas.” Maar dan blijkt het 
grote boek verdwenen te zijn. De 
kinderen weten wel hoe dat komt. 
“Er was een bandiet!”, klinkt het 
uit de zaal.

Magische show
Goochelaar meneer Verward en 
Wondergirl komen Sinterklaas 
te hulp bij de zoektocht naar het 
boek. Samen met de danspieten 
zorgen zij voor een aantrekke-
lijk en wervelende show,  waarin 
zang, dans en magische goochel-

trucs elkaar afwisselen. De meeste 
kinderen dansen, springen en zin-
gen luid mee. Tijdens de goochel-
trucs van meneer Verward kijken 
ze ademloos toe en steken massaal 
hun hand op om te mogen assiste-
ren. Voor sommige kleintjes is het 

toch wat spannend. Die zoeken 
hun vader of moeder in de zaal op 
en kijken vanaf veilige afstand hoe 
het verhaal afloopt. 

Alles komt altijd goed
Gelukkig blijft Sinterklaas altijd 
de rust zelve, want dat alles altijd 
goed komt, dat blijkt ook nu weer. 

Uiteindelijk lukt het Wondergirl en 
meneer Verward samen met de 
kinderen om een enorme sneeuw-
storm te veroorzaken en vinden ze 
het verdwenen boek terug. Alle 
kinderen uit Laarbeek kunnen dus 
rustig gaan slapen, want pakjes-

avond aanstaande zaterdag kan 
gewoon doorgaan. Mede dankzij 
de enthousiaste vrijwilligers van 
Stichting Sinterklaas de Serie en 
ClearSound die deze wervelende 
show hebben bedacht en uitge-
voerd.

Het was nog even 
spannend of pakjesavond 

wel door kon gaan, nu alle 
namen en verlanglijstjes 

kwijt waren
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Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

Ruimte(n) voor afscheid, uitvaart vieren,
troost, beleving, samenzijn & nazorg.

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

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

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

Het antwoord is Lenie Welten van Welten’s Bazar aan de Dorpsstraat in 
Aarle-Rixtel. Foto is gemaakt door mij in 1992. Ben toen begonnen met 
opnamen te maken van typische Aarlese mensen. Een soortgelijk project 
wil ik eigenlijk nu voor Laarbeek gaan maken. Daarvoor ben ik op zoek 
naar herkenbare mensen uit de kerndorpen van Laarbeek die in hun ei-
gen kenmerkende omgeving gefotografeerd willen worden. Wie mag ik 
komen fotograferen ? :)
Joost Duppen, de fotograaf

De foto is van de winkel Welten’s Bazar in de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. 
De vrouw op de foto is Leny Welten, de vrouw van Frans Welten. Als 
jong meisje van ongeveer 12 jaar heb ik een aantal jaren zaterdags bij 
hen gewerkt omdat ze twee kleine kinderen hadden, Frans jr. en Toiny. 
Leny was dan veel in de winkel en ik lette op de kinderen. Ondertussen 
poetste ik daar een beetje, zodat het netjes was voor de zondag.  Het 
woongedeelte was niet zo groot want Frans bewaarde heel erg veel. 
Toen al stond de hele zolder knettervol en ook achterin het magazijn, ik 
had zoiets nog nooit gezien. Ik heb er een leuke tijd gehad.  
Groetjes, Jeanne Smits-Bouwmans

De foto in De MooiLaarbeekKrant 
van 26 november is van de winkel 
van Frans Welten uit de Dorpsstraat 
in Aarle-Rixtel.
Groeten, Liesbeth Manders

Dit is de bazaar van Frans Welten in 
de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel.
Groeten van Mia van Melis uit Gemert (oorspronkelijk uit Aarle-Rixtel, 
dochter van Marietje Wouters)

Ik wil even reageren op de foto in Mooi Laarbeek. Het is Welten’s Bazar, 
beter bekend als Frans Welten. Het is gevestigd middenin de Dorpsstraat 
in Aarle-Rixtel. Toen zag het er nog netjes uit, maar nu is het een rom-
melwinkel. Mevrouw Welten staat in de winkel op de foto.
Groetjes, Leny Sterken

Ik denk dat het hier gaat om Welten’s Bazar in Aarle-Rixtel.
Groetjes, Lea Manders

Volgens mij is dat de winkel van Frans Welten in Aarle-Rixtel.
Groetjes, Anja Sloots

Historische beelden

weet, is jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

(0492) - 66 60 00 (dag en nacht)
www.monutamagis.nl

Monuta Magis bestaat één jaar.
Bedankt voor uw vertrouwen.

Magis

Diep getroffen en met grote verslagenheid  is  door een 
noodlottig bedrijfsongeval  overleden

Przemyslaw Bartlomiejczak

We verliezen in hem een fijne, gerespecteerde en rustige collega/
medewerker. 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vriendin Alicja en naas-
te familieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Personeel en directie Vereijken Kwekerijen B.V.

 Soms is de dood niet het ergste...

In liefde losgelaten 

Frans van den Boogaard
echtgenoot van

Bep van den Boogaard-Jansen

 Boxtel, 2 april 1945 † Helmond, 1 december 2015

Bep van den Boogaard-Jansen

Wendy
Stijn, Nienke, Suus

Bart en Susanne
Siem, Jurre

Correspondentieadres:
Lage Heesweg 82, 5741 BN Beek en Donk

Frans is op zijn kamer in Keyserinnedael, Kanaaldijk NO 70, 
Groepswoning C, Kamer 10 te Helmond waar u welkom bent 
om afscheid te nemen op zaterdag 5 december van 11.00 tot 
12.00 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 7 december 
om 09.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1 te Helmond.

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, 
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. 

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties 
en andere familieberichten

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

De Valkendijk is een driedubbele straat, een ‘hoofdstraat’ met twee afzon-
derlijke ‘bypasses’. De aanleg van de straat vond plaats in de tijd dat de ge-
meentelijk beleid erop was gericht om in nieuwe uitbreidingen meer open-
bare ruimte te creëren. En dat is dan ook goed te zien; veel ruimte en veel 
groen! De Valkendijk is afgeleid van het gelijknamige toponiem, dat betrek-
king heeft op de hoge akkers die wat verderop liggen. Deze akkers waren al 
vóór onze jaartelling (vanaf ongeveer 5000 voor chr) als landbouwgrond in 
gebruik. Veldonderzoek heeft onder meer grote aantallen vuurstenen werk-
tuigjes opgeleverd uit de Midden-Steentijd (12.000 tot 6000 voor Chr,) maar 
bijvoorbeeld ook pijlpunten uit de Jonge Steentijd. Daarnaast zijn ook talloze 
andere veldvondsten uit latere periodes. Kortom, in archeologisch  opzicht is 
het een belangrijke vindplaats. Maar ook landschappelijk zijn de Valkendijkse 
akkers heel bijzonder. De hooggelegen ligging wordt nog eens extra geaccen-
tueerd door het veel lager gelegen beekdal van de Schevelingse Loop. Maar 
nog meer bijzonder is de samenstelling van de bodem. Die bestaat namelijk 
uit bruine enkeerdgrond (enk= donk en eerd =aarde). In onze regio bestaan 
de hooggelegen akkers voornamelijk uit zwarte enkeerdgrond, vanwege het 
eeuwenlang bemesten met potstalmest die vermengd werd met heideplag-
gen. Die heideplaggen bestaan voor een belangrijke deel uit podzolgronden. 
En podzol is donkergrijs tot zwart. Bruine enkeerdgrond is echter ontstaan 
door het vermengen van potstalmest met laagveen uit de beekdalen. Die is 
veel zeldzamer. Die is niet alleen behoorlijk  ijzerhoudend, maar bevat ook  
andere belangrijke mineralen, waardoor de grond hier extra vruchtbaar is. Dat 
wist destijds Toon van den Oever ook . Die had een deel van de Valkendijk 
in gebruik voor het telen van aardappelen (wisselteelt). En vanwege die bij-
zondere grondsoort én Toon zijn vakkennis leverde hij zandaardappelen met 
de kwaliteit van kleiaardappelen! Momenteel wordt de grond gebruik voor 
biologische groententeelt en dat is heel logisch!

Henk van Beek, Heemkundekring Barthold van Heessel

We kregen een partij sloophout voor de kachel. Maar toen zag ik deze delen 
van een oude stoel, toen ging bij mij een lampje branden. Ik maakte van de 
zitting het dak, en van de rugsteun delen deze achterkant. De rest heb ik 
gemaakt van stookhout wat ik kreeg. Zie hier mijn vogelhuisje.

Nu wil ik de lezers vragen, heb je nog zo’n stoel over voor mij? Om nog meer 
vogelhuisjes te maken om anderen er mee te kunnen plezieren.

Leo van den Heuvel

Mooi Gespot

‘Beschaamd vertrouwen’ derde boek van Ria Dinnissen

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3 Beek en Donk 0492-461100 
www.vanschijndelwonen.nl   

 

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
   (Beek en Donk)

Mariahout – Vanaf deze week zal de nieu-
we roman ‘Beschaamd vertrouwen’ van 
de Mariahoutse schrijfster Ria Dinnissen 
in de boekhandel liggen. Spontane Ria 
geeft De MooiLaarbeekKrant een im-
pressie van haar derde boek en het tot 
stand komen daarvan. 

Heimelijke hobby
“Als kind had ik al een grote fantasie”, 
lacht Ria, “en gelukkig nog steeds.” Op 
de tafel ligt een proefdruk van haar der-
de boek te pronken. In 2011 kwam Ria’s 
eerste boek uit; ‘Moedertje lief’. “Mijn 
man en kinderen wisten wel dat ik kon 
schrijven, maar we hielden dit voor ons-
zelf”,  vertelt Ria. “Het was spannend 
toen mijn eerste boek gedrukt werd. Op-
eens wordt iets wat je puur voor jezelf 
deed openbaar.” Complimenten over 

haar schrijftalent lacht de bescheiden 
schrijfster weg; “Iedereen heeft zo zijn 
vaardigheden.”  Ria had de smaak te 
pakken en in 2013 werd het boek ‘Liever 
verre vrienden’ op de markt gebracht. 
“Het was fijn om zoveel positieve reac-
ties te krijgen”, vertelt de schrijfster die 
door het uitbrengen van haar boeken 
een jeugddroom uit liet komen.

Fantasierijk proces
“Tegenwoordig maak ik aantekeningen 
over mijn personages”, lacht Ria terwijl 
ze bekent dat  ze tijdens het schrijfpro-
ces ook niet weet hoe het af gaat lopen. 
“Personen hebben bepaalde uiterlijke 
kenmerken en karaktertrekken en daar 
moet je consequent in zijn”, legt de au-
teur uit. “Tijdens het schrijven heb ik ook 
steeds weer een andere dader”, lacht 
Ria, die aangeeft dat ze vooraf wel een 
plot in haar hoofd heeft maar daar regel-

matig van afwijkt. Tijdens haar dagelijkse 
bezigheden komt ze steeds op nieuwe 
ideeën die ze in haar boek kan verwer-
ken.  “Voor mij is het ook spannend hoe 
het verhaal af zal lopen.”  Rust zal Ria na 
haar derde boek niet nemen; “Het werd 
tijd dat ‘Beschaamd vertrouwen’ af was, 
want er borrelen al nieuwe ideeën in mijn 
hoofd.”

Beschaamd vertrouwen
In ‘Beschaamd vertrouwen’ wordt het 
verhaal verteld van Helen en Sten, die 
beiden al eerder een relatie gehad heb-
ben. De relatie tussen de zonen van Sten 
en de zoon van weduwe Helen verloopt 
stroef. Het besluit om de ‘mannen’ sa-
men te laten kamperen had beter niet 
genomen kunnen worden. Het uitje 
loopt helemaal verkeerd af. Hoe de pe-
rikelen tussen de families verlopen, is 
vanaf deze week te lezen. Ria Dinnissen 
hoopt dat haar trouwe fans weer van 
haar nieuwe roman gaan genieten. “Het 
doet me goed dat mensen plezier bele-
ven aan wat ik schrijf.” 

Voor mij is het ook 
spannend hoe het verhaal 

af zal lopen

Het doet me goed dat 
mensen plezier beleven 

aan wat ik schrijf

Laarbeek – Vanaf  woensdag 9 decem-
ber gaat de gemeente Laarbeek 125 
vluchtelingen opvangen in De Dreef 
in Aarle-Rixtel. De crisisnoodopvang 
duurt drie nachten en duurt tot en 
met zaterdag 12 december. De nood 
is hoog als het gaat om locaties voor 
crisisopvang. De gemeente Laarbeek 
neemt haar verantwoordelijkheid, pas-
send bij de schaal van Laarbeek. Dat is 
kleinschalige opvang van korte duur 
(72 uur). Deze opvang is bedoeld voor 
vluchtelingen waarvoor in bestaande 
opvangcentra nog geen ruimte is. 

Inrichting opvang
De tijdelijke opvang wordt geregeld 
door de gemeente, in samenwerking 
met Vluchtelingenwerk (ViERBINDEN) 
en andere organisaties. De Dreef is 
aangewezen als meest geschikte Laar-
beekse locatie vanwege de combinatie 
van de sporthal en het gemeenschaps-
huis met meerdere ruimten. De locatie 
biedt voldoende faciliteiten en is goed 
bereikbaar. Er wordt gezorgd voor 

slaapplekken, sanitaire voorzieningen 
en mensen worden voorzien van eten 
en drinken. Er is permanent toezicht en 
beveiliging in en rond de locatie aan-
wezig. Bij aankomst krijgen de vluch-
telingen uitleg. Er zal een tolk aanwe-
zig zijn, zodat de vluchtelingen in hun 
eigen taal kunnen communiceren. De 
mensen mogen de locatie verlaten, 
maar mensen zullen worden verzocht 
om in het gebouw en in de directe om-
geving van de opvanglocatie te blijven. 
Op die manier is het mogelijk om ie-
dereen goed op de hoogte te houden 
van nieuws over de opvang en de vol-
gende opvanglocatie. 

Communicatie
Vanwege het inrichten van de locatie 
voor crisisnoodopvang is De Dreef van 
5 tot en met 13 december helaas niet 
beschikbaar voor de reguliere gebrui-
kers. De buurtbewoners zijn inmiddels 
per brief op de hoogte gebracht. Er is 
reeds contact geweest met de directeur 
van de naastgelegen school. De be-

trokken verenigingen zijn rechtstreeks 
geïnformeerd. Op maandag 7 decem-
ber tussen 16.00 tot 18.30 uur kunnen 
alle inwoners die vragen hebben over 
de crisisnoodopvang binnenlopen in 
het gemeentehuis in Beek en Donk. 

 Liveblog
De meest actuele informatie over de 
opvang is te vinden op het liveblog van 
de gemeente Laarbeek op www.laar-
beek.nl. Via berichten op social media 
wordt telkens verwezen naar updates 
in het blog. Als u de crisisnoodopvang 
wilt volgen, dan kan dat via Face-
book/gemeenteLaarbeek of Twitter 
@Laarbeeknieuws. 

Crisisnoodopvang voor 125 vluchtelingen in De Dreef
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Vrijdag 4 december

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 5 december

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Alle intenties van 
de maand november die opgeschreven staan 
in het intentieboek van de Lourdesgrot, Hanny 
van Zutphen-Mennen, Adriaan Leenders (jrgt), 
Theo Vermeulen (mged).

Zondag 6 december 

10.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering vanwege uitzending naar 
Afrika van twee zusters. 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie 
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Overleden be-
gunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde, 
Familie Verbakel–van de Zanden, Hanneke 
van Berlo (fund), Sien Nooijen (fund), Rietje 
Westerlaken (par), Jan Schepers (sterfdag), Tot 
welzijn van onze parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jan  van der 
Heijden, Toon van Osch (jrgt), Thérèse Frans en 
Jo Rooijmans (fund), Maria van de Ven-van den 
Heuvel en zoon Peter, Frans en Dora Brouwers-
Swinkels, Wim Sanders.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Agnes 
Verschuren-Colen, Jos van Gemert en Ida 
van Gemert-Naus, Nico en Netty Jacobs-van 
Balkom, Hary Gervais, Theo en Jet Spierings-
Vlemmings, Mien en Bert van der Linden.

Maandag 7 december 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 8 december

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 9 december

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 10 december 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

KERKBERICHTEN

Agenda 
4 - 10 december 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zonnebloem Mariahout bezoekt kerstmarkt

Mariahout – Het was een drukte van 
belang op woensdag 25 november 
om 10.00 uur op de Nieuwe Erven in 
Mariahout. Op dat tijdstip vertrok de 
Zonnebloem afd. Mariahout met 39 
personen naar de Kerstmarkt in tuin-
centrum van der Velden in Bakel.

Daar werden zij om 10.30 uur ont-
vangen met koffie, thee en een ap-
pelflap. Na hiervan te hebben ge-
noten en natuurlijk even met elkaar 
gebuurt te hebben, ging de groep 
lekker op haar gemak de prachtige 
Kerstmarkt bezichtigen. De ingang 

was al een feest op zich, met bewe-
gende ijsberen van groot tot klein. 
Daarna volgden diverse uitgestalde 
wintertaferelen, en uiteraard de no-
dige bomen, versierd met allerlei 
snuisterijen. Ideeën om op te doen 
te kust en te keur dus! Na een uur-
tje stond de uitgebreide lunch weer 
klaar. Tafels werden tegen elkaar aan-
geschoven, zodat iedereen gezellig 
bij elkaar kon zitten. Daarna kon de 
rest van het tuincentrum nog worden 
aangedaan. Rond de klok van 14.30 
uur had iedereen het wel gezien en 
stapte eenieder tevreden in de auto’s 
om weer huiswaarts te gaan, alweer 
een gezellig uitstapje rijker. 

Op woensdag 9 december staat de 
volgende activiteit op het program-
ma: de jaarlijks terugkerende bingo-
middag, met natuurlijk weer vele 
leuke prijzen.

Kerstviering KBO Mariahout
Mariahout - De jaarlijkse Kerstviering 
voor de leden van KBO Mariahout 
wordt gehouden op dinsdag 15 de-
cember om 15.30 uur in de O.L.V. van 
Lourdeskerk te Mariahout.

De Kerstviering wordt door Pastor Has-
selman gedaan en het Mercantokoor 
zal tijdens de viering de zang verzor-
gen. Na de viering is er een uitgebreide 
koffietafel bij de Pelgrim en aansluitend 
een optreden van een cabaretgroep.

Kaartavonden bij KBO Mariahout
Mariahout - De kaartavonden van 
KBO Mariahout worden op donderdag 
3 en woensdag 16 december gehou-
den in zaal de Pelgrim te Mariahout. 

De zaal is vanaf 19.00 uur geopend. 

Het rikken en jokeren begint om 20.00 
uur. De kosten bedragen €3,00 per 
persoon. Er zijn 
mooie levensmid-
delenpakketten 
te winnen.

Mededeling vanuit de parochie:
Gedurende de adventsperiode gaan we 
weer houdbare levensmiddelen inzamelen 
om de minderbedeelden in Laarbeek een 
extraatje te geven met Kerstmis.U kunt uw 
levensmiddelen afgeven op het parochie-
centrum in uw dorp tijdens openingstijden 
of achter in de manden, die in elke kerk 
staan. Helpt u ook mee om deze 60 gezin-
nen iets extra’s te geven met Kerstmis?

Optredens in Beek en Donk en Aarle-Rixtel

Gemengd koor Euphonia verzorgt 
kerstconcerten
Aarle-Rixtel – Het Aarle-Rixtels ge-
mengd koor Euphonia gaat in de-
cember weer enkele kerstconcerten 
verzorgen in Laarbeek. Het eerste 
kerstconcert is op woensdag 9 de-
cember in Zonnetij te Aarle-Rixtel, 
aanvang 19.30 uur.

Dan volgt op zaterdag 12 december 
een kerstconcert voor de bewoners 
van Mariengaarde, dit wordt gehou-
den in conferentiecentrum de Cou-

wenbergh in Aarle-Rixtel aanvang is 
14.00 uur. Hierna gaan ze naar Beek 
en Donk om in het restaurant van ver-
zorgingstehuis De Regt op woensdag 
16 december een kerstconcert te ver-
zorgen, de aanvang is om 19.00 uur.

Het laatste kerstconcert wordt gege-
ven op zondag 10 Januari 2016 bij de 
zusters van het Heilig Bloed en de aan-
vang is om 15.00 uur.

Vrouwenbeweging naar kerstmarkt 
in Aken
Beek en Donk – De Vrouwenbeweging 
van Beek en Donk gaat, met de leden 
die zich hiervoor aangemeld hebben, 
naar de kerstmarkt in Aken..

Zij vertrekken om 8.30 uur vanaf het 
Ontmoetingscentrum. Omstreeks 
19.00 zijn zij weer terug in Beek en 
Donk. Vergeet niet om uw ID kaart of 
paspoort mee te nemen. Verder wenst 
de organisatie hen een hele fijne dag.

Wereldlichtjesdag op zondag 13 december

Samen het verdriet delen van uw overleden kind
Beek en Donk - De Groof Uitvaartver-
zorging nodigt u van harte uit om sa-
men de herinnering aan uw overleden 
kind, groot of klein, levend te houden. 

Op iedere 2e zondag in december is het 
Wereldlichtjesdag. Om precies 19.00 
uur wordt wereldwijd voor ieder over-
leden kind(je) een lichtje ontstoken. 
Door de ouders, broers, zusjes, opa’s 
en oma’s, maar ook door vrienden. Of 
het verlies nog vers is of voor wie dat 
al 30 jaar geleden is, het maakt niet zo 
veel uit. De pijn van het gemis en het 
verlies van hoop en dromen die niet uit 
zien gekomen gaat niet over. We zullen 
onze overleden kinderen altijd een heel 
bijzonder plekje blijven geven.

Met Wereldlichtjesdag voelen we ons 
verbonden met elkaar. We ontsteken 
een vuur, we luisteren naar muziek, 
naar elkaars troostende woorden of een 
gedicht, we leggen een steentje met 
de naam bij onze herinneringsboom en 
plaatsen er een kaarsje bij. 

U bent ook van harte uitgenodigd om 
uw eigen verhaal te vertellen. Wilt u dit 
even via www.degroofuitvaartverzor-
ging.nl onder het kopje ‘contact’ laten 
weten? 

Wereldlichtjesdag: zondag 13 december 
om 18.45 uur in het atrium (achterzijde 
van de aula) van uitvaartverzorging De 
Groof, Oranjelaan 54 Beek en Donk. 

De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Geschrapte Worteltjes

1+1 gratisBlauwe Druiven 500 gram   1.99

Party Tomaatjes 250 gram  0.99

Navels      2 kilo  2.49

Spruiten   500 gram 0.59

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Vaste lage Prijs
Champignons per doos   
     0.79 

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

W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

HARTELIJK DANK EN TOT 
SNEL IN DE WINKEL!

Het einde van jaar nadert.... op naar een nieuw jaar! Wij van 't 

Verswarenhuys van de Laarschot zijn blij u elke week weer te mogen 

begroeten in onze winkel. Dank u wel daar voor! Ook in het nieuwe jaar 

staan weer voor u klaar!

Namens ons hele team!

KIPDRUMMETS

Heerlijk gekruid en krokant uit de grill

Kilo 498

FRANSE KAASJES

Lekker voor bij de borrel

3 stuks 595

Verf, lego, karton en héél veel rollen plakband

WiSH Outdoor compleet nagebouwd door Jesper en Ted

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Laarbeek - WiSH Outdoor prikkelt 
de fantasie. Dat blijkt op de zolder 
van de familie Van Stokkum in Beek 
en Donk waar de broers Jesper (11) 
en Ted (14) al vijf jaar lang complete 
podia (na-)bouwen. Getipt door de 
organisatie van WiSH Outdoor ging 
De MooiLaarbeekKrant een kijkje ne-
men… 

Zoeken
Twee jaar geleden was de hele buurt rond 
het WiSH-terrein op zoek naar Jesper en 
Ted. De broers hadden buiten de hek-
ken naar de opbouw van de WiSH-podia 
gekeken en waren opeens ‘foetsie’... De 
opluchting was groot toen bleek dat een 
bewaker de jongens had toegelaten op 
het festivalterrein om ze een blik op de 
opbouw te gunnen. Doodgemoedereerd 
zaten de mannen op het veld een cola-
tje te drinken en gefascineerd te kijken 
naar alles wat WiSH heet. 

Rondleiding op zolder
Gedetailleerd en gepassioneerd ver-
tellen Jesper en Ted wat er op zolder 
te zien is. Een zolder die niet zomaar 
voor iedereen toegankelijk is. Alleen 
goede vrienden mogen een kijkje ne-
men. “We hebben hier zoveel tijd aan 
besteed en anders gaat het ‘mee’ ka-
pot”, licht Ted toe. Op de vraag hoe 
ze te werk gaan, antwoordt Jesper: 
“We maken van alle podia eerst een 
tekening. Die maken we na van fo-
to’s of die verzinnen we zelf. Daarna 
veranderen we die ontwerpen op de 
computer. Ted vult aan: “En terwijl we 
daar mee bezig zijn, komen er plot-
seling meer ideeën naar boven. We 
knippen de podia uit karton en buiten 
gaan we schilderen.” Jesper en Ted 
laten vervolgens beurtelings vol en-
thousiasme verschillende podia zien: 
“Kijk hier zie je het podium met de 
huiskamer, met die vliegende stoel, de 
keuken, de waterkraan en een parkje 
en daar die verlaten mijn … met de 
naam WiSH in uitgevaagde letters. En 
hier is het podium met die duikboot. 

Maar weet je, toen gebruikten we 
glitter. En glitter is echt verschrikke-
lijk om mee te werken: Dat doen we 
nooit meer!” 

Contact met WiSH
De broers zijn trots op hun contact 
met WiSH-mannen Bram, Jimmy en 
Joost. Jesper vertelt: “Ik vond het heel 
leuk om Bram Konings te interviewen 
voor de schoolkrant en we hebben 
zelfs al het ontwerp van 2016 mo-
gen zien.” Het nagebouwde WiSH-
terrein op zolder bij Jesper en Ted liet 
de WiSH-organisatie niet onberoerd. 
Ted vertelt: “Ze zeiden: ‘Wow, knap 
en vet’! Mochten jullie het weg wil-
len doen, dan willen wij het graag 
hebben!” Daar ziet het voorlopig niet 
naar uit. De broers gebruiken al hun 
fantasie om hun ‘werk’ verder te ver-
fraaien en kunnen nauwelijks wachten 
om zelf als vrijwillig podiumbouwer of 
als creatief ontwerper aan de slag te 
gaan…  

Ted en Jesper

AlAAAAAAF...…

Carnaval vierend Laarbeek is er klaar voor: alle koninklijke hoogheden zijn inmiddels bekend en ontmoetten elkaar afge-
lopen weekend. Het gezelschap heeft er zin in en toostte gezamenlijk op een sprankelende carnaval!
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Kerst- en Sfeershow
Deze aanbiedingen zijn geldig 
van 3 t/m 8 december 2015

Biezenweg 2a             Beek en Donk            Tel.: 0492-461310           www.tuincentrumdebiezen.nl

Amaryllis
Als snijbloem super
kwaliteit, met
4 bloemknoppen
per steel!
€ 1.99 p/stuk

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

1 + 1 
GRATIS

nu

€1.99

Nordmann kerstbomen
150 - 300 cm 

Luxe vogelvoeder Silo
27 x 20 cm (hxb).
Hout met leien dak 
voor 4 soorten 
vogelvoer! 
Van € 27.95

nu

€14.99

Kerstballen

1 + 1 
GRATISAl vanaf

€ 9.99

Nu 20% korting op al onze kerstverlichting*

*exclusief lopende aanbiedingen

De grootste keuze kerstverlichting

Te veel ingekocht, u profiteert!!
Alle kleuren en maten, in koker verpakt!

6 tot 8 bloemen
in 13 cm pot

Gaultheria Bergthee
Wintergroen met prachtige rode 
bes. ø 20 in 11 cm pot
€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

bes. ø 20 in 11 cm pot
€ 1.99 p/stuk

1 + 1
GRATIS

Kerststuk
Handgemaakt
 door onze 
meester binders
 van € 15.99

nu

€9.99

Kerstboomhuls
Rotan huls in de kleuren naturel 
of white wash. ø 60 cm.
Van € 12.99

Luxe vogelvoeder Silo

nu

€8.99

Skimmia Japonica
Superkwaliteit met +20 bloemen.
ø 35 cm in 15 cm pot
van € 7.99
ø 35 cm in 15 cm pot
van € 7.99

nu

€4.99

Kerststallen & groepen
Bij de Biezen kan je kiezen!

Vanaf € 13.99

Bij de Biezen kan je kiezen!

Wij zijn 

genomineerd 

voor

Stem op ons en maak kans 
op een Nationale Tuinbon!

www.bestekerstshow.nl

Kerst- en SfeershowKerst- en SfeershowKerst- en SfeershowKerst- en SfeershowKerst- en SfeershowKerst- en Sfeershow

meester binders

Kerst- en SfeershowKerst- en SfeershowKerst- en SfeershowKerst- en Sfeershow
Iedere zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Nobilis groen
Zeer lang houdbaar, geen 
naalduitval! Bos 800 gram

van € 2.25

Plaatmos
Vers plaatmos, per bak
per bak  € 2.59per bak  € 2.59

Zeer lang houdbaar, geen 
naalduitval! Bos 800 gram

van € 2.25

nu

€1.59
nu

€1.59

Doe het zelf, bij de Biezen kun je kiezen!

Stunt!

Triumph Tree
Kunstkerstbomen,
met 10 jaar garantie!

20%
korting

Skimmia Japonica

Triumph Tree
Kunstkerstbomen,
met 10 jaar garantie!

20%
korting

Op al onze 
kunstbomen

Stunt!

Luxe vogelvoeder Silo
27 x 20 cm (hxb).
Hout met leien dak 
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Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof      
    (Beek en Donk)

Beek en Donk- Vogelvereniging 
Laarbeek hield zondag  29 november 
in zaal Van de Burgt haar jaarlijkse vo-
gelshow. Net als vorig jaar werd Ben 
Kocken algeheel Laarbeeks Kampioen. 
Hij werd ook nog kampioen met zijn 
Kala Buulbuul en won het bondskruis.

Selectie
In 528 identieke kooien staan even 
zovele vogels opgesteld in de zaal. In 
totaal 44 inzenders hebben hun mooi-
ste vogels afgevaardigd naar de ten-
toonstelling. De vogelhobby blijft de 
laatste jaren stabiel. De Laarbeekse 
Vogelvereniging telt 98 leden. Velen 
zijn de hele week bezig geweest met 
het inrichten en klaarmaken van de 
vogels voor de keuring. Op woensdag 
komen de diverse keurmeesters om de 
vogels te keuren en de prijswinnaars te 
selecteren. Er wordt daarbij gelet op 
kleur en tekening van het verenkleed, 
de vorm en postuur van de vogel en 
zijn (of haar) conditie. 

Natuurlijk
“Eigenlijk klopt dat helemaal niet, ka-
nariegeel”, vertelt Tom Gruijters, voor-
malig onderwijzer, die met donkere 
kanaries‘ op de tentoonstelling staat’. 
“Van nature hebben kanaries een 
groene schutkleur, maar door selectie 
kun je daar een gele variant van kwe-
ken.” De kanaries van Tom zijn groen 
met een paar donkere strepen en don-
kere pootjes. Dat laatste moet, want 
daarop worden ze streng beoordeeld. 
Om dat te bereiken, krijgen de kanaries 
zaadjes van de bruidssluier door hun 
voer. Naast de donkergroene kanaries 
staan oranje en rode kanaries, die om 
die kleur te bereiken vroeger veel wor-
tels en paprika’s te eten kregen. Tegen-
woordig krijgen ze puur caroteen (rode 
kleurstof) door hun eten gemengd. 

Lid
Naast de ingang zitten Ria en Han-
nie met een complete winkel die vol 
hangt met de cadeaus, die te win-
nen zijn bij de loterij. “Ja, als onze 

mannen met de vogels bezig zijn, 
doen wij wat anders”, vertelt Ria, 
die samen met Hannie ‘de winkel 
runt’. Toon Driessens vergelijkt de 
toestand in de wereld met die van de 
vogels en constateert dat de vogels 
hier in de zaal  het veel beter hebben 
dan de vluchtelingen voor de gren-
zen van Europa. Erik Bunthof, de 
jonge voorzitter van de vereniging, 
legt uit dat iedereen welkom is als 

lid. “Ze hoeven niet per se zelf vo-
gels te hebben, maar zijn dan bij de 
vereniging betrokken en ontvangen 
het blad van de Nederlandse Vogel-
stichting.”

Uitslag
Theo Hendriks, Cees van Stokkum, 
Toon van Bakel, Ad Verstraaten, 
Ger van Lisdonk, Gerard van de 
Akker, Jos van Kemenade, Ad van 
Apeldoorn, Frans Jansen en Remco 
Driessens werden kampioen met 

hun vogelsoort. Bij de loterij zijn de 
prijzen op de volgende lotnummers 
gevallen: 1579 – 748 – 767 – 147 
– 124 – 148 – 0073 – 1279 – 754 
– 1485 – 521 – 0034 – 987 – 0032 
– 1123 – 0042 – 1090 – 541 – 1343 
– 0059 – 1597 – 527. De prijzen 
kunnen afgehaald worden na telefo-
nisch contact met 0499-550778.

Onderdak voor vluchtelingen

Beste mensen. De stroom 
vluchtelingen houdt aan. Niemand 
had een jaar geleden kunnen voorzien 
dat zo een grote hoeveelheid 
mensen naar Europa zou vluchten. 
De Nederlandse overheid zoekt 
naar manieren om de asielzoekers 
onderdak te bieden. P. Skauwe is 
graag bereid om mee te denken om 
binnen onze gemeenschapsgrenzen 
een oplossing te vinden voor deze 
problematiek. 
We splitsen dit vraagstuk in 
tweeën. Allereerst heb je de korte 
opvang van maximaal 72 uur. Hier 
komen vluchtelingen die nog geen 
verblijfsvergunning hebben. Dat 
kunnen er honderden zijn. Voor deze 
Nomadense medemens kan een 
grote tent opgezet worden op een 
van de pleinen in ons dorp. Denk 
hierbij aan het Piet van Thielplein, het 
Oranjeplein, het Hugo Thijssensplein, 
het evenemententerrein, het 
Terlingenplein of de Heuvel, zonder 
plein maar met kiosk. Tenten bouwen 
is in ons dorp geen enkel probleem. 
De organisatoren van Wish vragen 
we om hulp, want die weten pas hoe 
je echte tenten moet bouwen. De 
kou speelt ons in dit seizoen parten 
dus we zullen creatiever moeten 
zijn en een binnen-locatie moeten 
zoeken. Sporthallen zijn er genoeg 
en het is immers maar voor drie 
dagen. Buiten laten staan is geen 
optie. De Dreef, superlocatie! Denkt 
de lezer nu nog steeds dat Skauwe 
geen telepathische gave bezit?
Moeilijker is natuurlijk de opvang 
van statushouders. Gemeenten 
hebben een taak in het huisvesten 
van deze asielzoekers met een 
verblijfsvergunning. Voor Laarbeek 
zijn dit er 26. Ook hiervoor zijn 

creatieve oplossingen nodig. 
Daar gaat ie dan: We bouwen 
de Leonardus kerk om tot een 
appartementencomplex voor een 
stuk of vijf gezinnen. De gemiddelde 
gezinsgrootte is iets groter dan 
onze West-Europese maatstaven 
dus de taakstelling is hiermee al 
ruim voldoende behaald. Het 
is een rustige omgeving en alle 
voorzieningen zijn op loopafstand. 
Of wat te denken van het Klooster 
in Mariahout. Deze godsdienstige 
onderkomens lopen helemaal leeg 
en uit barmhartigheid kan er plaats 
gemaakt worden voor misschien nog 
wel een zanger, die nog geboren 
moet worden, dit keer uit Syrië of 
Eritrea. Mohammed Meeuwoes 
allitereert best lekker. Of we 
ontruimen Muziekcentrum ’t 
Anker en plaatsen de harmonie 
van Beek en Donk terug naar de 
locatie die ooit als concertzaal 
gebouwd is, namelijk het 
Ontmoetingscentrum. De 
voormalige sporthal wordt 
weer voorzien van enkele 
douches en klaar is Khalid. 
Op de Bakelsedijk 
staat een leegstaand 
dierenpension te 
verpieteren totdat er weer 
een brandje aangestoken 
wordt. Een paar dagen een 
poetsploeg er in en moet 
je eens kijken wat voor een 
prachtige opvanglocatie er 
gecreëerd kan worden. 
Zo zie je dat met een beetje 
goede wil het zeker mogelijk is een 
goede daad te stellen. Want 
volgens de mensen zijn er teveel 
vluchtelingen, maar volgens de 
vluchtelingen zijn er te weinig 
mensen.

Onderdak voor 
vluchtelingen

Volgens P. Skauwe
COLUMN

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
ZIEKENVERVOER

PERSONEN,- ROLSTOEL,- LUCHTHAVEN- EN GROEPSVERVOER & BUSVERHUUR

www.taxivanheijst.nl

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

Voor elk wat wils bij Vogelshow Vogelvereniging Laarbeek

Als onze mannen met 

de vogels bezig zijn, 

doen wij wat anders

Mooi Dier

Op zoek...

Mooi Dier

Minoes is een lieverd, maar wel 
eentje van het eigenzinnige type. 
Deze gecastreerde kater houdt van 
gezelligheid. Hij is graag bij je en 
overlaadt je met kopjes en knuffels,  
maar wel als het hem uitkomt. Voor 
een gezin met kleine kinderen is 
hij dus geen goede match. Verder 
is Minoes een nieuwsgierige en 
speelse vent die zich goed kan 
vermaken met veertjes, balletjes 
of speelgoedmuisjes. Met zijn 
soortgenootjes heeft hij niet veel op, 
hij woont liever als 

enigste kat bij u. We weten niet hoe 
Minoes reageert op honden, maar 
we verwachten dat hij na een rustige 
gewenningsperiode samen met een 
hond in huis kan wonen. 
Minoes woont al weer geruime tijd 
bij ons in de opvang, maar hij zou 
het zo geweldig vinden om gezellig 
bij een lieve kattenbaas in huis te 
wonen. Bent u die baas die bereid is 
verder te kijken dan het eigenwijze 
stukje van zijn karakter? Kom 
dan langs voor een kennismaking 
met Minoes, hij kijkt al naar u uit!  
Minoes verblijft bij Dierenopvang 
De Voorste Grootel in Bakel, 
www.voorstegrootel.nl, tel: 0492-
381490

Naam:        Minoes
Leeftijd:     6 jaar

soortgenootjes heeft hij niet veel op, 
hij woont liever als 
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...

de razende reporter

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

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

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

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

Zoete aardappelquiche 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

• 150 gr gerookte 

spekblokjes

• 2 st zoete aardappels

• 5 plakjes bladerdeeg 

voor hartige taart

• 125 gr ricotta

• 2 eieren

• Boter

• Scheutje melk

• 50 gr geraspte kaas

• 1 bakje 

champignons 

• 1 tl Provençaalse 

kruiden

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de 
champignons in vieren. Bak de spekjes krokant 
en voeg op het laatst de champignons toe. Bak 
deze even mee en laat alles uitlekken op een 
keukenpapiertje. Schil de zoete aardappels en 
snijd in schijfjes van ca. 5 mm. Breng een pan 
water aan de kook en kook de aardappelschijfjes 
5 minuutjes en laat uitlekken. Vet een quiche-
vorm of taartvorm in met wat boter. Verdeel het 
deeg over de bodem zodat alles bedekt is. Prik 
wat gaatjes in de bodem. Verdeel de spekjes, 
champignons en de zoete aardappel over de 
bodem. Bestrooi met wat provençaalse kruiden. 
Klop de eieren los in een kom met de ricotta, 
melk en kaas. Giet het mengsel over de vulling 
van de quiche en verdeel gelijkmatig. Bak de 
quiche ongeveer 35 tot 40 minuten in de oven.

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Pieta VogelsTom van den Bogaard
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

SudokuHard

7 5

8 5

2 8 5 3

9 6 2 3

4 3 9

6 2 7 8

6 8 4 7

1 2

1 4

Puzzle #139063

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

De categorieën:

Woordzoeker

AARDE
AVOND
BEDEL
BEKEN
CAVIA
CELLO
HAKEN

HEDEN
HOTEL
JOVEL
KRANS
KRUIS
LEEUW
MALEN

MEEUW
NEGEN
OASES
OPTIE
RIOOL
RUZIE
SERIE

SNEER
TARWE
TIARA
UNIEK
VILLA
ZEKER
ZEVER

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AARDE AVOND BEDEL
BEKEN CAVIA CELLO
HAKEN HEDEN HOTEL
JOVEL KRANS KRUIS
LEEUW MALEN MEEUW
NEGEN OASES OPTIE
RIOOL RUZIE SERIE
SNEER TARWE TIARA
UNIEK VILLA ZEKER
ZEVER

8. 
D’n Hort op
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Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

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

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Redacteur:  Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
     (Beek en Donk)

Mariahout – De MooiLaarbeekKrant 
was vrijdag niet alleen welkom op de 
Bernadetteschool in Mariahout om 
verslag te doen, maar ook om zelf 
een presentatie te geven. Hoe mach-
tig zijn social media? En hoe gaat De 
MooiLaarbeekKrant om met het pu-
bliceren van nieuws? Twee vragen die 
centraal stonden deze ochtend. Vol 
enthousiasme namen de leerlingen 
van groep 8 deel aan deze interactieve 
presentatie. 

Al de gehele week werkte meester 
Joost met de leerlingen aan de ‘Week 
van de Mediawijsheid’. Om deze week 

interactief en informatief af te sluiten, 
nodigde hij De MooiLaarbeekKrant 
uit om een presentatie te geven. 
Nikki Barten, hoofdredacteur van dit 
huis-aan-huisblad, reisde samen met 
fotograaf Marcel van de Kerkhof uit 
Beek en Donk af naar deze basisschool 
om het met de leerlingen te hebben 
over het gebruik van social media. 
Begrippen als ‘blurren’, ‘hoor-weder-
hoor’, ‘plagiaat’ en ‘socialmedia-stilte’ 
passeerden de revue. Er werd gespro-
ken over de gevaren van de snelheid 
van het nieuws door social media, het 
niet goed checken van bronnen en het 
kopiëren van nieuwsberichten van en 
door andere media. 

De MooiLaarbeekKrant is altijd heel 
voorzichtig in het online zetten met 

nieuws. Nikki legt uit: “De komst 
van social media heeft ertoe geleid 
dat nieuws soms eerder bij personen 
is, dan dat dit eigenlijk de bedoeling 
is. Wij willen eerst weten of er geen 
slachtoffers zijn gevallen voordat wij 
iets publiceren. We willen namelijk niet 
dat de nabestaanden via ons moeten 
lezen dat er iets gebeurd is.”

Om de leerlingen te laten ervaren 
hoe groot het bereik is van Facebook, 
maakte Marcel een foto van de klas, 
die vervolgens op dit socialmediaka-
naal werd gezet. Na een paar dagen 
had het bericht al ruim 7500 mensen 
bereikt, was het 36 keer gedeeld en 
gelezen door mensen uit onder andere 
Australië, Landgraaf en Macedonië.  

Uitreiking jubileumboek tijdens kerstviering KBO
Lieshout - Seniorenvereniging/KBO 
Lieshout heeft in de donkere weken 
voor kerst een aantal gezellige activi-
teiten op het programma. Op dinsdag-
avond 8 december is er in het Dorpshuis 
een workshop kerststukken maken on-
der leiding van bloemist Ralph Bertens. 
De avond begint om 19.00 uur.

Het jaarlijkse dagreisje naar de kerst-
markt gaat dit jaar op woensdag 9 de-
cember naar Dortmund. De bus vertrekt 
om 9.30 uur vanaf het Dorpshuis. Om 
16.30 uur in de middag vertrekt de bus 
weer richting Lieshout, met onderweg 
een diner in het Witte Huis in Zeeland. 
Rond 22.00 uur verwacht men weer in 
Lieshout te zijn.

Ook een traditie is het kerststukken ma-
ken voor zieke leden en voor de kerst-
loterij. Op maandag 14 december zijn 

de senioren die hierbij willen helpen 
welkom bij Jo van den Biggelaar aan de 
Schutsstraat 37 in Lieshout. Ook zijn er 
mensen nodig om op zaterdag 12 de-
cember alles mee klaar te zetten. Graag 
van tevoren aanmelden, tel. 0499-
422117. Heeft u materiaal over, zoals 
groen van naaldbomen, hulst of mos? 
De organisatie is er heel blij mee. U kunt 
de spullen afgeven op Schutsstraat 37.

Dinsdagmiddag 15 december is de 
kerstviering in Zaal de Koekoek. De zaal 
gaat om 13.30 uur open, waar voorzit-
ter Willem Damen  de middag opent. 
Pater Wester spreekt de kerstboodschap 
uit. Bijzonder is de uitreiking van het 
eerste exemplaar van het jubileumboek 
dat gemaakt is ter gelegenheid van het 
zestigjarig jubileum van KBO Lieshout. 
Voorzitter Willem Damen doet dit om 
14.30 uur. Aan deze feestelijke middag 

werken verder Seniorenkoor ‘Vogelen-
zang’ en de groep Lof mee. Deze groep 
bestaat uit de zangeressen Neeltje van 
Doore en Janneke Geurts, begeleid door 
gitariste Gemmy Tielemans. In de pauze 
worden loten verkocht, de trekking is 
later op de middag. Aan het eind van de 
middag is er het gezamenlijke kerstdi-
ner. De kosten zijn €10,00 per persoon. 

Aanmelden voor activiteiten kan bij 
de Inloop. Iedere dinsdagmorgen van 
10.00 tot 11.30 uur in het Dorpshuis. 
Loop eens gezellig binnen voor een 
praatje, voor een kop koffie en om ken-
nis te maken met een actieve senioren-
vereniging.

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

interactief en informatief af te sluiten, nieuws. Nikki legt uit: “De komst 

Groep 8 Bernadetteschool 
leert over de macht van 
social media 
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Bezoek ook onze website:

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

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

EXTREEM LAGE, 
RONDE PRIJZEN!

2 FLACONS

2,-
liter 1.33

KILO

5,-

LITERPAK

1,-

PER ZAK

2,-
kilo 1.33

PER POT

1 ,-
kilo 2.86

PER FLESJE

1 ,-
2 BLIKKEN

1,-

2 BRODEN

3,-

KIPFILET
kilo

6.99

CALVÉ PINDAKAAS
pot 350 gram

1.85-2.36

CALVÉ PARTYSAUS
fl esje 250/320 ml.

1.07-1.40

HOLLANDSE KANZI APPELS
zak ca. 1.5 kilo

2.99

BOONACKER 
GRANENBROOD

vers uit eigen oven
2 broden, gesneden

4.30

AJAX ALLESREINIGER   
2 fl acons à 750 ml.

2.98
OP=OP

COOLBEST GEKOELDE 
VRUCHTENSAPPEN

literpak

1.66-2.11

BAVARIA BIER OF 
RADLER 2.0%*

2 blikken à 500 ml.

1.26-1.78

W49 - Aanbiedingen gelden van maandag 30 november  t/m zaterdag 5 december 2015.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

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

VAN HET JAAR VERKIEZING!
Hierdoor behoren wij tot de beste 10 van Noord-Brabant!
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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
• Geen extra kosten
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties

Fielepien 17, 5422 DL Gemert   06 50601266
patricia.braat@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/patricia-braat

Reisbureau at Home
Patricia François-Braat

Toon Gevers ontvangt ‘Nobele Orde van de Papegay’ 

Lieshout - Jaarlijks in het najaar 
verleent de “Nobele Orde van de 
Papegay” te Antwerpen, als orde 
van verdiensten, eretekens aan 
gildebroeders die zich door hun 
houding hebben ingezet voor het 

gilde of schutterijen in het alge-
meen.

Benoeming tot officier
Voor hoofdman Toon Gevers - vanaf 
de heroprichting in 1981 kartrekker 

van het Sint Servatius Gilde - viel 
de eer te beurt om een ereteken in 
ontvangst te nemen. Op 24 oktober 
2008 mocht Toon al een bronzen 
medaille met de bronzen papegay in 
ontvangst nemen. Nu werd hij be-
noemd tot officier. 

Samen op reis naar Antwerpen
Dit was voor het gilde een mooie 
gelegenheid om af te reizen naar 
Antwerpen. Na een busreis van an-
derhalf uur konden de gildebroeders 
en hun partners de benen strekken. 
Er stond een straffe wind maar hier-
door lieten de vendeliers zich niet 
kennen. Een vendelgroet voor het 
gilde die het organiseerde werd door 
een groot aantal toeschouwers met 
aandacht gevolgd. Het applaus was 
dan ook groot voor de Brabantse 
kampioenen. Na enkele horecage-
legenheden te hebben bezocht en 
een toost te hebben uitgebracht aan 
de nieuwe officier, keerde het gezel-
schap terug naar Lieshout waar de 
stamp met worst klaarstond om ver-
orberd te worden.

Verrassing!
Bij aankomst in Lieshout stond Toon 
nog een verassing te wachten. De 
harmonie was aangetreden om een 
serenade te brengen als blijk van 
waardering. Toon en zijn vrouw kun-
nen terugkijken op een zeer speciaal 
weekend.

Officier Toon Gevers

Volop spanning, lol en muziek bij Sinterklaasmiddag KansPlus 
Beek en Donk – Afgelopen zondag vond in Zaal ’t Huukske de traditionele Sinterklaasmiddag plaats van KansPlus, belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke be-
perking. Onder muzikale opluistering van ‘Wai Zen ut Mar’ en De Ekkermuzikanten genoot jong en oud van een sfeervolle middag.

Fotograaf: Joost Duppen
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€ 54,99 per 
maand

Openingstijden
Dinsdag - Vrijdag: 08.30 - 20.00Maandag: 13.00 - 20.00 Zaterdag: 08.30 - 17.00

Papenhoef 21    Lieshout     www.triafi etsen.nl    0492-425 360  
Voor meer aanbiedingen bezoek onze winkel

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

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

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

• Montage banden nu slechts € 5,- per wiel.W
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Winteropslag fi ets € 24,95 voor de eerste 3 maanden, daarna € 7,50 p. maand 
(inclusief zorg voor uw accu, ook voor bijvoorbeeld uw racefi ets)

(exclusief onderdelen) EXTRA, vervangen van een band € 5,- p. wiel

Zorgeloos fi etsen met het Gazelle Privé Plan

Het Gazelle Privé Plan bestaat uit: de Gazelle 
Orange C7 + HF, Verlengde Garantie, ANWB 
Fietsverzekering en Pechhulp, fi nanciering 
via Volkswagen Bank en een gratis ser-
vicebeurt. U bestelt het Gazelle Privé Plan 
gemakkelijk online en lost eenvoudig binnen 
48 maandtermijnen uw elektrische fi ets af. 
Bestel het complete Gazelle Privé Plan nu 
online en profi teer van €249 pakketkorting.

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

Continental top contact 
winter van € 65,95 

voor € 59,95

Continental eco contact 
van € 35,95 

voor € 32,50

 08.30 - 20.00 Zaterdag: 

(inclusief zorg voor uw accu, ook voor bijvoorbeeld uw racefi ets)

Voorbespreking Algemeen Belang Laarbeek 
Laarbeek - ABL houdt zoals altijd een voorover-
leg, bestemd voor alle geïnteresseerde inwo-
ners van Laarbeek, om zodoende hun raadsle-
den de juiste boodschap mee te geven, welke 
ze uitvoerig in de komende raadsvergadering 
bespreken. 

Mocht u, zoals velen voor u, ook een punt, of 
meerdere punten voor de raadsvergaderingen 
van 10 december samen met de fractieleden, de 
wethouder, bestuur en ABL-leden willen bespre-
ken, dan bent u van harte welkom op maandag 

7 december in de Kapelstraat 34 tegenover de 
kerk te Donk. Aanvang 20.00 uur. 

Laat uw stem/mening tellen! De complete agen-
dapunten kunt u vinden bij www.laarbeek.nl on-
der stukken van de Raadsvergadering. U bent 
van harte welkom; de koffie en thee staan klaar. 

De C van het CDA
In drie achtereenvolgende algemene leden-
vergaderingen van het CDA-Laarbeek heb-
ben we ons vol overgave gestort in een dis-
cussie over de betekenis en waarde van de 
letter C in de naam van onze partij. Centraal 
stond de vraag wat moeten we met deze C 
als afkorting van het begrip christen-demo-
cratisch in onze partijnaam.

Dit onderwerp leeft sterk in het CDA. Het is 
natuurlijk voor een politieke partij van levens-
belang. Het gaat immers om de grondslagen 
van de partij en de inspiratiebronnen van 
waaruit wij politiek willen bedrijven. Opval-
lend is dat bij onze zusterpartij, de Christen-
Unie, hier totaal geen discussie over is. Nog 
onlangs heeft deze partij de Bijbel opnieuw 
benoemd tot richtsnoer van haar doen en la-
ten. Zonder enige discussie.

In het CDA ligt deze compleet anders. Het 
CDA heeft er duidelijk moeite mee om haar 
positie te bepalen. Misschien duidt de tweet 
die ik onlangs heel toevallig op Twitter tegen-
kwam op de spagaat waarin het CDA zich 
momenteel op dit punt bevindt. Dit tweet van 
HP/De Tijd luidde: “ Waar je een CDA’er nog 
kunt bestempelen als een christen die eigen-
lijk ook wel weet dat het niet helemaal klopt, 
kun je dat van de CU’er niet zeggen.” Mis-
schien zegt dit wel genoeg.
De discussie over de grondslagen komt na-
tuurlijk niet zo maar uit de lucht vallen. Op 
landelijk, provinciaal en lokaal niveau heeft 
het CDA electoraal ingeleverd. 

Het proces van voortgaande secularisatie, 
waarin katholieken en protestanten massaal 
de kerk de rug toekeren, zal hierop van in-
vloed zijn geweest. Er zijn echter daarnaast 
ook andere ontwikkelingen waar te nemen. 
De wereld is een stuk individualistischer ge-
worden, machtsblokken verschuiven, de eco-
nomische groei stagneert en het maatschap-
pelijk middenveld – altijd de centrale basis 
van het CDA- erodeert. Op al deze ontwik-
kelingen moet het CDA vanuit haar ideologie 
een gepast antwoord zoeken. 

De verschillende geledingen binnen het CDA 
hebben de laatste tijd intern gepraat over de 
betekenis van de C in de naam. Zo ook de 
CDA-afdeling Laarbeek. Vorige week woens-
dag verzorgde op de ledenvergadering Jean-
Pierre Adams uit Aarle-Rixtel voor een select 
gezelschap CDA-leden een presentatie. Hij 
koos als uitgangspunt het bekende citaat van 
Jan Rotmans: wij leven niet in een tijdperk 
van veranderingen, maar in een verandering 
van tijdperken. In zijn lezing ging Adams ver 
terug, naar de oorsprong van de religie en 
naar een heel bijzonder gepersonaliseerde Je-
zus die voor hem een lichtende inspiratiebron 
was.

Na afloop was er een heel geanimeerde dis-
cussie, waarin ongedwongen standpunten 
en meningen werden uitgewisseld. Aan het 
einde van de discussie was veel verhelderd, 
maar er helemaal uit waren we natuurlijk nog 
lang niet. 

Willy van Osch

LEZERSPODIUM

Jeanne-Pierre Adams 

Voorbespreking raadsvergadering De 
Werkgroep
Laarbeek - In het gemeentehuis van Laarbeek is 
op donderdag 10 december de laatste raadsver-
gadering van 2015.

Deze vergadering telt zo’n 22 agendapunten 
met als belangrijkste; De Retailnota Laarbeek 
2015; De Kadernota Schulddienstverlening; 
Meerjarenplanning gemeentelijke gebouwen; 
Het bestemmingsplan Boerderijwoning Eycken-
lust; Werkbedrijf Atlant De Peel; Dienstverlening 
overeenkomst Zorg gemeente Helmond; Wijzi-
ging div bestemmingsplannen en De belasting-
verordening 2016.

De werkgroep houdt haar voorbespreking op 
maandag 7 december in het Buurthuis van Ma-
riahout. De koffie staat om 20.15 uur klaar.

Wilt u meepraten met de gemeentepolitiek, 
kom naar de voorbespreking en laat ook daar 
uw stem horen. 

Bent u niet in de gelegenheid om naar die bij-
eenkomst te gaan maar wilt u toch aangeven 
hoe u er over denkt dan kunt u contact opne-
men met  een van de commissie- of raadsleden 
u kunt de mailadressen en contactgegevens 
vinden op www.dewerkgroep.nl of bel met Ben 
Swinkels, fractievoorzitter De Werkgroep, tel. 
0499-422017 of mail info@dewerkgroep.nl. 

Achterbanvergadering PvdA Laarbeek 
Laarbeek - Fractie en bestuur van de PvdA afdeling 
Laarbeek willen graag samen met u de komende 
raadsvergadering van 10 december voorbereiden. 
Dit staat voor maandag 7 december gepland.

Tijdens deze raadsvergadering staan o.a. de vol-
gende onderwerpen op de agenda: De Retail nota 
Laarbeek 2015, De Kadernota Schulddienstverle-
ning Peel6.1 2015-2016, Meerjarenplanning on-
derhoud van de gemeentegebouwen, Voorstel tot 
vaststelling bestemmingsplan Boerderijwoning Bui-

tenplaats Eyckenlust, Voorstel tot vaststelling van 
de Verordening en Convenant rekenkamercom-
missie, Plan van aanpak verlagen uitgaven BUIG.

De stukken van deze en andere onderwerpen vindt 
u op de site van de gemeente Laarbeek. Laat uw 
mening horen en praat mee. U bent van harte wel-
kom op maandag 7 december. De koffie staat klaar 
vanaf 19.00 uur in Café Thuis, Heuvelplein 6, Beek 
en Donk.

Eigen schuld??
In de raadsvergadering van 10 december is de 
nota schulddienstverlening een hamerstuk. Dat 
betekent dat de raad er niet meer uitgebreid 
over zal praten. Maar dat betekent niet dat er 
niet over gesproken is. In de commissie Soci-
aal Domein bleek dat de verschillende politieke 
partijen het inhoudelijk eens zijn met de nota. 
Gelukkig wel.

Maar eigenlijk is  het jammer dat het niet is 
benoemd dat er ook in Laarbeek inwoners 
zijn met problematische schulden. In de nota 
wordt zeker aandacht besteed aan de mogelij-
ke oplossingen en aanpak van deze problemen.
 
Schulden raken ook onze dorpsgenoten en hun 
gezinnen diep. Wat opvalt is dat deze mensen 
vaak meer problemen tegenkomen in hun le-
ven en er naar verloop van tijd niet meer zelf uit 
kunnen komen met alle gevolgen van dien: dan 
wordt de situatie alleen maar erger.
 
Soms hoor je mensen denken: maar is dat niet 
hun eigen schuld? Soms is dat gewoon zo, 
maar  vaak is  het een kwestie  van een onge-

lukkige samenloop van omstandigheden, in de 
volksmond: gewoon pech! Soms is het zo dat 
mensen het allemaal niet alleen kunnen regelen 
en er dus hulp bij nodig hebben.
 
De PvdA Laarbeek wil niemand in de kou la-
ten staan en vraagt daarom beleid dat ervoor 
zorgt dat deze dorpsgenoten en hun gezinnen 
weer zoveel mogelijk op eigen benen verder 
kunnen. We zijn heel blij met het project Geld 
in eigen Hand, dat mensen helpt om zelf weer 
de touwtjes in handen te nemen. Soms is dat 
niet  genoeg en doen mensen een beroep op 
schulddienstverlening. We hebben gezien dat 
de regels van de nieuwe nota veel rekening 
houden met wat mensen daadwerkelijk nodig 
hebben. Daaruit blijkt ook, dat het soms niet 
lukt om zonder hulp uit de schulden te komen 
en te blijven. Dan moet er een vangnet zijn, 
zodat alle inwoners van Laarbeek erbij kunnen 
blijven horen!
 
Pvda Laarbeek
Leden commissie Sociaal Domein

LEZERSPODIUM

Voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek
Laarbeek - PNL houdt haar openbare voorbespre-
king op maandag 7 december, ter voorbereiding 
op de raadsvergadering van donderdag 10 de-
cember.  

Op deze voorbespreking komen de punten aan de 
orde zoals die op de agenda staan, o.a. de Re-
tailnota Laarbeek 2015, Kadernota Schulddienst-
verlening Peel 6.1, diverse bestemmingsplanwij-
zigingen waaronder boerderijwoning Eyckenlust, 
wijziging bouwvlak prof. Dondersweg te Beek en 
Donk. Horecagelegenheid Asdonkseweg Aarle-
Rixtel en splitsing Bemmerstraat 8 Beek en Donk, 
2e tussenrapportage 2015, vorming van Werkbe-
drijf Atlant De Peel, verlenging dienstenovereen-
komst Zorg met gemeente Helmond, verlagen van 
de uitgaven BUIG (= gelden t.b.v. uitkeringen ), 
project reststroken Beek en het vaststellen van de 

diverse belastingverordeningen 
2016 met daarin de nieuwe tarieven. 

De volledige agenda met bijbehorende stukken 
kunt u raadplegen op de website van de gemeen-
te Laarbeek, klikken bij ‘Meteen naar’ op ‘Bestuur 
en organisatie’ en dan op ‘vergaderkalender/-
stukken’. Ook kunt u de gratis app ‘iBabs’ instal-
leren op uw tablet, en daarbij de gemeente Laar-
beek selecteren. Bij emailadres én bij wachtwoord 
vult u beide keren ‘burger’ in. 

Een volle agenda met belangrijke stukken die ook 
u aangaan. Zij nodigen u dan ook van harte uit om 
hierover met hen mee te praten op maandag 7 de-
cember 2015, aanvang 20.00 uur in het Buurthuis 
te Mariahout. De koffie en thee staan klaar.
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Het was hoogzomer én zondag toen 
ik per se met ons vintage-caravanne-
tje wilde vertrekken voor een bezoek 
aan diverse Spaanse steden. Omdat 
wij normaliter op zondag bergkam-
wandelen met vriend(inn)en en hon-
den wilde mijn man per se op maan-
dag vertrekken, dus vertrokken we op 
zondag… whaháááhhh! Onze wan-
delclub vertrok op datzelfde moment 
voor een wandeling in de hoger ge-
legen campo (platteland), zónder ons. 
Eenmaal aan een verkoelend drankje 
op het Plaza-Mayor van het loeihete 
Salamanca ontving ik een paniekerig 
telefoontje van een wandelvriendin en 
dat loog er niet om! De nabijgelegen 
gemeente Pedreguer had besloten om 
de bijen in de bergen te vergiftigen (!!) 
en omdat dat gedeeltelijk mislukt was, 
waren de overlevende bijen ontzet-
tend gestrest. Normaal hoort daar een 
waarschuwingsbord bij te staan maar 
dát waren ze “vergeten”! Onze wan-
delclub (die toen uit negen personen 
en drie honden bestond), wandelde 
nietsvermoedend richting bergkam en 
werd massaal aangevallen. Iedereen 
werd meerdere keren gestoken. De 
paniek ontstond pas later. Eerst was 
het hollen geblazen. Zo snel mogelijk 
weg van de onheilsplek. Een vriendin 
werd ontzettend vaak in haar keel ge-
stoken maar ook de honden. De hon-
den… wáár was kleine Timo? Nadat 
ze eerst bij elkaar het gif hadden uit-

gezogen, probeerden ze de horrorfilm 
terug te draaien. Ze hadden gezien 
dat Timo als eerste werd aangevallen. 
Hij piepte en zette het op een hollen. 
Vervolgens werd de groep aangeval-
len en voordat ze beseften dat de 
kleine, zwarte Affenpinsher (Monkey-
terriër) niet meer bij de groep was, 
was het eigenlijk al te laat. Op een 
bevel werd niet gereageerd. Geen 
teken van Timo. Dagenlang werd er 
met man en macht naar hem gezocht. 
Hij is nooit meer gevonden… Hondje 
Timo was voor een paar dagen met 
zijn baasjes in Spanje op vakantie. Het 
moet verschrikkelijk zijn geweest voor 
de wandelclub om onze vrienden uit 
te zwaaien, wetende dat Timo ergens 
boven in de bergen op een traumati-
sche wijze zijn leven heeft moeten la-
ten. En wat heb je aan excuses van de 
gemeente? Het had nooit mogen ge-
beuren. Daarbij had het nog véél erger 
kunnen aflopen. De gemeente Pedre-
guer heeft ook nooit goed kunnen 
uitleggen waaróm die bijen doodge-
spoten moesten worden. Als het om 
de wereldse bijenstand gaat, staat het 
waarschuwingslicht al láng op ROOD! 
Zonder bijen kan de mens op aarde 
niet eens leven, dus waarom waren ze 
in Pedreguer niet zuiniger op die nut-
tige dieren? Het traumatisch verhaal 
moest de doofpot in. Maar voor onze 
wandelvrienden was dat niet zo een-
voudig… Het drankje in Salamanca 
smaakte plots niet meer lekker. Wél 

was ik blij dat ik mijn zin had doorge-
dreven om op zondag te vertrekken. 
Daardoor is ons deze traumatische 
gebeurtenis bespaard gebleven. Adios 
perrito Timo… R.I.P…

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

Luchtpost
Bijen

Spanje

www.FincaErbalunga.com 

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

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Juul van St iphout 

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

Voor het ophalen van:

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

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

Kleine Timo

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Fr ans
 
Gefelicit eerd

Rudy
 

Gefeliciteerd

BEL DE SPECIALIST
Rolluiken, zonneschermen, garagedeuren, 
horren. Verkoop, montage, reparatie, renovatie. 
Bel of mail voor informatie 0413-476359, 
info@kluijtmanszonweringen.nl

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

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

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

AANGEBODEN

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

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

Ik heb het boek ‘Aarlese mensen tussen 1880 en 
1950’ over, wie kan ik hiermee verblijden? Meer 
info Aarle-Rixtel@hotmail.com

Oppasadres in Laarbeek, meisje 14 jaar (bijna 15), 
ervaring met oppassen. 
Reacties: djvanbommel@onsbrabantnet.nl

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

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

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

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

Klassieke auto’s gezocht. Heeft u een oldtim-
er staan die u wilt verkopen, dan kunt u mij 
bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com

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

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

OVERIG
December actie Kledingbank Laarbeek en 
tweedehandswinkel ViaVia. EXTRA open op 
vrijdag 11 december van 16.00 uur tot 20.00 uur 
en zondag 20 december van 12.00 uur tot 16.00 
uur. Beekerheide 41 te Beek en Donk.

TE HUUR
Te huur: mooie ruime woonruimte voor 2 
personen. Tel. 06-13768114

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

Feest? En op zoek naar geluidsapparatuur? 
Voor € 50 huurt u een complete set. Geïnter-
esseerd? 06-41538601 of mail dj.imm@live.nl

TE KOOP  
Te koop: jonge bruine legkippen, volledig in-
geënt. Tel. 0499-471755 of 06-13894215 

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

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

3 grote koffers en 1 kleinere koffer. €30,00. 
Tel. 06-54237116

Te koop wegens verhuizing: Prachtige bank 
(antraciet) en een loveseat (antraciet) in zeer 
goede staat: €250,00. Tel. 06-54237116

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

Op vrijdag 11, zaterdag 12, vrijdag 18 en za-
terdag 19 december van 10.00 uur tot 16.00 
uur bied ik weer mijn sfeervolle kerstdecora-
ties, kransen en bloemwerken gemaakt van 
natuurlijke materialen aan op Clovishof 30, 
Aarle-Rixtel, 0492382762. Bestellingen zijn 
mogelijk. schikmetgroen.nl

De beste tijd om te planten: Laan- en parkbo-
men, coniferen, heesters, taxus, buxus, laurier, 
en hedera’s. Tevens bloeiende winterviolen, 
heideplanten en alle vaste planten. Groencen-
trum van Heesch. Kerkdijk Zuid 7b, 
Sint-Oedenrode. 0413-472040
 
Complete satelietschotel TV. T.w. nieuwe HD-
receiver, Astra LNB duo quad YA1002 plus 
bijbehorende kabels etc. Alles in perfecte staat. 
€200,00. Tel. 0492-462518

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

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

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

iPhone 4S wit in roze etui verloren met bank-
passen en rijbewijs (en heel veel foto’s..). Ver-
loren tussen Smalleweg, Heuvelplein, Berk-
endijkje, Nassaustraat, Oranjelaan, Beekerheid 
(Beek en Donk). Tel. 06-10861586

Marieke de Groot
Korenmijt 19B, Beek en Donk | 06 - 345 413 82 

info@top-flowers.nl | www.top-flowers.nl 

- Thematische workshops
- Bruidswerk
- Rouwbloemwerk
- Bedrijfsbloemwerk
- Alle overige bloemwerken
   op bestelling, gratis bezorgd. Schrijf je nu in voor de kerstworkshops!

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Fr ansFr ansFr ans

Gefelicit eerdGefelicit eerd

RudyRudyRudyRudyRudy

GefeliciteerdGefeliciteerdGefeliciteerdGefeliciteerdGefeliciteerd

Rudy
 

Gefeliciteerd
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Aarle-Rixtel – Deze dagen zijn 
Sinterklaas en zijn pieten heel erg druk 
in de weer om alle kinderen een be-
zoekje te brengen. Wat zal de goedhei-
ligman jou brengen op Pakjesavond? 
Spannend…nog even en dan is het 
zover! Maar wist je dat Sinterklaas 
het ook heel erg leuk vindt wanneer 
je hem uit komt zwaaien wanneer hij 
weer naar het zonnige Spanje vertrekt? 
Avonduittocht

Na het grote Sinterklaasfeest is het 
voor sommige kinderen moeilijk te 
begrijpen waarom Sinterklaas geen af-
scheid neemt en hoe hij weer vertrekt. 
Speciaal voor deze groep kinderen en 
natuurlijk voor alle andere kinderen 
organiseert Stichting Sinterklaas Aar-
le-Rixtel op zondag 6 december een 
avonduittocht.
 
Programma
Om 18.30 uur ontvangt de burge-
meester Sinterklaas en zijn pieten bij 

de kiosk in Aarle-Rixtel. Samen met 
alle kinderen vertrekt Sinterklaas dan 
onder begeleiding van een lampion-
nenoptocht naar het kanaal. Sinter-
klaas heeft dit jaar namelijk nog één 
belangrijke taak te verrichten voor-
dat hij weer naar Spanje vertrekt: 
hij mag de nieuwe passantenhaven 
van de gemeente Laarbeek openen! 
Na deze spectaculaire opening ver-
trekt de stoomboot met Sinterklaas 
en zijn pieten dan weer naar Spanje 
en kan iedereen, jong  én oud, het 

gezelschap uit-
zwaaien.

Kom allemaal!
Neem dus je 
lampion mee 
en zorg dat je 
om 18.30 uur bij de kiosk in Aarle-
Rixtel bent zondag. Het evenement 
is gratis toegankelijk en rolstoel-
vriendelijk. Tot zondag!

Voor alle informatie over dit evene-

ment kun je terecht op 
www.sinterklaasaarlerixtel.nl

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

UITNODIGING
Wilt u goed voorbereid het nieuwe jaar in en wilt u weten wat er 
voor u gaat veranderen? Het belastingplan 2016 begint meer vorm 
te krijgen en Lindeboom Accountants & Belastingadviseurs neemt 
met u de belangrijkste fiscale maatregelen door.

Benieuwd of er voor u nog 
interessante mogelijkheden 
zijn? Lindeboom Accountants & 
Belastingadviseurs organiseert 
hiervoor de volgende bijeen-
komst, zet deze datum vast in 
uw agenda.

  Wanneer:  woensdag 16  
  december a.s.
  Waar:      Café Thuis,
     Heuvelplein 6 
     Beek en Donk

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30  ontvangst
19.45 aanvang programma 
 ‘Belastingplan 2016’
20.30 aanvang programma 
 ‘Fiscale Eindejaarstips’

Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd.

De voorlichting wordt verzorgd 
door Ton van de Sande RA. 
Ton is vennoot bij Lindeboom 
Accountants & Belastingadviseurs 
en in het verleden heeft hij 12 
jaar als Rijksaccountant bij de 
Belastingdienst gewerkt. 

Deelname is kosteloos en 
u kunt zich aanmelden via 
het contactformulier op de 
website of een mail sturen naar 
info@lindeboomaccountants.nl. 
Er is beperkt plaats, dus meld u 
op tijd aan.

BELASTINGPLAN 2016 
EN FISCALE EINDEJAARSTIPS

Sinterklaas
Kom jij Sinterklaas ook gezellig uitzwaaien zondag?

Kom kijken op zaterdag 12 en 19 december tussen 13.00 en  17.00 uur

Voor meer informatie bel: 06-50236720

 €298.000 k.k.

Magnolia 13 Beek en Donk
Seniorenwoning uit het plan “Zeven Zusters”
(achter het voormalige  klooster)

TE
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is • Unieke locatie midden in het centrum
• Dichtbij alle voorzieningen
• Fijne en levendige buurt om in te wonen
• Mooie woning met aandacht voor kwaliteit gebouwd
• Badkamer en slaapkamer op begane grond
• 2 slaapkamers, douche en toilet op 1e verdieping
• Ruime aanbouw/serre

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Beek en Donk – Even een bioscoopje pik-
ken? Vroeger kon je dan terecht bij de familie 
Heinsbergen. Op de hoek van de Kapelstraat en 
Brouwersstraat was jarenlang leven in de brou-
werij. De naam van het appartementencomplex 
herinnert aan tijden van weleer. 

Harmonieuze gemeenschap  
Toon en Lieneke Heinsbergen kochten in 1933 
een café aan de Kapelstraat in Beek en Donk. Het 
stel was erg betrokken bij het verenigingsleven. 
Samen bouwden ze een bedrijf op dat naast het 

café ook een slijterij en een bioscoop omvatte. In 
de ruimtes die bij het complex hoorden, was de 
hele gemeenschap welkom. Er werden trouwfees-
ten gehouden, de Rabobank hield er zijn jaarver-
gaderingen en de toneelclub had er een repetitie-
ruimte. Naast kaarten werd er gebiljart en er werd 
zelfs tafeltennis gespeeld. Dat Harmonie O&U de 
ruimte als repetitielokaal had, was niet vreemd. 
Toon Heinsbergen was zeer muzikaal en Lieneke 
stamde uit de muzikale familie Heesakkers. In har-
monie kwamen mensen op deze plek samen. De 
naam voor de bioscoop werd dus niet voor niets 
‘De Harmonie’.

Pinda’s en mandarijnen
In 1948 werd de zaal bij het café gemoderniseerd 
en kwam er een bioscoop. Mensen kwamen mas-
saal naar de film kijken. Vooraf speelde het beken-
de polygoonjournaal en in de pauze werd rondge-
gaan met allerlei lekkernijen. Jan Heinsbergen weet 
het nog goed; “Doppinda’s verkochten we, en 
mandarijnen.” Lachend voegt hij eraan toe; “Soms 
kwam het gekraak boven de film uit.” Samen met 
zijn twee zussen Fien en Riek nam hij na ruim 
veertig jaar de zaak van zijn ouders over. “Riek 

is vorig jaar 
overleden”,  
vertelt Jan, 
“eigenlijk 
was het 
de bedoe-
ling dat we 
het bedrijf met z’n vieren 
over zouden nemen.”  Broer Martien overleed net 
voordat het bedrijf, in de 70er jaren, overgenomen 
werd. Aan de bioscoop bewaart Jan mooie herin-
neringen: “Ik was een manusje van alles”, legt hij 
uit; “Directeur,  ouvreur,  operateur.”  Samen met 
zijn zussen verzorgde hij de kaartjes. “Als ouvreur 
bracht ik de mensen naar hun plek”, vertelt Jan, 
“je weet wel, met zo’n zaklampje.” Hij voegt er 
meteen aan toe dat de aanvangstijden nogal eens 
varieerden. “We begonnen pas als iedereen bin-
nen was.”  Jan lacht als De MooiLaarbeekKrant 
begint over de ‘stomme’ film. “Al vanaf de jaren 
’30 zat er geluid bij de film. Helaas ontbrak bij ons 
het geld om de film in stereo te vertonen.”  Trots 
vertelt hij over de introductie van de cinemascope, 
zodat ze in de bioscoop extra brede beelden kon-
den vertonen.

Einde tijdperk
Helaas kon de bioscoop niet concurreren met de 
opkomende televisie en het veranderende uit-
gaansleven. “De jeugd had andere behoeftes,” 
vertelt Jan, die in 1986 ziek werd en daarna nog 
een jaar probeerde de bioscoop verder te draaien. 
“De kachel hield er mee op en de bezoekersaan-
tallen liepen terug. Tijd om te stoppen”,  zegt 
Jan, die nu samen met zijn zus van zijn oude dag 
geniet. Familielid Jan Heesakkers was in 1948 bij 
de vertoning van de eerste film ‘Tarzan in New 
York’.  “Samen met mijn tante mocht ik naar de 
film”, lacht Jan Heesakkers. “Tante was zo onder 
de indruk dat ze op de gekste momenten lachte.” 

Ruim zestig jaar werd lief en leed gedeeld op de 
hoek van de Kapelstraat en de Brouwerstraat. De 
naam ‘De Harmonie’ prijkt nog steeds op de na 
2007 gebouwde woningen. Herinneringen aan 
een bloeiend gemeenschapsleven.

Een speciaal woord van dank aan heemkunde-
kring ‘De Lange Vonder’ voor het beschikbaar 
stellen van hun fotomateriaal.

bIoScoOP ‘dE hArMonIe’ (hEiNsbErgEn)bIoScoOP ‘dE hArMonIe’ (hEiNsbErgEn)bIoScoOP ‘dE hArMonIe’ (hEiNsbErgEn)bIoScoOP ‘dE hArMonIe’ (hEiNsbErgEn)bIoScoOP ‘dE hArMonIe’ (hEiNsbErgEn)bIoScoOP ‘dE hArMonIe’ (hEiNsbErgEn)bIoScoOP ‘dE hArMonIe’ (hEiNsbErgEn)bIoScoOP ‘dE hArMonIe’ (hEiNsbErgEn)bIoScoOP ‘dE hArMonIe’ (hEiNsbErgEn)bIoScoOP ‘dE hArMonIe’ (hEiNsbErgEn)bIoScoOP ‘dE hArMonIe’ (hEiNsbErgEn)bIoScoOP ‘dE hArMonIe’ (hEiNsbErgEn)
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

KIJK VOOR BIJZONDERE OPENINGSTIJDEN 
OP WWW.ALDI.NL.

Zuid-Amerikaanse
kogelbiefstuk*

Sinterklaastompoucen*

Gourmetschotel*

Pepernootkoek

Snoeptomaatjes

Witte druiven

Krielaardappelen

Mandarijnenkistje

Bron: Consumentengids december 2015

Chocolade 
kruidnoten

*Uit de koeling 

Soms kwam het gekraak 

boven de fi lm uit

De kachel hield ermee op 

en de bezoekersaantallen 

liepen terug

‘De Harmonie’ nu

Fien, Toon, Lieneke, Riek en Jan

‘De Harmonie’ toen Foto: Martin Philipsen
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“Mensen ondersteunen in de moei-
lijke periode na het overlijden trok 
me altijd al aan. Zo had ik in mijn 
werk in het Elkerliek ziekenhuis re-
gelmatig contact met nabestaanden 
die een dierbare hadden verloren. 
Toen mijn vader overleed, was het 
voor mij helder: ik maakte de stap 
naar de uitvaartbranche.” Inmiddels 
bestaat de uitvaartonderneming van 
Juliette Poelmann – Magis één jaar.

Dankbaar
“Ik ben blij dat ik mijn hart heb kun-
nen volgen.” Juliëttes ogen stralen. 
“Mijn gezin staat ook achter wat 
ik doe, ondanks de onregelmatige 
werktijden. Dat vraagt soms best veel 
van ze. Zodra ik een melding van 
overlijden binnenkrijg, komt dat op 
de eerste plaats. Ik ben heel dankbaar 
voor het vertrouwen dat families mij 
geven om de uitvaart van hun dier-
baren te regelen. Zij geven mij inspi-
ratie om mijn werk zo te blijven doen 
dat iedereen tevreden is. Een glimlach 
door de tranen van verdriet heen is 
prachtig om te zien. Dan weet je dat 
je het goed hebt gedaan.”

Uw wensen voorop
Juliëtte vindt het belangrijk dat 
mensen met een goed gevoel te-
rugkijken op het afscheid. “Bij het 
verzorgen van een uitvaart staan 
de wensen van de overledene en 
nabestaanden altijd voorop. Dit 
maakt iedere uitvaart anders, en het 
blijft hierdoor een grote uitdaging. 
Samen zoeken naar het juiste ge-
voel en de juiste woorden. Die pas-
sen bij het leven dat voorbij is, maar 
ook bij het leven dat doorgaat. 

Luisteren en adviseren
“Ik ben betrokken en bied graag 

een luisterend oor. Dat zorgt voor 
fijne, open gesprekken en je houdt 
er warme contacten aan over.” 
Ook geeft Juliëtte advies op finan-
cieel en fiscaal gebied. “Daardoor 
heb ik goed zicht op het complete 
plaatje van de uitvaart. Zodat alles 
klopt tot in de puntjes. En mensen 
na afloop zeggen: ‘Ja, dat is pre-
cies zoals we het voor ogen had-
den.’”

Toekomst
Graag volg ik de ingeslagen weg 
die ik ben gegaan. Een weg die 
mij leidde tot mooie uitvaarten, 
en dankbare families. Graag blijf ik 
de komende jaren het vertrouwde 
gezicht van Monuta Magis.
Graag zal ik mijn best blijven doen 
om te zorgen dat families met een 
goed gevoel afscheid hebben kun-
nen nemen van hun dierbaren.

Monuta Magis bestaat één jaar. 
Bedankt voor uw vertrouwen.

Bedankt voor uw vertrouwen

Monuta Magis bestaat 1 jaar 

Families geven mij  

inspiratie om mijn werk zo 

te blijven doen dat  

iedereen tevreden is

Octopusband zoekt nieuwe leden

Beek en Donk - De Octopusband uit 
Beek en Donk zoekt nieuwe leden. De 
band bestaat al ruim 27 jaar en de re-
petities zijn op maandagavond.

Zij repeteren in het dagverblijf van 
Stichting ORO, gelegen aan het Wet-
houder Heinsbergenplein 4 in Beek en 
Donk. Hun muziek is niet alleen afge-
stemd op Moravische of Tsjechische 

polka’s. Zij spelen muziek die voor 
iedereen toegankelijk is. Op dit mo-
ment hebben zij behoefte aan trom-
petblazers en een slagwerker kleine 
trom. Maar als je een ander instrument 
bespeelt, kun je natuurlijk ook reage-
ren. Wanneer u interesse heeft, kunt u 
contact opnemen met Maria Klessens, 
tel. 0492-462850.

Oudijzeractie bij Harmonie 
De Goede Hoop
Aarle-Rixtel – Het is mogelijk om op 
zaterdag 19 december oude metalen in 
te leveren ten behoeve van harmonie 
De Goede Hoop in Aarle-Rixtel. Tussen 
9.00 en 11.00 kunt u daarvoor terecht 
op het terrein tussen de Boerenbond 
en Grandcafé Stout aan de Dorpsstraat. 

Leden van de harmonie zijn daar dan 
aanwezig om de materialen in ont-
vangst te nemen. Alle soorten oude 
metalen zijn welkom. Daarnaast ook: 
elektrakabels, witgoed en oude com-
puters.

Indien uw spullen te zwaar of te om-
vangrijk zijn om ze te brengen, dan 
komen zij ze op die dag na 11.00 uur 
ook graag ophalen. Bel daartoe met 
Willem Verhoeven, tel. 06-38900299. 
Grotere partijen komen ze ook tussen-
tijds wel ophalen. Als u aan het oprui-
men bent en u wilt direct van uw spul-
len af, dan kunt u die deponeren op 
het eerder vermelde terrein tussen de 
Boerenbond en Stout aan de Dorps-
straat, op het verharde stukje tussen 
de platglasbak en de beukenhaag.

Helmond/Aarle-Rixtel – De poli-
tie is op zoek naar een belangrijke 
getuige, een vrachtwagenchauf-
feur. In het kader van het onder-
zoek naar een steekincident dat 
woensdag 11 november plaats-
vond, zoekt de politie naar een 
specifieke getuige. 

Een vrachtwagenchauffeur die 
op 11 november tussen midder-
nacht en 2.45 uur langs het ka-
naal tussen Helmond en Aarle-
Rixtel reed, ter hoogte van Sluis 
7. Eerdere getuigenoproepen via 
de Facebookpagina van politie 
Helmond en persberichten lever-
den namelijk tot op heden niet het 
gewenst effect op. Het slachtoffer, 
een 47-jarige Helmonder, wist daar 
namelijk te ontkomen door in het 
kanaal te springen en met het mes 
dat zijn belagers gebruikten, naar 
de overkant te zwemmen. Eenmaal 
aan de overkant probeerde hij 
de aandacht te trekken van een 

passerende vrachtwagenchauf-
feur. De chauffeur claxonneerde, 
remde en seinde met groot licht en 
kon het wenkende slachtoffer ont-
wijken. Mogelijk dat de chauffeur 
de situatie niet vertrouwde door 
het mes dat het slachtoffer bij zich 
had. De vrachtwagenchauffeur 
reed namelijk door. 

Naar deze belangrijke getuige, 
deze vrachtwagenchauffeur, is de 
politie dringend opzoek. Mocht 
u zelf de vrachtwagenchauffeur 
zijn of denkt u te weten wie de 
vrachtwagenchauffeur is geweest, 
dan kan er contact worden opge-
nomen met de politie. Telefoon: 
0900-8844. Anoniem kan ook: 
0800-7000.

Politie op zoek naar 
specifieke getuige

Complete bruidsstyling

Make-up workshops

Kleurenanalyse

Laat jezelf zien!
alleen op afspraak

visagie - kleurenanalyse 
workshops - haar 

Beekseweg 5, Lieshout          |           06-48753636              |             info@idomakeup.nlEverbest 60   Beek en Donk   (0492) 361 979   www.opheijhekwerken.nl

Aarle-Rixtel - Peter van Rosmalen 
(58) is met zijn bedrijf PaperWise 
uitgeroepen tot winnaar van The 
Next Entrepreneur 2015, de jaarlijkse 
prijs van MKB-Nederland en de Ra-
bobank voor de meest vernieuwende 
en kansrijke starter. Tijdens de finale 
in Amersfoort vanmiddag liet hij drie 
collega-ondernemers achter zich.  
Volgens de jury weet Van Rosmalen 
zijn persoonlijke duurzaamheids-
missie succesvol te combineren met 
ondernemerschap. Hij verdient met 
zijn overwinning een geldbedrag van 
€12.500. 

“Als ik niet verander, wie dan wel?” 
Vanuit die gedachte nam Peter van 
Rosmalen twee jaar geleden op 56-ja-
rige leeftijd ontslag bij de verpak-
kingsgroothandel waar hij al jaren 
werkte om voor zichzelf te begin-
nen. Zijn bedrijf PaperWise maakt 
van landbouwafval papier en karton 
van hoogwaardige kwaliteit maar met 
bijna 50 procent minder ‘milieu-im-
pact’ dan FSC-papier van houtvezels. 
Als vader en opa vond Van Rosmalen  
dat hij “écht iets moest doen voor de 
volgende generaties”. Op reis in India 
was hem opgevallen dat er nauwe-
lijks iets werd gedaan met de enorme 
hoeveelheden landbouwafval die be-
schikbaar zijn. Dat bracht hem op het 
idee om daarvan papier en karton te 
gaan maken in ontwikkelingslanden. 
“Een uitgelezen kans om duurzaam 
te produceren, terwijl de lokale ge-
meenschap daar ook de vruchten van 
plukt.” 

De producten van PaperWise wor-
den gemaakt in India en Colombia en 
verkocht in Europa, zowel aan distri-
buteurs als directe gebruikers, zoals 
supermarkten. Van Rosmalen kende 
een vliegende start mede dankzij de 
steun van zijn voormalig werkgever 
Moonen Packaging en een aantal 
oud-klanten, die bereid waren om 
launching customer te worden. 

MVO
De jury roemt het feit dat Van Ros-
malen duurzaamheid en onderne-
merschap hand in hand laat gaan. 
“Duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen staan bij 
hem op één”, zegt Leendert-Jan Vis-
ser, directeur van MKB-Nederland. 
“Zijn product is duurzaam,  hij maakt 
het zijn afnemers makkelijk duurzaam 
in te kopen, en hij investeert ook nog 
eens in werkgelegenheid, scholing en 
gezondheidszorg in ontwikkelings-
landen. ”  “Het bedrijf heeft daarbij 
alle kans om de activiteiten op korte 
termijn verder op te schalen, in bin-
nen- en buitenland”, aldus Paul Dir-
ken, directeur Bedrijven van de Rabo-
bank.  
De jury spreekt ook haar waardering 
uit voor het feit dat Van Rosmalen op 
latere leeftijd de zekerheid van een 
goede baan heeft opgezegd om een 
persoonlijke missie te volgen. “Hij 
bewijst dat niet alleen jonge onder-
nemers disruptive kunnen zijn”, zegt 
Visser.

Van Rosmalen won het in de finale 
van Arjen van der Zee (PickThisUp – 
ritten combineren met bezorging van 
spullen), Lisanne van Zwol (Krom-
kommer – soep maken van gekke 
groenten) en Tessa Tippersma (Knet-
terzeep – zeep met funfactor voor 
kinderen). In totaal deden dit jaar 

bijna 750 startende ondernemers aan 
de verkiezing mee.

Over The Next Entrepreneur
MKB-Nederland en de Rabobank 
zijn in 2012 gestart met The Next 
Entrepreneur om startende onderne-
mers uit te dagen zichzelf constant te 
verbeteren en hun kansen te vergro-
ten. Los van de wedstrijd bieden zij 
starters een kennistraject, relevante 
informatie, advies en een uitgebreid 
netwerk(www.thenextentrepreneur.
nl). The Next Entrepreneur onder-
neemt met passie, heeft een ambiti-
eus plan en gaat doelgericht te werk. 
Hij of zij onderscheidt zich van de 
concurrentie met een unieke proposi-
tie en is altijd op zoek naar innovatie 
en vernieuwing om in te spelen op de 
nieuwste ontwikkelingen en trends. 
De eerste winnaar van The Next En-
trepreneur was Annefrid Immenkamp 
(Chocstar) in 2012. Daarna volgden 
Erik Recter (Watcher Enterprises) in 
2013 en Laurens de  Groot (Skycap) 
in 2014.

Peter van Rosmalen winnaar The Next Entrepreneur 2015
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Rondleiding bij Formido en brainstormen over Leonarduskerk

Pietendiploma’s uitgereikt op het Heuvelplein

Met Change verandert U.

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

Pioniersweg 29  Mariahout  06 - 348 43 056

Electro technisch 
bureau voor de 

particulier, 
agrarische sector 

en industrie
Theo Versantvoort

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

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

Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het 
uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, 
rioleringen en bouwputten. Tevens zorgen 
wij voor de afvoer van bouwafval, puin, 
hout, grond en groenafval.

Gebr. KantersGebr. Kanters

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

Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het 
uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, 
rioleringen en bouwputten. Tevens zorgen 

Redacteur: Martien van den Heuvel
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Vorige week don-
derdag 26 november waren de leden 
van Vier ondernemersclub Laarbeek 
te gast bij Formido in Beek en Donk. 
Eigenaar Arno van der Heijden gaf 
die avond een presentatie over zijn 
nieuwe winkel met showroom en 
magazijn. Daarnaast kwam ook Van 
Schijndel Passie voor Wonen aan het 
woord. Voordat het tijd was voor de 
hapjes en drankjes, werden de pre-
sentaties afgesloten door de initia-
tiefgroep De Kerk Draait Door met 
een pleidooi voor een herbestem-
ming van de Leonarduskerk in Beek 
en Donk. 

Aanvang avond 
Meer dan 50 ondernemers waren aan-
wezig op deze uitstekend verzorgde 
avond. De bijeenkomst werd geopend 

door Marcel Ruwers, die de aanwezigen 
en passant aanspoorde om lid te wor-
den van Vier (intussen 150 leden en een 
mailbestand van 180). Gastheer Arno 

van der Heijden vertelde over zijn doe-
het-zelfgeschiedenis die begint in een 
klein winkeltje in Beek en Donk en nu 
heeft geleid tot grootste franchisenemer 
van Formido met als voorlopige kers op 
de taart de recente verhuizing naar de 
grote bouwmarkt met een oppervlakte 
van 3000 vierkante meter aan de Wil-
helminaweg in Beek en Donk. In combi-
natie met Van Schijndel Passie voor Wo-
nen en Timberwoods kunnen klanten 
hun hartje ophalen op het gebied van 
wonen en lifestyle. 

De Kerk Draait Door
Na de presentaties over Formido en de 
andere woonwinkels (Van Schijndel en 
Timberwoods) die in hetzelfde pand zit-
ten, kwam de actiegroep De Kerk Draait 
Door aan het woord.  Die initiatiefgroep 
opende de presentatie met een oproep 
aan de aanwezige ondernemers tot het 
aanbrengen van ideeën voor de Leo-
narduskerk, die nu alweer 3 jaar leeg-
staat. Het doel van de initiatiefgroep 
is om de bewoners uit Laarbeek in het 
algemeen, maar Beek en Donk in het 
bijzonder, meer bij de kerk te betrekken 

om te voorkomen dat de kerk gesloopt 
zou moeten worden. Maar daarvoor 
zijn ideeën en ondernemende geesten 
nodig. En investeerders. “Het zou toch 
zonde zijn om de 120 jaar oude kerk – 
destijds gebouwd door Van Thiel – te la-
ten verloederen. En er zijn genoeg alter-
natieven, bijvoorbeeld een supermarkt, 
hotel of restaurant. Of een combinatie 
van wonen en werken. Maar daarvoor 

moet de kerk eerst weer meer draagvlak 
bij de bevolking krijgen. We hopen dat 
draagvlak onder andere te creëren door 
het evenement De Kerk Draait Door. Dat 
zal plaatsvinden in april 2016,” aldus 
de initiatiefgroep. Na de presentaties 
werden er rondleidingen georganiseerd 
door de bouwmarkt en kon iedereen 
een kijkje nemen bij de vernieuwde For-
mido, Van Schijndel en Timberwoods. 
Aan het eind van de avond konden de 
Laarbeekse ondernemers genieten van 
een hapje en een drankje. 

Beek en Donk – Sinterklaas kwam met twee van zijn pieten woensdagmiddag naar het Heuvelplein. Kinderen konden 
hier onder andere hun pietendiploma behalen. 

Het behalen van het diploma kon door pakjes in de schoorsteen te gooien. Daarnaast mochten ze natuurlijk ook even met 
Sinterklaas buurten, hun ingekleurde kleurplaat inleveren en last but not least: lekker pepernoten eten! 
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‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 120 personen? Info aan de bar

DORPSSTRAAT 58,  LIESHOUT

Vrijdag 4 december de coverband 
uit Laarbeek en omstreken

WATT!?
Aanvang 21.00 uur. Gratis entree.

18  DECEMBER !

XMAS!

TIME: 19:00 Ð 21:00  WHERE: !
MUZIEKTUIN B&D WHO: JONG EN OUD ENTRANCE:!
GRATIS, ARTIKEL VOORRAADKAST  WHAT: SAMEN 
KERSTLIEDJES ZINGEN STYLE:  TRADITIONEEL EN MODERN  
WITH: ZANGGROEP PABO HELMOND!

BEEK EN DONK!

 AL     NG!
LAARBEEK!

www.xsllaarbeek.nl!

AL     NGAL     NG

van Uden - Bekx transport

Beek en Donk | Tel. 0492-461528 | www.vanudenbekxtransport.nl

18  DECEMBER 

XMAS

TIME: 19:00 – 21:00  WHERE: 

MUZIEKTUIN B&D WHO: JONG EN OUD ENTRANCE:

GRATIS, ARTIKEL VOORRAADKAST  WHAT: SAMEN KERSTLIEDJES 

ZINGEN STYLE:  TRADITIONEEL EN MODERN  

WITH: ZANGGROEP PABO HELMOND

BEEK EN DONK

 AL    NG
LAARBEEK

www.xsllaarbeek.nl

Mooi UIT in Laarbeek

Cabaretpoel ‘Vier keer leuk!’ in Ons Tejater 
Lieshout – De Cabaretpoel komt met 
‘Vier keer leuk!’ naar Ons Tejater op 
vrijdag 11 december. Altijd weer een 
verrassing. Cabaretliefhebbers op-
gelet. Deze voorstelling mag u niet 
missen. In de Cabaretpoel spelen vier 
nieuwe aanstormende cabarettalen-
ten elk een voorstelling van ongeveer 
25 minuten. U ziet finalisten en prijs-
winnaars van diverse cabaretfestivals.  

De Cabaretpoel, een nieuw initiatief 
voor aanstormend cabarettalent om 
zich aan het publiek te presenteren. 
Het is een soort reizend cabaretfesti-
val, maar dan zonder competitie ele-
ment.

Een avondje Cabaretpoel is een echte 
belevenis. Het is een zeer afwisselende 

avond met vier uiteenlopende caba-
retgenres. Vier cabaretvoorstellingen 
voor de prijs van één, met voor elk wat 
wils. Wie er spelen, blijft meestal tot 
de avond zelf een verrassing. Dus laat 
uzelf verrassen door het talent van de 
toekomst. Wie weet ziet u wel de toe-
komstige Theo Maassen of de nieuwe 
Youp van ‘t Hek. In ieder geval ziet u 
vier keer iets nieuws.

Vrijdag 11 december, aanvang 20.30 
uur in de theaterzaal van het Dorps-
huis, Grotenhof 2 te Lieshout. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar in het Dorpshuis. 
Reserveringen: www.vierbinden.nl/
onstejater of tel. 0499-422878 (maan-
dag tot en met donderdag na 13.00 
uur en vrijdagavond na 18.00 uur).

Lieshout - Buurtvereniging Plan 
West uit Lieshout houdt op zondag 
13 december een sfeervol Kerste-
vent ten behoeve van haar 50-jarig 
jubileum. In de Dorpsstraat voor 
café De Koekoek zullen een 20-tal 
kraampjes komen te staan. Het ge-
heel wordt natuurlijk in een gezel-
lige kerstsfeer aangekleed.

Achterin de zaal is vanalles te doen 
voor zowel groot als klein tegen 
een kleine bijdrage. Hierbij kun  je 
denken aan koekhuisjes maken, 
kerststukjes maken, nagels lakken, 
zeepjes maken, schminken e.d. 
Kerstster van Lieshout

Ook wordt er gestreden om de 
‘Kerstster 2015’, een soort Hol-
land’s got talent in Lieshout. Kinde-
ren van alle leeftijden kunnen zich 
opgeven om hun beste kerstact te 
presenteren. Van dans tot muziek-
instrument. Van goocheltruc tot 
playback of live muziek. Alles kan 
en mag, als het maar met Kerst te 
maken heeft. Een echte jury zal de 
acts beoordelen en aan het einde 
van deze gezellige middag de prijs 
overhandigen aan De Kerstster(ren) 
van Lieshout. 

Inschrijven? 
Natuurlijk hopen ze op een grote 

opkomst zodat het een gezellige 
dag wordt. Wil je strijden voor De 
Kerstster 2015? Geef je dan uiter-
lijk 7 december op door een mailtje 
te sturen naar bvplanwest@gmail.
com met de volgende gegevens: 
• Naam waaronder je op wil treden
• Naam en leeftijd van alle deelne-

mers
• Naam en Telefoonnummer van 

de contactpersoon

De show begint om 14.00 uur. Heb 
je muziek nodig? Zorg dat je die 
vóór 13.00 uur hebt aangeleverd 
op CD. 

Coverband Watt?! treedt op in Lieshout
Lieshout – Watt?! Is een enthousiaste 
nieuwe coverband uit Laarbeek en om-
geving. Zij spelen vooral veel rock- en 
pophits, van Bon Jovi tot Kings of Leon 
en van Elvis Presley tot Guns N’ Roses, 
zij bieden een divers repertoire.

De band bestaat uit 6 personen: Stein 
van de Ven (zanger) en Vera van de 
Broek (zangeres), Simeon van de Hurk 
(drummer), Daan Hendriks (gitarist), 
Patrick van Oorschot (pianist/gitarist) 
en Meike van Leuken (basgitaar). Daan 
en Stein zijn samen begonnen. Zij wil-
den graag een bandje beginnen en zo 

is al gauw Meike erbij gekomen. Daar-
na zijn ze aan de slag gegaan en één 
voor één kwam de rest van de band tot 
stand. Samen vormen ze een gezellige 
vriendengroep met een gedeelde passie 
voor muziek.

Hun doel is om in ieder geval Laarbeek 
en omgeving te veroveren en zoveel 
mogelijk mensen van hun muziek te la-
ten genieten. 

Nieuwsgierig geworden? Zij hebben 
vrijdag 4 december hun debuut in ‘t 
Café van Lieshout in Lieshout. 

De Catalaanse Kerststal komt er!
Allereerst willen wij iedereen hartelijk 
bedanken voor hun inzet en/of het 
plaatsen van hun handtekening. Er 
zijn 294 handtekeningen gezet. Dege-
nen, die getekend hebben, vertegen-
woordigen ook vaak nog een gezin, 

zodat de belangstelling feitelijk nog 
veel groter is. Daaruit blijkt, dat velen 
de Catalaanse Kerststal graag in onze 
kerk in Lieshout willen zien staan.

Gerda Vereijken en Sieberen Boltjes

LEZERSPODIUM

Buurtvereniging Plan West houdt sfeervol 
Kerstevent in Lieshout

Elke maandag tot en met vrijdag  

koopavond tot 20.00 uur! 
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Dorpsstraat 17  5737 GD  Lieshout  0492-325252
Kloosterdreef 8  |  5735 SJ  Aarle-Rixtel  |  0492 46 81 10
www.brabantsekluis.nl  |  reserveren@brabantsekluis.nl  

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

reserveren@brabantsekluis
0492-468110

Kerst in de Brabantse Kluis

reserveren@
reserveren@
reserveren@brabantsekluis

1e en 2e kerstdag
Middag aanvang tussen 12.30 - 13.30 uur
Avond aanvang tussen 18.30 - 19.30 uur
 
Kijk op onze website voor ons 
Hemelse Kerstmenu 

Ook kindermenu’s

Mooi UIT in Laarbeek

Inspiratie opdoen uit alle werelddelen

Klokkengieterij brengt 
WinterKLANK ten gehore
Aarle-Rixtel - De ondernemers van de 
eigen klokkengieterij laten op ludieke 
wijze weer van zich horen. Terwijl de 
dagen steeds korter worden en het 
weer elke dag een beetje grimmiger 
wordt, willen zij samen met u juist 
de warmte en gezelligheid vieren die 
dit jaargetij te bieden heeft. Op zon-
dag 20 december houden zij daarom 
WinterKLANK, een markt voor jong 
en oud, waar u inspiratie op kunt 
doen uit alle werelddelen. 

Op deze markt is niet alleen het goede 
doel vertegenwoordigd, dat u bijzon-
dere handgemaakte spullen aanreikt 
vanuit Afrika tot aan Azië, maar bij-
voorbeeld ook heerlijke koffie uit Zuid-
Amerika en verschillende lekkernijen 
uit Europese landen als Spanje en Ita-
lië. Want wat denkt u van een heer-
lijke, authentieke Italiaanse olijfolie 
waarmee u een bijzonder tintje geeft 
aan wat anders misschien een alle-
daags potje was geweest, of een lek-
kere tapenade om alvast de stemming 
te proeven van de zomer van 2016?  
Tussen deze tongstrelende lekkernijen 

door kunt u met eigen ogen het werk 
van bijvoorbeeld een pottenbakker en 
een barber artist aanschouwen. Uiter-
aard is er ook voor kinderen van alles 
te zien en te doen. Zo kunnen zij zich 
laten schminken, kunnen ze onder 
begeleiding taartjes versieren, vogel-
voer maken en kunnen ze zich te goed 
doen aan poffertjes, wafels en olie-
bollen. Mocht u na deze intrigerende 
wereldse rondleiding behoefte heb-
ben gekregen aan wat oer-Hollandse 
en ouderwetse gezelligheid, dan loopt 
u vast en zeker warm voor een lekker 
glas glühwein of een worstje van de 
barbecue. Meer informatie over deze 
middag en alle bijzondere dingen die 
u daar kunt zien en beleven, kunt u 
vinden op de Facebookpagina van de 
Klokkengieterij.

Houd u dus zondag 20 december al-
vast vrij in uw agenda; de onderne-
mers van de klokkengieterij heten u 
graag welkom op dit hartverwarmen-
de evenement! 

Kienen met de KVL
Lieshout – Er wordt weer gekiend 
in het Dorpshuis aan de Grotenhof 
in Lieshout door de Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout. 
Iedereen kan hieraan meedoen op 
vrijdag 4 december.

Er zijn weer mooie prijzen en vleesprij-
zen te winnen. Vrijdag gaat de jackpot 
er zeker uit. Tevens is er voor iedereen 
een presentje. De zaal gaat open om 
19.00 uur en het kienen begint om 
20.00 uur. 

Middagvullend programma op zondag 20 december

Slagwerkspektakel: ‘Santa goes China’

Beek en Donk - De succesvolle muzi-
kale voorstelling ‘Slag om het Anker’, 
in maart 2015 uitgevoerd door ver-
schillende slagwerkgroepen uit de 
regio, krijgt een vervolg. Nog dit jaar 
laten opnieuw twee verenigingen van 
zich horen tijdens een middagvullend 
programma: Santa goes China! Een 
slagwerkspektakel voor het hele gezin 
op zondag 20 december om 15.00 uur 
in Muziekcentrum ‘t Anker in Beek en 
Donk. 

Dit concert wordt uitgevoerd door de 
slagwerkgroep van Koninklijke Har-

monie O&U uit Beek en Donk en de 
slagwerkgroep van Fanfare De Voor-
uitgang uit Stiphout. Gezamenlijk ver-
gezellen zij de kerstman op zijn reis 
om, na Amerika en Europa, nu ook 
Azië te veroveren. Krachtige Japanse 
drums worden afgewisseld met prach-
tige melodieën die bijdragen aan een 
intieme kerstsfeer, maar dan wel in een 
verrassend nieuw jasje. Behalve de ge-
noemde slagwerkgroepen staan er ook 
nog een combo, verschillende blazers 
en enkele vocals op het podium. Dit 
alles onder leiding van de beide diri-
genten Rob van Doore en Rob van der 

Sommen; een unieke samenwerking in 
de slagwerkwereld.

Voor slechts €5,00 kunt u zo maar op 
de eerste rij zitten en volop genieten 
van dit bijzondere concert. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij Bloematelier De 4 
Seizoenen op het Piet van Thielplein, 
bij Sportshop Laarbeek op het Heuvel-
plein of via de leden van de slagwerk-
groepen. Uiteraard zijn er ook kaarten 
op de dag zelf te verkrijgen aan de 
kassa in ‘t Anker, Pater Vogelstraat 39, 
Beek en Donk.
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Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Praat mee over het nieuwe evenementen- en alcoholmatigingsbeleid
• Vacature burgemeester Laarbeek
• Voorgenomen uitschrijving Basisregistratie Persoonsgegevens
• Veranderingen per 1 januari 2016 voor iedereen die in 2015 onder de AWBZ of 

vorm van Jeugdhulp valt
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Gemeente actueel

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

Op vrijdag 4 december komt wethouder Briels aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Crisisnoodopvang vluchtelingen in De Dreef

LAARBEEK - Het college van burgemeesters en wethouders heeft besloten dat de 
gemeente Laarbeek van woensdag 9 december tot en met zaterdag 12 december, 
125 vluchtelingen opvangt in MFC De Dreef in Aarle-Rixtel. 
De nood is hoog als het gaat om opvanglocaties. We nemen als gemeentebestuur 
onze verantwoordelijkheid, passend bij de schaal van Laarbeek. Dat is kleinschalige 
opvang van korte duur. De Dreef in Aarle-Rixtel is daarvoor de meest geschikte 
locatie in Laarbeek; een sporthal en dorpshuis met meerdere ruimten. De locatie 
biedt voldoende faciliteiten en is goed bereikbaar.

Actuele informatie
De meest actuele informatie vindt u op het liveblog op www.laarbeek.nl. Via berichten 
op social media verwijzen we naar updates in het blog. Als u de crisisnoodopvang 
wilt volgen, dan is het handig als u ons via social media volgt: Facebook/
gemeenteLaarbeek of Twitter @Laarbeeknieuws. Of kijk geregeld op de website. 

Infopunt
Heeft u na het lezen van de informatie op onze website nog vragen, dan kunt u deze 
stellen op maandag 7 december tussen 16.00 en 18.30 uur in het gemeentehuis.

Collectieve aanvullende verzekering 2016

PEEL 6.1 - Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten, dan is de Collectieve 
aanvullende verzekering (CAV) van de gemeente interessant voor u. Het is namelijk 
een voordelige ziektekostenverzekering;
• u krijgt collectiviteitskorting op uw verzekeringspremie; 
• de gemeente verstrekt een bijdrage in de premie;
• u profiteert van vergoedingen van kosten via de aanvullende verzekering.

Laag inkomen
U komt in aanmerking voor de Collectieve aanvullende verzekering als u voldoet 
aan de voorwaarden. Uw maandelijkse netto gezinsinkomen (exclusief vakantiegeld 
en toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag) mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan het 
bedrag hieronder in de tabel. 

   Mensen tot 
   pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwden/ Samenwonenden  € 1.567,70               € 1.683,10 
Alleenstaande ouders € 1.410,95               € 1.551,05 
Alleenstaande  € 1.097,40               € 1.230,95 

Regel het op tijd!
Heeft u een inkomen onder deze bedragen wilt u deelnemen aan de gemeentelijke 
collectieve verzekering? Dat is alleen mogelijk bij de start van het kalenderjaar. Meldt 
u zich daarom zo snel mogelijk, maar uiterlijk op woensdag 16 december bij Peel 6.1, 
zodat we op tijd kunnen nagaan of u aan alle voorwaarden voldoet. 

Meer informatie?
Verzekeringen vergelijken? Kijk op www.gezondverzekerd.nl of op www.cz.nl/gemeenten.
Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en mogelijke pakketten op  
www.peel6-1.nl en zoek op collectieve aanvullende verzekering, of bel 140492.

Afvalinzameling verandert per 1 januari

LAARBEEK - Vanaf 1 januari 2016 gaat Laarbeek over op een nieuw inzamelsysteem 
voor afval. Het doel van dit systeem is tweeledig. Door beter te scheiden zal de 
hoeveelheid restafval flink verminderen, wat goed is voor het milieu. Daarnaast gaan 
de kosten voor inzameling omlaag, waardoor inwoners goedkoper uit zijn. Vanaf 1 
januari kunnen inwoners behalve plastic afval ook metaal (blikken) en drankkartons 
(zoals melk- en sappakken) aanbieden. Dit afval samen heet pmd. De pmd-zakken 
worden tweewekelijks opgehaald. Bij goed scheiden blijft er nauwelijks restafval over. 
Daarom wordt de grijze restafvalcontainer, net de als andere afvalsoorten, vanaf 1 
januari eens per twee weken opgehaald. Een grote stap op weg naar een duurzaam 
Laarbeek. 

De ambities 
De gemeente Laarbeek heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en wil restafval zo 
veel mogelijk verminderen. De gemeenteraad heeft eerder een breed ondersteunde 
motie aangenomen om te onderzoeken hoe de hoeveelheid afval in Laarbeek 
teruggedrongen kan worden. Ook heeft de gemeente een manifest ondertekend, 
waarbij 21 SRE-gemeenten verklaren te streven naar slechts 5% restafval in 2020. 
Dit betekent dat dan bijna al het huishoudelijk afval wordt hergebruikt of gerecycled. 
Afval goed scheiden is misschien niet voor iedereen even gemakkelijk, maar is vooral 
een kwestie van dit goed organiseren in het huishouden. De gemeente organiseert 
diverse mogelijkheden om afval, al dan niet gratis, gescheiden in te zamelen. Naast 
pmd kunnen inwoners onder andere papier, luiers, incontinentiemateriaal, textiel, 
batterijen, frituurvet en elektrische apparaten gratis inleveren. 

Afvalkalender en sorteerwijzer
Uitleg over de nieuwe manier van afval scheiden en inzamelen en wanneer welk 
afval, waar wordt opgehaald, vindt u in de afvalkalender die u op 17 december 
2015 ontvangt bij de Mooi Laarbeek krant. Deze kalender verschijnt binnenkort 
ook op de gemeentelijke website. Op de website www.laarbeek.nl staat een 
uitgebreide afvalsorteerwijzer, waarin op alfabetische volgorde per artikel staat 
bij welk soort afval het hoort. Het belangrijkste is dat u naast plastic nu ook gratis 
blik en drankverpakkingen in de pmd-zak mag doen. Deze zakken zijn na de kerst 
verkrijgbaar bij de supermarkten in Laarbeek. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de inzameling van pmd, neemt u dan contact op met het 
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 0492 469 700. 

www.laarbeek.nl 

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

Ophaaldata afval
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woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Lantaarnpaal kapot?

Mensen vanaf 
pensioen gerechtigde leeftijd

Verwijderen kledingcontainer Heuvelplein Beek en Donk

BEEK EN DONK - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 november 
2015 een container voor het inzamelen van kleding van het Heuvelplein in Beek en 
Donk laten verwijderen. Het betreft een blauw geschilderde bak, met daarop stickers 
met aanwijzingen over het inwerpen van kleding.
 
Het is niet duidelijk of de bak namens een goed doel neergezet is of van wie de 
inzamelbak is. De inzamelbak is in strijd met de Afvalstoffenverordening en zonder de 
benodigde vergunning of overleg op gemeentegrond geplaatst. Omdat de bak voor 
een verkeersonveilige situatie zorgde, is deze direct verwijderd en overgebracht naar 
de Gemeentewerf aan De Stater 4 in Lieshout.
 
De eigenaar kan de inzamelbak van 3 december 2015 tot 10 december 2015 ophalen, 
tegen betaling van € 60,-. Voor iedere week dat de inzamelbak later opgehaald 
wordt, wordt € 10,- extra aan opslagkosten in rekening gebracht. Nadat de wettelijke 
opslagtermijn van 13 weken is verstreken, zal de inzamelbak worden verkocht of 
vernietigd.

Welkom op de uitreiking Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk

LAARBEEK - Op maandag 7 december, de Internationale Dag van de Vrijwilliger 
worden in het Buurthuis in Mariahout de Laarbeekse Vrijwilligers Complimenten 
uitgereikt. Vanaf 19.30 is iedereen welkom en de uitreiking begint rond 20.15 uur. Dit 
jaar zijn er complimenten voor zowel verenigingen en instellingen als voor individuele 
inwoners. Iedere vrijwilliger is welkom.
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Bezwaarschriften

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

Handhavingsbeleid 2016-2019 en Uitvoeringsprogramma 2016

Op 3 november 2015 hebben de burgemeester en het college van B&W (ieder 
vanuit de eigen rol en bevoegdheden) het Handhavingsbeleid 2016-2019 en 
het Uitvoeringsprogramma 2016 vastgesteld. Met de vaststelling van dit beleid 
voldoet het college aan de plicht zoals vastgelegd in artikel 7.2 van het ‘Besluit 
omgevingsrecht’ (Bor) om periodiek het handhavingsbeleid te herijken. Daarnaast 
voldoet het college met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma 2016 aan de 
plicht zoals vastgelegd in artikel 7.3 van het Bor om jaarlijks aan te geven welke 
activiteiten het komende jaar uitgevoerd gaan worden.

De documenten zijn op donderdag 19 november 2015 ter bespreking voorgelegd 
aan de raadscommissie Algemene Zaken. De gemaakte opmerkingen tijdens deze 
bespreking zijn in deze documenten verwerkt. De raadscommissie heeft aangegeven 
dat er geen aanleiding is om de documenten ter discussie voor te leggen aan de 
gemeenteraad. De vaststelling van de documenten wordt eveneens bekend gemaakt 
op de website via www.laarbeek.nl/dienstverlening/producten/handhaving.

Kapvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs een melding ontvangen 
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hierin werd aangegeven dat 
er bij hen een kapmelding is ingediend voor de kap van een populierenbos. Dit 
populierenbos staat op een perceel nabij woonwijk De Laarsche Velden. Het betreft 
het bos langs de Goorloop, naast de voetgangersbrug over de loop. Deze Rijksdienst 
is bevoegd gezag voor het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden. De Gemeente 
Laarbeek heeft geen invloed op de besluitvorming hierover.
Dit betekent dat dit bos binnenkort gekapt zal worden door de eigenaar. Omdat deze 
werkzaamheden onder de Boswet vallen, is er wel sprake van een herplantverplichting. 
De eigenaar heeft de verplichting om uiterlijk binnen drie jaar een nieuw bos aan te 
planten. Tegen deze kapmelding is geen bezwaar mogelijk.

Ondanks het feit dat de gemeente Laarbeek hier geen besluitvorming over mag 
voeren, vonden wij het vanuit informatieve zijde wel van belang om de omwonenden 
via deze weg op de hoogte te stellen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie    Ingediend Werkomschrijving
Beekerheide 43, Beek en Donk 20-11-2015 veranderen   
      bedrijfsruimte tot woning
Koppelstraat 35, Beek en Donk 24-11-2015 uitbreiden    
      pannenkoekenhuis
Everbest 4a, Beek en Donk  25-11-2015 uitbreiding bedrijfsruimte
Korenmijt 12, Beek en Donk  26-11-2015 veranderen bedrijfsruimte  
      tot woonruimte

Aangevraagde sloopmelding
Locatie    Ingediend Werkomschrijving
Veghelsedijk 14a, Mariahout  23-11-2015 verwijderen van asbest
Sparrendreef 1, Mariahout  27-11-2015 verwijderen van asbest

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

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

Verkeersbesluiten

Verkeersbesluit intrekken eenrichtingsverkeer Burg. Van den Heuvelstraat 
Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend besloten te hebben tot 
het intrekken van de verkeersmaatregel voor het intrekken van eenrichtingsverkeer op 
de Burg. Van den Heuvelstraat in Lieshout. Het verkeersbesluit met de bijbehorende 
stukken ligt van vrijdag 4 december 2015 tot vrijdag 15 januari 2016 ter inzage in het 
gemeentehuis Laarbeek.

Contact, beroep en voorlopige voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift 
indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen 
met Frans Vlemmix. Hij bespreekt dan met u het genomen besluit. Bent u daarmee 
niet geholpen? Dan kunt u alsnog een beroepschrift sturen aan: De rechtbank Oost-
Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zorgt u 
ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending 
van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan 
behandelen.

Een beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de 
datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de gronden (argumenten) van het beroep. Wilt 
u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek 
daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u vragen over het indienen van een  beroepschrift of een voorlopige voorziening? 
Neem dan contact op met de rechtbank Oost-Brabant, telefoon (073) 620 20 20.

Verleende vergunningen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Stichting 
Teugelders van Ganzendonck voor het organiseren van een sauwelavond op 
zaterdag 23 januari 2016 van 19.30 tot 2.00 uur in muziekcentrum het Anker in Beek 
en Donk (verzonden 30 november 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan mevrouw T.H. Nguyen voor het innemen van een standplaats 
in 2016 op het Piet van Thielplein in Beek en Donk op vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur 
voor de verkoop van Vietnamese snacks (verzonden 1 december 2015).

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

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie         Werkomschrijving         Activiteit Verzonden
Aarleseweg 6,Lieshout   tijdelijke strijdige overkapping  strijdig gebruik 26-11-2015
Trentstraat 36,             vergroten van een woning        bouwen 26-11-2015
Beek en Donk
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via  
www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur 
’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning.  
U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met een kerstmarkt is de Dorpsstraat in Lieshout tussen huisnummer 46 
en 54 afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op 
zondag 13 december 2015 van 9.00 tot 19.00 uur.

Individuele inkomenstoeslag 

PEEL6.1- De gemeente Laarbeek heeft een aantal inkomensondersteunende 
maatregelen. Op dit moment willen we u extra wijzen op de mogelijkheid om een 
Individuele inkomenstoeslag te ontvangen. De aanvraag over 2015 moet dan wel bij 
Peel 6.1 binnen zijn voor 1 januari 2016.

Wanneer komt u in aanmerking?
De toeslag is voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, die 
minimaal 3 jaar van een minimuminkomen hebben moeten rondkomen. 
In 2015 is de Individuele inkomstenstoeslag voor een alleenstaande € 365,-. Voor 
een alleen-staande ouder bedraagt deze € 469,-. Gehuwden hebben recht op € 522,-..
Voor dit onderwerp geldt een vermogenstoets (alleen het vermogen op uw bank- en 
spaarrekening telt mee).
Als u binnen die drie jaar wel inkomsten uit arbeid heeft gehad, geldt een vrijlating 
van € 3820,- over die drie jaar.
Om te weten of u in aanmerking komt voor ondersteuning kunt u op werkdagen 
tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) 
van Peel 6.1 via telefoonnummer 140492.
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DEZE WEEK: ART VAN HEESWIJK
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN

Art van Heeswijk, getrouwd en vader van de tweeling Tijn en Lukas en dochter Janne, is als mede-
eigenaar van Van Heeswijk Meubelen uit Mierlo en van Pronto, Pro� jt en Sleepworld in Helmond 
altijd onderweg.  Art is een groot wildlie� ebber en presenteert zijn favoriete recept: Hertenbiefstuk 
met een krachtige peperjus.

Interview

1 dag voor consumptie: Verhit de oven voor op 230 graden, 
braad het karkas in een braadslee gedurende 40 minuten aan. 
Schil de peertjes en breng het kriekenbier aan de kook, voeg 
aan het kriekenbier suiker toe. Voeg vervolgens de peertjes 
toe aan het kriekenbier, laat dit gedurende 1 uur zachtjes 
doorkoken. Belangrijk is dat de peertjes ondergedompeld 
blijven. Na 1 uur kan de pan van het vuur, laat de peertjes en het 
kriekenbier a� oelen. Maak de wortel, prei, ui en kno� ook schoon 
en snijd deze ingrediënten grof. Haal de karkas uit de oven en 
verhit olie in een braadpan, vervolgens de groenten aanbakken 
samen met het karkas, voeg daar tomatenpuree en laurierblad 
aan toe. Blus dit af met isodorus bier en 4 dl water. Vervolgens 
aan de kook brengen en gedurende 2 uur zachtjes laten koken, 
indien nodig water toevoegen, het vocht moet een dikte hebben 
van een jus. Zeef deze jus door een � jne zeef en breng de overge-
bleven saus aan de kook, de saus licht binden met maizena. Deze 
saus is de basissaus. Maak de oerwortels en spruiten schoon 
en blancheer apart van elkaar, Blancheren houdt in dat de in-
grediënten kort worden gekookt en daarna worden afgespoeld 
met koud water. Fruit de gesnipperde ui aan in een braadpan 
met olie en voeg daar 1 eetlepel peperbolletjes aan toe. Blus dit 
af met La Trappe isid’or en vul aan met 3 dl basisssaus, breng 
dit aan de kook op een zacht vuurtje. Verhit de oven op 150 
graden, smeer de braadslee of ovenschaal in met olie. Snijd de 
roseval aardappels in zes stukken en verdeel deze over de braad-
slee/ovenschaal. Bestrooi de roseval aardappels met geplukte 
rozemarijn, peper en zout. Op de dag van consumptie: Zet de 
ovenschaal/braadslee in de oven gedurende 30 minuten. Verhit 
olie in een wokpan en wok de groenten, breng de groenten op 
smaak met peper en zout. Verhit olie in een koekepan of grill-
pan, braad de herten biefstukjes bruin en bestrooi met peper en 
zout. Gaar de hertenbiefstuk nog 5 minuten na in de oven op 
150 graden. 
Smakelijk eten!

BOODSCHAPPENLIJSTJE
Recept voor 4 personen:
4 biefstukjes a 150 gram
1 kipkarkas van de poelier
2 flesjes La Trappe isid’or
1 flesje kriekenbier
75 gram suiker
Klein blikje tomatenpuree
1 winterwortel
1 ui
¼ prei
Peperbolletjes in vocht 1 eetlepel
Olijf olie
laurierblad
Water
½ ui gesnipperd
maizena
8 a 10 roseval aardappel beetgaar gekookt 
in dikke plakken gesneden
1 takje tijm
2 teentjes knoflook
2 paarse oerwortels
2 gele oerwortels
250 gram spruitjes schoon
4 gieserwildeman peertjes

Art, altijd onderweg dus. Wanneer kook jij?
Tijdens ‘normale’ weken kom ik altijd pas rond 
19.00 uur thuis. Dit betekent geen kookkunstjes 
van mijn kant maar gewoon even opwarmen 
wat mijn vrouw die dag gekookt heeft. Alleen op 
zondag, wanneer we met zijn allen thuis zijn, heb 
ik de tijd om ook eens te koken. ‘Quality time’ met 
mijn gezin op zondag, heel gezellig vind ik het om 
samen te relaxen op zondag.”

Dus we kunnen bij jou aankloppen voor een goede 
hertenbiefstuk?
“Ik ben een echte wildeter. Heerlijk om in het 
wildseizoen te genieten van een goed stuk vlees, 
gecombineerd met een lekker (bok)biertje. Ik ben 
namelijk een echte bokbierlie� ebber. Als je van te-
voren even belt, kun je zeker een hertenbiefstukje 
komen eten in Mariahout en een lekker biertje ko-
men drinken. Ik heb altijd een groot assortiment 
aan verschillende bieren op voorraad. Maar niet 

alleen thuis, we gaan zeer regelmatig ook lekker 
uit eten in het Brouwerijcafé. Anja Aarts van het 
Brouwerijcafé is een goede vriendin van ons en zo-
doende zijn we kind aan huis.”

En neem je de kinderen mee dan?
“Jazeker! De kinderen kunnen vrij rondlopen in 
het café en ze mogen altijd een kijkje in de keuken 
gaan nemen. Dat vinden ze superinteressant. En 
als bierlie� ebber ben ik hier natuurlijk ook op de 
goede plek.”

En Art, vang je die hertenbiefstuk dan zelf?
“Haha… nee, we doen al onze boodschappen bij 
Jumbo Mariahout. Albert van de Bogaard is een 
goede bekende van ons. Het is gewoon heel 
makkelijk om zo dichtbij huis onze inkopen te 
doen. We eten wat we lekker vinden en alles wat 
we nodig hebben, heeft Jumbo in haar assorti-
ment.”

Recept

HERTENBIEFSTUK MET EEN KRACHTIGE PEPERJUS
rozemarijn, aardappels en wok van oerwortel en 

spruiten, stoofpeertje

Bon Appetit!

GERECHT VAN DE MAAND NOVEMBER, BAVARIA BROUWERIJCAFÉ LIESHOUT

ACTIE!Gerecht bereid? Maak een foto en post die op Facebook.com/bavariabrouwerijcafe en maak kans op dit gerecht voor 2 personen bij het Bavaria Brouwerijcafé!

intelligent eigendom : GoedeMorgen Reclame & Communicatie
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HOUSE OF JAB BY VERSTAPPEN INTERIORS • BURGEMEESTER VAN HOUTLAAN 4A, HELMOND • 0492 522857 • WWW.HOUSEOFJAB.NL

Interieurspecialist Yvonne Verhorevoort geeft advies!

De wintertijd is begonnen, de dagen 
worden korter en de feestdagen zijn 
in aantocht. Voor velen een tijd van 
bezinning maar ook een tijd van warmte 
en gezelligheid. We kleden ons huis extra 
mooi aan, brengen de feestdagen door 
met familie en vrienden en verwennen 
elkaar met prachtige cadeaus. Wist jij 
dat je bij House of JAB terecht kunt voor 
exclusieve en stijlvolle cadeaus? We 
hebben speciaal voor de feestdagen een 
cadeaushop ingericht vol wonderschone 
en betaalbare cadeauartikelen. Wil jij 
iemand écht verrassen met iets moois? 
Loop dan gauw eens binnen en laat je 
betoveren!

Lekker rondneuzen en op zoek naar dat 
éne, originele cadeau
Onze cadeaushop puilt uit van leuke 
cadeauartikelen. Je vindt er behalve 
stijlvolle woonaccessoires als kussens en 
plaids ook glaswerk en leuke gadgets. Kies 
uit kaarsen in allerlei kleuren, diffusers 
(geurstokjes) of wat dacht je van een 

pompom als sleutel- of tassenhanger? 
Helemaal trendy en leuk om iemand 
cadeau te doen! 

In onze shop vind je prachtige vazen en 
schalen van gespoten glas. In tegenstelling 
tot keramiek, is gespoten glas 100% 
waterdicht en dus geschikt voor allerlei 
doeleinden. Kom eens kijken en laat je 
verrassen door de warme kleuren en 
verschillende vormen van glaswerk die je 
bij ons kunt vinden. 

Maak kennis met Polar Bear en Snow 
Rabbit
Zie je het voor je: buiten jaagt de wind – 
en als het even kan de sneeuw - om het 
huis maar jij ligt heerlijk warm en zacht 
onder een mooie plaid te genieten van 
een goed boek in jouw favoriete hoek van 
de bank of in je luie stoel. Wist je dat je 
iemand dit relaxte gevoel ook cadeau kunt 
doen? In onze shop vind je namelijk een 
grote hoeveelheid plaids in diverse prints, 

voorzien van corresponderende, ludieke 
namen als Puma of Chipmunk. Zie hier: 
het onderwerp van je sinterklaasrijm of 
kerstgedicht is direct geboren! De plaids 
zijn bijna niet van echt te onderscheiden, 
verharen niet, zijn wasbaar en blijven 
daardoor jarenlang mooi. Je bent van harte 
welkom in onze cadeaushop om zelf te 
ervaren hoe warm en zacht meneer Beer, 
Konijn, Poema en Eekhoorn aanvoelen…

Alles is mogelijk
Behalve in onze cadeaushop kun je voor 
meer cadeau inspiratie en -ideeën terecht 
op onze website www.houseofjab.nl . 
Alles is mogelijk. Heeft u een bepaalde 
kleur, vorm of print in gedachten en is 
deze niet op voorraad? Niet getreurd, wij 
bestellen het voor je! 

Ben je op zoek naar een exclusief en 
stijlvol cadeau? Dan ben je bij ons aan 
het juiste adres! Yvonne en haar team 
verwelkomen je graag in hun cadeaushop 

en inspiratieshowroom aan de Burg. van 
Houtlaan 4a in Helmond. Heb je vragen? 
Bel gerust naar 0492-522857

Wij wensen je een hele warme en stijlvolle 
decembermaand toe!

Oh, kom er eens kijken...wat voor moois ik van House of Jab heb gekregen?

Van goeden huizeVan goeden huize
Huize ‘Ons Huukske’ Lieshout
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Jac Babin 

Wie doet dat nog, zijn huis een 
naam geven? Dat vroeg De 
MooiLaarbeekKrant zich af. Een fikse 
wandeling door MooiLaarbeek moet 
antwoord geven op deze vraag. Wat 
blijkt? De traditie is nog springle-
vend. En de namen? Ze zijn mooi 
en doordacht, tenminste als er even 
wordt doorgevraagd. Nieuwsgierig 
als altijd, belt De MooiLaarbeekKrant 
deze week aan bij Huize ‘Ons 
Huukske’, Ribbiusstraat 19, Lieshout.

De ontvangst
Volgens het bordje naast de voordeur 
moeten hier Elly en Albert van den 
Heuvel wonen. Het is Elly die open 
doet. Als De MooiLaarbeekKrant 
vraagt van wie dit huukske is, is het 
antwoord: “Van ons.” Elly vervolgt: 
“Natuurlijk is De MooiLaarbeekKrant 
welkom. Kom binnen, dan maak ik 
koffie.”

De huidige bewoners
Inmiddels heeft ook Albert zich ge-
meld. Zijn hand zit in een reusachtig 
verband, want hij is die ochtend ge-
opereerd. Albert is 53 jaar oud. Een 
echte Lieshoutenaar, afkomstig uit de 
Baverdestraat. Van beroep is hij tim-
merman. Hij werkte gedurende 30 
jaren in de bouw. Toen Albert last be-
gon te krijgen van reuma, moest hij 
van beroep veranderen. Momenteel is 
hij taxichauffeur. Hij rijdt met een taxi-
busje kinderen naar een school voor 
buitengewoon onderwijs in Heeze. 

“Het is bijzonder leuk en dankbaar 
werk”, zegt Albert. “Je bouwt na ver-
loop van tijd toch wel een relatie op 
met die kinderen, want je ziet ze elke 
dag.” Albert steekt zijn verbonden 
hand in de hoogte en lacht, “Ja, nu 
dan even niet.” Op woensdagmiddag 
rijdt Albert als vrijwilliger de Buurtbus. 
Elly is 51 jaar. Ze is geboren in Son. 
Van beroep is ze kleuterleidster. “Nog 
eentje van de oude stempel”, lacht ze. 
Tot vorig jaar heeft ze nog gewerkt 
in Eindhoven. Elly is van mening dat 
kleuters de kans moeten krijgen om 
te spelen. Tijdens het spel leren ze het 
meest. De een wat vlugger, de ander 
wat langzamer. Het staat haar tegen 
dat kleuters al op zo’n jonge leef-
tijd getoetst en getest worden.” Elly 
heeft het onderwijs vaarwel gezegd. 
Albert en Elly hebben geen kinderen. 
Elly vult haar tijd met vrijwilligerswerk 
in de Wereldwinkel van Helmond 
en samen met Albert doet ze vrijwil-
ligerswerk op de Dorpsboerderij Het 
Weverkeshof in Nuenen. Bovendien 
is ze actief in de kringloopwinkel van 
Terre des Hommes in Eindhoven. 

Het huis
Het huis is volgens Albert ongeveer 
van 1950. Toen ze het in de jaren ‘80 
kochten, was het helemaal uitgeleefd. 
Ze hebben wel een half jaar moeten 
werken voordat ‘hun huukske’ klaar 
was, nieuwe kozijnen, stucwerk en 
electra. “Daarna zijn we getrouwd”, 
zegt Elly. Merkwaardig aan het huis is 
dat het officiële adres Ribbiusstraat is, 
maar de voordeur is om de hoek in de 
Nieuwstraat. 

Ons Huukske
Dan acht De MooiLaarbeekKrant de 
tijd rijp om de finalevraag op tafel te 
gooien: “Hoe komt die naam op jul-
lie huis?” Albert en Elly kijken elkaar 
eens aan. “We hebben geen inspraak 
gehad”, bromt Albert. “Ik vond het 
heel lief van mijn moeder”, glimlacht 
Elly. “Het was een extra huwelijks-
cadeau van haar.” Beiden zijn het 
erover eens dat de naam veel gezel-
ligheid uitstraalt. “Die naam staat er 
al jaren op en  blijft er ook  gewoon 
op staan!”, verklaren ze eensgezind. 
“Het is gewoon ‘ons huukske’ gewor-
den. 

Tot slot
Tevreden gesteld door dit mooie ver-
haal verlaat De MooiLaarbeekKrant 
via de Nieuwstraat het pand. Het kan 
ooit raar lopen met die namen op hui-
zen. 

Elly en Albert van den Heuvel

Meedenken over de toekomst van het evenement

Brainstormavond voor Jeugd 
Dorpsfeesten Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Tijden veranderen en 
hier wil de organisatie Dorpsfeesten 
Aarle-Rixtel graag in meegaan. 
Daar hebben ze jouw hulp bij no-
dig.  Daarom houden zij een brain-
stormsessie, waarbij ze het niet al-
leen gaan hebben over hoe men meer 
jeugd kan betrekken bij dit jaarlijkse 
evenement, maar ook hoe de verschil-
lende onderdelen misschien anders 
ingevuld kunnen worden. 

De brainstormavond vindt plaats op 
maandag 7 december om 20.00 uur 

in MFC De Dreef.  Wil jij meedenken 
over de toekomst van de jeugd dorps-
feesten? Dan nodigen zij jou uit voor 
deze avond. Aanmelden kan via info@
dorpsfeesten.nl. De organisatie hoopt 
veel enthousiaste mensen te ontmoe-
ten.
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Team Unforgettable haalt ruim €11.000 op
De Movember maand zit er op. 
Team Unforgettable heeft met 
een geweldige eindsprint de kop-
positie op maandag 30 november 
24.00 uur weten te nemen in het 
landelijke team klassement. Af-
gelopen zondag werd dit gevierd 
met een shave off bij het Mira-
kel in Boerdonk! 20 Mannen met 
snorren hebben hun kleinood 
daar weer laten verwijderen door 
de professionele kapsters van Tra-
ditions uit Beek en Donk. Maar 
voor dat de snorren eraf gingen 
werd eerst de mooiste snor bin-
nen het team gekozen. Pascal 
Timmers mocht de snorrenbokaal 
2015 in ontvangst nemen.

Het was een geweldige maand 
voor het team dat diverse activi-
teiten organiseerde om geld in te 
zamelen voor de strijd tegen kan-
ker, met name teelbal- en pros-
taatkanker. Een dart- en poker-
toernooi, een sponsorloop, een 
FIFA-game toernooi zowel voor 
de jeugd als ook voor de senio-
ren.

De doelstelling was om de grens 
van €5.000,00 te gaan ha-
len. Dit zou al een verbetering 
zijn ten opzichte van vorig jaar 
(€4.000,00). De totale opbrengst 
op team Unforgettable bedraagt 
€11.381,00!

Vele sponsoren en donateurs 
hebben het team een warm hart 
toegedragen waarvoor onze 
hartelijke dank! In het bijzonder 
willen wij Agrarisch Boerdonk 
bedanken voor het sponsoren 
van alle hapjes gedurende deze 
maand, Sander en Ton Kanters 
voor het mogen plaatsen van de 

emballagebox in de AH-winkel, 
Paul Kanters van Jos Kanters 
Groenvoorzieningen voor het 
mogen gebruiken van de perso-
neelskantine, Cor en Petra van 
de Vossenberg voor het mogen 
gebruiken van het Vossenhol, CV 
De Zandhazen en de Club van 
50, Het Mirakel en natuurlijk de 

kapsters van Traditions! 

Allemaal hartelijk dank voor jullie 
steun de afgelopen maand. Ook 
volgend jaar hopen wij weer een 
beroep op jullie te mogen doen.

Namens team Unforgettable,
Carel van der Leemputten

LEZERSPODIUM

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven

Via Airbnb.nl verhuren diverse aanbieders 
(delen van) appartementen en/of  woningen 
tijdelijk aan toeristen. Op 6 november 2015 
heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak 
gedaan in een zaak waarin een huurder 
haar appartement in strijd met de algemene 
bepalingen van het huurcontract online 
onderverhuurde via de site Airbnb.nl. 
Onderverhuur zonder toestemming van 
de verhuurder levert in beginsel een grond 
op voor ontbinding van het huurcontract. 
In deze zaak heeft de verhuurder de 
huurder gesommeerd om te stoppen met 
deze onderverhuur via Airbnb.nl en heeft 
ontbinding geëist van de huurcontract. De 
rechter stelt de verhuurder in het ongelijk.
De verhuur van woningen via een website 
als Airbnb.nl wijkt in grote mate af van het 
klassieke beeld van onderverhuur zoals 
verwoord in het tussen partijen getekende 
huurcontract. Ook hecht de rechter waarde 
aan het feit dat de huurder tijdens de 
verhuur van haar hoofdverblijf in de woning 
is blijven zitten. Omdat het voor huurder op 
grond van het huurcontract niet duidelijk 
was dat verhuur via Airbnb.nl niet was 
toegestaan en zij na sommaties de verhuur 
meteen heeft gestaakt, was ontbinding niet 
gerechtvaardigd.
Advies aan verhuurders: zorg voor 
duidelijkheid in uw huurcontract. Als 
u niet wilt dat de huurder de woning 
(tijdelijk) gaat onderverhuren via Airbnb.
nl of via gelijksoortige sites, benoem dat 
dan uitdrukkelijk in het huurcontract. Dat 
voorkomt onduidelijkheid!
Voor vragen zijn wij bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of per 
e-mail: info@ja-laarbeek.nl.
Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl. 

Onderverhuur via Airbnb.nl 
grond voor ontbinding?

Discoschaatsen met De Boemerang

Beek en Donk - Afgelopen vrijdag 27 
november wisten de Tieners uit Beek 
en Donk het wel… Jumpen bij het 
trampolinepark in Eindhoven Jump 
XL. De Tieners hebben daar met z’n 
alle… Lekker een hele avond staan te 
knalle.

Natuurlijk worden ook in de Decem-
bermaand de Beek en Donkse Tie-
ners niet vergeten… Op vrijdag  11 
december kun je met Tienerwerk De 
Boemerang op het ijs gaan Skaten, In 
IJssportcentrum Eindhoven weltever-
staan… kunnen de tieners (10 t/m 15)  
uit Beek en Donk, op te gekke muziek 
en onder het genot van een fantasti-
sche lichtshow, even helemaal op het 
ijs hun dak uitgaan!

Denk je na het lezen van boven-
staande… Jaaa!! Dat lijkt me SuperVet 
TOP! Ga naar www.boemerangbeek-
endonk.nl en geef je op! Heb jij dan 
ook die meest fantastische pap en/

of mam? Laat meteen even weten of 
deze op vrijdagavond 11 december rij-
den kan. En wat je ook nog zeker moet 
weten: denk aan warme sokken, van 
koude voeten ga je snel mokken. Krijg 
je in je schaatsen pijn aan je tenen… je 
kunt tegen een vergoeding ook daar 
schaatsen lenen.

De vrijwilligers van Tienerwerk de Boe-
merang verwachten alle tieners om 
18.15 uur, Rond half 22.30 verwach-
ten zij weer terug te zijn. De entrée be-
draagt € 2,50 (graag gepast betalen). 
En uiteraard mogen de tieners zelf wat 
drinken en lekkers meenemen. 

beeldende kunst - grafisch ontwerp

Crommenacker 4 - Lieshout
www.atelier-xplore.nl

Deze foto is gemaakt in de kerktuin bij de Michaelkerk in Beek. Op 
de foto staat een Yucca. Normaal gesproken is deze bloem allang uit-
gebloeid eind november. Erg uniek dus dat deze nog zo in bloei staat! 

Deze foto is ingezonden door een van de vrijwillige tuinwerkers van 
de Michaelkerk 

Mooi Gespot

* Beginners eerste 10 uur rijles voor 350,-

* 42,- per uur; 63,- per 1  1/ 2 uur

* Rijles in stappen

*  Last van rijangst? Wij helpen u op weg!

Autorijschool Ton van Dijk
Beek en Donk

0492 - 464363 / 06 - 22745294

RIJLESSEN?

www.autorijschooltonvandijk.nl

Nu starten met rijles
vanaf 16,5 jaar

Nu 

2050,-
40 uur rijles 
+ tussentijdse toets 
+ examen

Pakket

aanbieding:

*  Na 1 januari 2016    42,- per uur
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Lieve Sinterklaas,

En natuurlijk zijn trouwe pieter-
baas

Graag even aandacht voor mij
Hopelijk maakt u even wat tijd 
voor me vrij

Uw traditie volg ik namelijk al 
jaren, moet u weten
Het is ook haast onmogelijk om u 
te vergeten

Uw afbeelding sluipt al vroeg de 
supermarkt in
Eind augustus, dan heeft u blijk-
baar alweer ontzettend veel zin

Het is dan ook een hels karwei, al 
die verlangens vervullen
U zit dan ook niet echt te wachten 
op nieuws met fl auwekullen

Gelukkig is ‘Problem Piet’ 
mondjesmaat aan het verdwijnen
En kunt u uw zonnetje op alle 
kindjes laten schijnen

Ik wil u dan ook hartelijk danken 
voor al het grote goed
Maar wil graag wel een verlan-
gen uiten, gewoon, omdat het 
moet

Ik ben een lief kindje, eentje met 
een hartje van best wel veel goud
Oké, ik weet het, soms ben ik 
wel een klein beetje stout

Maar wat ik u nu ga vertellen is 
omdat ik het meen
En omdat ik niet houd van 
stiekem, liegen en gemeen

Daarom wil ik u vragen om alle 
kindjes op de wereld een snoepje 
te geven

Een snoepje waardoor ze later al-
lemaal gelukkig samen en zonder 
oorlog mogen leven.

Groetjes,
Lief kindje 

Sintje, ik ben een lief kindje!!
COLUMN

Lieshout - De vrijwilligers van 
&RGteens, tienerwerk Lieshout, hou-
den op vrijdag 11 december een disco-
avond in de Club Energie, jeugdruimte 
van het Dorpshuis te Lieshout.

Dit keer het thema ‘kerstgala’. Weer 
even iets heel anders. Zeg maar lekker 
sjiek. Word jij weggebracht in een mooie 
limousine? Heb jij een mooie smoking of 
een lange jurk? Maak er zelf een en laat 
deze maar eens zien. Doe mee, verkleed 
je en win mooie prijzen. Misschien word 
jij &RG-teen van de maand.

Party Jockey Tim heeft voor dit thema 
zijn muziek op maat geselecteerd maar 
zeker niet te strak. Hij zorgt ervoor dat 
je de hele avond in je mooie outfit stijl-
vol staat te swingen en zal genieten 
van de ritmische muziek. Hij heeft dit 
keer enkele leuke verrassingen op de 
agenda staan. Ook nu doet iedereen 
weer mee. Want dansen is leuk!!  Aan 
de muziek kan het niet liggen, ze gaan 
er weer een mooi feest van maken. Dit 
is de laatste disco van 2015.  Let op! Er 
komt nog een te gekke crea avond op 
18 december bij &RGteens. Crazy Kerst 

Crea genoemd, kijk op de website. 

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

Beek en Donk - De Week van Respect, 
van 7 tot 13 november hebben de kin-
deren van groepen op ’t Otterke extra 
aandacht besteedt aan respect voor 
elkaar. Ook in groep 6 en 7 waren de 
kinderen met dat onderwerp bezig. Niet 
alleen in die betreffende week, maar 
ook op donderdag 26 november. 

Burgemeester Ronnes én wethouder Bu-
ter werden door de kinderen van groep 
6 en 7 ontvangen op school. De burge-
meester en de wethouder kwamen alle-
bei een gastles geven. De burgemeester 
vertelde voornamelijk over het burge-
meesterschap en over de ambtsketen en 
de wethouder besprak met de kinderen 
wat respect is en hoe je aan anderen laat 
merken dat je respect voor hen hebt. De 
kinderen hebben het met de wethouder 

ook uitgebreid gehad over de rechten 
van het kind. Het waren hele leerzame 
lessen en ze bedanken de burgemeester 

en de wethouder dan ook heel hartelijk 
voor dit zinvolle en waardevolle initia-
tief.

Meld jezelf aan bij Tienerwerk Lieshout

Groep 6 basisschool welkom bij 
&RG-teens
Lieshout - &RG-Teens, tienerwerk 
Lieshout organiseert discoavonden 
en activiteiten normaliter voor kin-
deren vanaf groep 7 tot en met 15 
jaar. Kinderen van het voortgezet on-
derwijs komen vrijwel niet meer naar 
deze disco’s. Voor deze groep is om 
die reden de Laarbeekse PLUS disco 
opgezet. Er zijn ook andere ontwikke-
lingen die het bestuur van tienerwerk 
Lieshout vorig jaar al hebben doen 
besluiten om groep 6 jaarlijks te laten 
instromen vanaf elke jaarwisseling. 

“We mogen niet klagen. De disco’s 
en activiteiten worden in het alge-
meen goed bezocht, we merken jaar-
lijks dat op het eind van het seizoen, 
wanneer deze groep 8 leerlingen zich 
min of meer voorbereiden voor het 
voortgezet onderwijs, dat de belang-
stelling voor tienerwerk sterk wisselt. 
Dat hoort bij de leeftijd”, zegt Johan 
Frenken, scheidend bestuurslid van 
tienerwerk Lieshout. “Tja, en dat is 
een mooie gelegenheid om dit aan te 
vullen met de popelende groep 6 kids. 
Het meest gunstige moment is in onze 
ogen rond de jaarwisseling, dit is ook 
gebleken vorig jaar. Dus, inschrijvin-
gen vinden in het vervolg rond de jaar-

wisseling plaats voor de aankomende 
nieuwe groep 6 leden.”

Natuurlijk willen ze allemaal graag bij 
&RGTeens komen, want zij hebben al-
tijd leuke, leerzame, gezonde en spor-
tieve activiteiten op het programma. 
Dus schrijf je in en je bent verzekerd 
van vriendjes, sfeer, spanning, sensatie 
en veel lol! 

Voor groep 6 worden op de basisscho-
len in Lieshout deze week de inschrijf-

formulieren uitgedeeld. Lid worden is 
gratis. Inschrijven kan via het inschrijf-
formulier en vóór 19 december. Krijg 
je geen inschrijfformulier omdat je bij-
voorbeeld niet in Lieshout op school 
zit, dan kun je een inschrijfformulier 
downloaden via www.energyteens.nl 
en vergeet je pasfoto niet. 

Oproep
Door het vertrek van bestuursleden 
zijn zij dringend op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers en bestuursleden. Is deze 
dankbare taak als ouder, familielid of 
andere betrokkenheid iets voor jou? 
Bel dan met Marcel Jansen, tel. 0499-
422703.

De belangstelling voor 

tienerwerk wisselt sterk. 

Dat hoort bij de leeftijd

 Burgemeester Ronnes en wethouder Buter voor de klas

Gastlessen op Daltonbasisschool ‘t Otterke
Burgemeester Ronnes voor de klas

‘Kerstgala’ disco bij &RG-teens
Heb jij een mooie smoking of lange jurk?

Jaarlijkse Kerstinn bij Cendra
Aarle-Rixtel – Cendra, jeugd en 
jongerencentrum in Aarle-Rixtel, 
houdt op 16 december haar jaar-
lijkse Kerstinn. Iedereen die wil is 
uitgenodigd om samen met hen 
Kerst te vieren.

Er wordt gezorgd voor een klein 
hapje en warm drankje. De zaal is 
feestelijk versierd en de buitentent 
wordt verwarmd door een buiten-
kachel. Ouders en opvoeders zijn 
speciaal welkom om met hun kind 
binnen te lopen, ook al komen zij 
nog niet bij Cendra. Alle burgers 
die benieuwd zijn wat ze bij Cendra 
doen, zijn ook van harte welkom.
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Oranjebar Mariahout

Oranje bar Mariahout www.oranjebar.nlOranjeplein 7

DONDERDAG 31 DECEMBER

ZONDAG 3 JANUARI

Oud en nieuw party 

Open 23.00 uur 

Pokertoernooi 
Aanvang 15.00 uur 

info@oranjebar.nl

Mooi UIT in Laarbeek

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

Wanneer:  Zaterdag 30 januari (nieuwe datum!)
Locatie:  Kookcentrum Brabant
Tijd:  14.00 - 17.00 uur
Wat:  Keuze uit diverse, professionele taarten met koffi e, thee en iets lekkers!
Prijs:  €37,50 p.p.

Opgeven of meer informatie? Mail naar info@kookcentrumbrabant.nl of bel 06-46598595

Zaterdag 23 januari VOL

Nieuwe datum zaterdag 30 

januari

Prins Hendrikstraat 8 Beek en Donk  |                            www.kookcentrumbrabant.nl
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Veertig jaar onderwijs ‘maal twee’ op De Muldershof

Beek en Donk – Op basisschool De 
Muldershof wordt binnenkort een 
heel speciaal feestje gevierd. Juffrouw 
Mieke en juffrouw Laura vieren name-
lijk allebei hun veertigjarig jubileum. 

Hoe het begon…
Veertig jaar geleden was het, net zo-
als nu, niet gemakkelijk om een baan 
te vinden in het onderwijs. Bovendien 
was het toen nog niet zo gebruikelijk 
voor een vrouw wanneer zij na haar 
huwelijk en de geboorte van haar 
kinderen werkzaam bleef in het on-
derwijs. Juffrouw Mieke en Juffrouw 
Laura zijn collega’s vanaf zo’n beetje 
het eerste uur. Allebei begonnen ze 
op ’t Otterke in Beek en Donk in een 
klein en hecht team waar je leerde om 
hard te werken. Behalve de dagelijkse 
gang van zaken behoorde het organi-
seren van feesten en het presenteren 
van ouderavonden voor een volle zaal 

tot hun takenpakket. Je werd als ‘jong 
broekie’ voor de leeuwen gegooid en 
leerde snel de kneepjes van het vak. 
Een waardevolle aangelegenheid in de 
beginjaren waren de huisbezoeken. Juf 
Mieke en juf Laura leerden de ouders 
en de kinderen binnen korte tijd heel 
goed kennen en kregen daardoor snel 
een band. Zij voelden zich altijd wel-
kom en er was vaak ruimte voor iets 
bijzonders voor de juf. De tijden zijn in 
die zin enigszins veranderd. 

Onderwijs is blijvend boeiend
Er is veel veranderd sinds het digi-
tale tijdperk zijn intrede heeft gedaan. 
Steeds meer dingen moeten worden 
vastgelegd en beschreven. Het kost 
veel tijd om daaraan te voldoen maar 
het heeft zeker ook voordelen. Toch 
is werken in het onderwijs zowel juf 
Laura als juf Mieke al die jaren blijven 
boeien. De beide leerkrachten hechten 

veel waarde aan het op de hoogte blij-
ven van vernieuwingen, en het volgen 
van cursussen of studies. Naast het ge-
ven van lessen vervullen ze beiden nog 
andere taken binnen het onderwijs. 

Kinderen altijd op nummer 1
Toch zijn de kinderen voor Laura en 
Mieke altijd op nummer 1 blijven 
staan. In 40 jaar tijd mochten juf Lau-
ra en juf Mieke veel kinderen in hun 
groepen begeleiden, een dankbare 
taak. De kinderen van toen hebben 
inmiddels zelf kinderen in de groepen 
van Laura en Mieke en de ouders van 
toen komen als stralende grootouders 
hun kleinkinderen naar school bren-
gen. 

Op 7 en 8 december zal er op De Mul-
dershof uitgebreid door het team en 
de kinderen worden stilgestaan bij dit 
bijzondere, dubbele jubileum.

NATUURLIJK 
      Mooi Laarbeek

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

Over uilen en zo 

Een vogelsoort die me erg intrigeert 
is toch wel de uil. Ze leven vaak een 
beetje een geheimzinnig bestaan en 
komen meestal pas in het donker 
tevoorschijn om te gaan jagen. Ik 
vind het prachtig om het geluid van 
een roepende bosuil te horen als ik 
ooit ‘s avonds in een bos rondstruin. 

De velduil is een in Nederland he-
laas zeldzaam voorkomende uil die 
ook in de schemer en overdag gaat 
jagen. De laatste jaren zitten er in 
de polders bij Rosmalen velduilen 
die uit het hoge noorden komen en 
hier de winter doorbrengen.

Een andere uilensoort die in Laar-
beek voorkomt is de kerkuil. Mees-
tal broedt hij in nestkasten die door 
dierenliefhebbers zijn geplaatst. In 
strenge winters met veel sneeuw 
hebben deze uilen het erg zwaar 
omdat ze dan moeilijk aan voedsel 
kunnen komen. 

De kerkuil op de foto heb ik in een 
oude met riet bedekte werkschuur 
gefotografeerd, waar ook een nest-
kast hing. Door de vele natuurlief-
hebbers in ons Mooie Laarbeek 
kunnen we gelukkig ook van deze 
mooie uilensoort genieten!

Tip Marcel! Bel: 0492-383103   www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nlTip Marcel! Bel: 0492-383103   www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nlTip Marcel! Bel: 0492-383103   www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Croy

Al meer dan 65.000 ontslagen 
in de zorg en het einde is nog 
niet in zicht. Het zijn vooral 
vrouwen van 50-plus die vaak 
na jaren van trouwe dienst 
thuis zijn komen te zitten. De-
genen die nog wel werkzaam 
zijn, hebben soms genoegen 
moeten nemen met een lagere 
beloning, een flexcontract en/
of een zwaardere werkbelas-
ting. Normaliter heeft elk na-
deel ook een voordeel, maar 
deze bezuinigingen in de zorg 
leveren alleen maar verliezers 
op. Zo moeten ouderen lan-
ger thuis blijven wonen, maar 
zijn ze in toenemende mate op 
zichzelf aangewezen. Van hun 
vertrouwde thuiszorgmedewer-
ker hebben ze afscheid moeten 
nemen, wisselende krachten 
komen ervoor in de plaats of er 
komt geen enkele professional 
meer over de vloer omdat ze 
het maar zelfstandig of met hun 
mantelzorgers moeten zien te 
rooien. Ook deze mantelzorgers 
zijn vaak vrouwen van 50-plus 
die in een onmogelijke klem ko-
men te zitten: zorg voor eigen 
huishouden, zorg voor ouder(s), 
zorg voor (klein)kinderen en 
zorg voor de eigen baan of het 
zoeken daarnaar. 

De participatiesamenleving 
werd ons voorgehouden als een 
belofte, maar het begrip blijkt 
steeds meer te verworden tot 
een bedreiging. Hoe is het toch 
mogelijk dat het ene ministerie 
er prat op gaat dat het de zorg-
kosten weet te beteugelen, ter-
wijl het andere de hoge werk-
loosheidscijfers en -uitkeringen 
moet zien uit te leggen? Wat 
brengt het onze samenleving 

dat een groeiende groep men-
sen onvrijwillig werkloos aan de 
kant zit, terwijl ze door de over-
heid opgejaagd worden om op 
zoek te gaan naar banen die in 
rap tempo wegbezuinigd wor-
den door een andere overheid? 
Hoe moet een groeiende groep 
ouderen langer thuis blijven wo-
nen, terwijl de ondersteuning 
die hen daarbij zou kunnen hel-
pen in rap tempo wordt wegbe-
zuinigd? Hoe kunnen we meer 
naar elkaar om (blijven) kijken, 
terwijl we onze vrijwilligers en 
mantelzorgers structureel aan 
het overbelasten zijn? 

Ons land heeft dringend be-
hoefte aan een lange termijn 
visie, aan integraal beleid, aan 
herstel van het wederzijds ver-
trouwen tussen burgers en poli-
tiek. In Den Haag zie ik het nog 
niet zo gauw gebeuren, maar 
in Brabant moeten we dat toch 
gezamenlijk voor elkaar kunnen 
krijgen? Samen met onze pro-
vinciale en gemeentelijke over-
heden, ons bedrijfsleven en ons 
maatschappelijk middenveld? 
Ik ben er van overtuigd dat we 
dat hier kunnen, dat we van de 
bedreiging opnieuw een belofte 
kunnen maken, maar dan moe-
ten we het heft wel in eigen 
hand willen nemen. Daarover 
ging ons congres KBO-Brabant 
zorgt! 

Frans Slangen, 
voorzitter KBO-Brabant

Hoe de belofte een bedreiging 
werd

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren
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WOENSDAG 02 DECEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 14:00 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:45

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Fashion Chicks: 
13:30 15:45 

Burnt: 

20:00

Ja, ik wil!: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 16:00 19:45

DONDERDAG 03 DECEMBER 2015

Burnt: 

20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

VRIJDAG 04 DECEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 16:00

Good Dinosaur 3D: 
16:00

Fashion Chicks: 
16:00 19:00 

Burnt: 

21:30

Ja, ik wil!: 
19:15 21:30

Spectre: 
18:45 22:00

THG: Mockingjay - Part 2: 18:45 21:45

ZATERDAG 05 DECEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 13:45 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Fashion Chicks: 
19:00 

Burnt: 

21:30

Ja, ik wil!: 
19:15 21:30

Spectre:                
         13:00 16:00 18:45 22:00 

THG: Mockingjay - Part 2: 15:45 18:45 21:45 

ZONDAG 06 DECEMBER 2015

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Fashion Chicks: 
13:30 16:00

Burnt: 

19:45

Ja, ik wil!: 
19:45

Spectre:                
          

13:00 15:45 19:30

THG: Mockingjay - Part 2: 15:45 19:30 

MAANDAG 07 DECEMBER 2015

Burnt: 

20:00

Ja, ik wil!: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

 
DINSDAG 08 DECEMBER 2015

Burnt: 

20:00

Ja, ik wil!: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Dummie de mummie: 
14:00 16:00

Mega Mindy VS Rox: 
13:45 15:45

Snoopy 3D: 
13:45 16:00

LADIES NIGHT: MANNENHARTEN 2 20:30

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

16 DECEMBER: VOORPREMIÈRE:

STAR WARS
THE FORCE AWAKENS

VANAF: 09 DECEMBER

MEGA MINDY

VS ROX

    

v

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

        Op 31 januari 2016 vindt weer het grootste 
familiefeest van Laarbeek plaats. 

Omroep Kontakt houdt die dag namelijk opnieuw het 
Laarbeeks Liedjesfestival.

Iedereen die daar plezier aan beleeft kan tijdens dit laagdrempelige 
evenement weer meedingen naar de eervolle prijs voor het leukste 

carnavalslied van Laarbeek. 
Dit jaar wordt het Liedjesfestival in het ontmoetingscentrum van Beek 
en Donk gehouden. De inschrijving voor de deelnemers is geopend en 

loopt tot 24 december. 

Inschrijven en meer info is te vinden op kontaktfm.nl

Speciaal feest voor de Laarbeekse jeugd van 13 t/m 17 jaar
Extra goedkope toegangskaarten Carnabeats 
beschikbaar
Lieshout - De kaartverkoop van het 
felbegeerde Carnabeats is inmiddels 
van start gegaan. Er zijn nog van een 
beperkt aantal voorverkoop kaarten 
‘vliegende vis’ tickets genoemd be-
schikbaar voor een zeer aantrekkelijke 
prijs. Deze kaarten zijn via het voor-
verkoopadres DIO Drogisterij Mark, 
Dorpsstraat 5 te Lieshout te koop.

In de voorverkoop voor beide avon-
den kosten de toegangskaarten ‘vlie-
gende vis’ slechts €5,00 totaal voor 
beide avonden. Het voordeel van 
deze tickets is dat je zeker bent van je 
plekje in de zaal van Carnabeats, maar 
daarnaast zijn ze ook veel goedkoper. 
Tijdens de normale voorverkoop zijn 
ze voor beide avonden €10,00. Losse 
voorverkoop per avond €8,00. Losse 
verkoop op avond zelf bij entree €9,00, 
per avond mits nog beschikbaar. De 
prijzen zijn inclusief garderobe. 

In de line-up staan per avond top DJ 
optredens gepland. De namen van 
de DJ’s worden binnenkort bekend-
gemaakt. De variatie is niet eerder zo 
groot geweest.

Party Jockey Tim (Tim Frenken uit Lies-
hout) heeft dit jaar ‘een zee van een 

feest’ als thema gekozen, dit komt 
terug in de gehele aankleding van de 
zaal, beeldvorming van de posters en 
tickets. Een betrekkelijk eenvoudig 
thema waarbij wordt verwacht dat ie-
dereen er gemakkelijk gehoor aan kan 
geven en dat het Dorphuis kan wor-
den omgetoverd tot een ware oceaan. 

Carnabeats is er speciaal voor de jeugd 
van Laarbeek van het voortgezet on-
derwijs van 13 t/m 17 jaar en is alco-
holvrij, er wordt frisdrank en alcohol-
vrij bier geschonken met verschillende 
smaakjes. Veel ouders zien graag dat  
de jeugd in eigen gemeente kan blij-
ven. Grotere afstanden, steden die niet 
altijd even veilig zijn, ouders verliezen 
zelf hun vrijheid, wanneer kinderen op 

grote afstand feest gaan vieren.  Men 
is meer gerust en het geeft gemak en 
een beter gevoel.  Vorig jaar was de 
totale opkomst van 2 avonden ca. 
1200, voornamelijk Laarbeekse jonge-
ren. Carnabeats wordt gehouden op 
zaterdag 6 en maandag 8 februari in 
de grote feestzaal van het Dorpshuis 
in Lieshout.

Nog meer voordeel
Koop je een ‘vliegende vis ticket’ voor 
Carnabeats 2016, dan krijg je ook het 
2e kaartje voor de superdisco Jingle 
Beats welke wordt gehouden in het 
Dorpshuis van Lieshout op 12 decem-
ber gratis. Deze spectaculaire avond is 
voor de jeugd van het voortgezet on-
derwijs t/m 15 jaar.

Prinsenreceptie Raopersgat één 
groot feest
Lieshout – De Raopers hielden afgelo-
pen zaterdag hun prinsenreceptie. Om 
14.11 uur trapte de jeugd af met hun 
receptie. De jeugd werd flink in het 
zonnetje gezet door verschillende ver-
enigingen, betrokken belangstellende 
en familieleden. De ouders van de 
gehele jeugdraad en hoogheden trak-
teerden hun kinderen op een tegoed-
bon voor een gezellig avondje uit. 

De scouting was aanwezig in kleder-
dracht en natuurlijk moesten er knopen 
gedemonstreerd en gemaakt worden 
om een boomstam. Altijd weer leuk 
om te zien hoe handig de jeugd hier-
mee kan omgaan. Ook werd de jeugd 
getrakteerd op een schitterende dans 
van de dansmariekes, en wat zien ze er 
prachtig uit in hun nieuwe pakjes.
Om 19.11 uur begon de receptie voor 

de grote prins, prinses, adjudant en 
hofdame. Café-Zaal de Koekoek liep 
helemaal vol toen de plaatselijke har-
monie een serenade kwam brengen. 
CV De Verslete Slipper kwamen hun 
leden feliciteren en hadden als veras-
sing een heus lijflied gezongen en op 
cd uitgebracht. Dit was echt super 
gaaf. Ook de carnavalsverenigingen uit 
Laarbeek waren weer van de partij met 
hun hoogheden. Na de receptie barste 

het feest helemaal los, met zelfs de bil-
jartscène voor in het café. Al met al een 
zeer geslaagde receptie in Raopersgat.

Namens Prins Maarten d’n Twidde, 
Prinses Mariëlle, Adjudant Martijn en 
Hofdame Chantal … allemaal hartelijk 
dank! ... Allaaaafff...
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Ganzendonckse Seniorenmiddag

Beek en Donk - Onder het motto 
‘Met elkaar voor elkaar’ houdt de 
Club van 100 van de Teugelders van 
Ganzendonck op zaterdagmiddag 23 
januari de jaarlijkse Seniorenmiddag. 
Plaats van handeling is Muziekcentrum 
‘t Anker van 13.30 tot 16.30 uur.

De organisatie heeft een aantrekkelijk 
en gevarieerd programma samenge-
steld. In de ton verschijnen Jan Strik 
(Someren) en Jorlan Manders (De 
Mortel). Jan Strik is een ervaren rot. 
Hij won 2 keer de Zilveren Narrenkap 
in Helmond en was 2 keer Brabants 
Kampioen. Hij is een tonprater van het 
type lach of ik schiet, niet van de fijne 
woordspelingen, maar gewoon recht 
voor zijn raap. Hoe toepasselijk zou het 
zijn als hij deze middag in de ton kruipt 
als ‘Hannes de actieve senior’? Jorlan 
Manders is een aanstormend talent. Hij 
staat sinds 2009 in de regionale ton. 
In 2014 won hij een wildcard voor het 
Keijekletstoernooi in Helmond. En in 
2016 mag hij als ‘Toontje de pechvo-
gel’ de derde kletsavond van de Keije-
bijters afsluiten. Mogelijk wordt hij de 
verrassing van deze Seniorenmiddag.

Voor het amusement tekenen WAI 
(Mierlo), Mia Swinkels (Beek en Donk) 

en De Medlies (Lieshout). Amuse-
mentsgroep WAI is na een sabbatical 
weer terug van weggeweest. Met een 
nieuw programma zorgen deze drie 
mannen met flauwekul, absurdisme 
en mooie liedjes voor de nodige stem-
ming. Mia Swinkels is een telg uit de 
in Ganzendonck bekende familie Swin-
kels. Als troubadour ‘vertelt’ ze aan de 
hand van een aantal liedjes haar le-
vensverhaal. De 4 heren van De Med-
lies stonden tot voor kort bekend als 
Die Milka’s. Hun nieuwe naam verwijst 
naar medleys waarbij de schrijfwijze 
–lies verwijst naar Lieshout. Zij gaan 
het publiek vermaken met meezingers, 
feestmuziek en inhakers & meedeiners. 

Uiteraard mogen huisorkest De Octo-
pusband (Beek en Donk) en de Gan-
zendonckse Dansmariekes niet ontbre-
ken op deze Seniorenmiddag. Ook zij 
zetten hun beste beentje voor, net als 
de presentatoren Hanneke van Oss en 
Ronnie Tijssen.

De kaartjes zijn voor de prijs van €5,00 
per persoon vanaf 9 december te koop  
via www.teugelders.nl en bij Drogisterij 
Jo Ceelen aan het Heuvelplein in Beek 
en Donk.

Opnieuw 600 bezoekers
Sauwelavond Ganzendonck uitverkocht
Beek en Donk - De enige echte 
Ganzendonckse Sauwelavond is 
opnieuw helemaal uitverkocht. De 
600 gelukkigen met een entreebe-
wijs gaan op zaterdagavond 23 ja-
nuari 2016 genieten van een top-
programma met de beste kletsers 
en het mooiste amusement.

Andy Marcelissen,  Hans Verbaar-
schot, de groep Applaus  uit Hel-
mond, de Brabantse amusements-
sensatie de Penthouse Boys, de 
fantastische  Robert van Lamoen, 

de bekendste hooligan van Eu-
ropa Rob Scheepers (Sterksel), de 
Ganzendonckse Dansmariekes, 
Nummerke 3 voor de muzikale 
begeleiding, en een grootste After 
Party met o.a. feestzanger Ivo van 
Rossum uit Gemert zijn de ingredi-
enten van deze avond.

Iedereen die geen kaartje heeft 
weten te bemachtigen krijgt over 
12 maanden een nieuwe kans.

Verandering carnaval in het Heidurp

Mariahout – De Heikneuters gaan dit 
jaar hun programma veranderen in 
het Heidurp. Het wordt toch steeds 
moeilijker om twee zalen op één dag 
vol te krijgen. Vandaar dat ze met een 
speciale commissie bij elkaar hebben 
gezeten en hebben gekeken hoe krij-
gen ze de Mariahoutse gemeenschap 
bij elkaar op één groot feest.  Hun 
stelling hierin is dan ook niets moet 
alles mag, daar zijn tenslotte de car-
navals dagen voor. 

De commissie heeft het zo opgesteld 
dat alles op één locatie plaats vindt per 
activiteit, zowel voor de jeugd als de 
volwassenen. Dat wil zeggen dat men 
niet meer naar het Buurthuis gaan tij-
dens de carnavalsdagen maar naar de 
Oranjebar en de Pelgrim. Dit alles heb-
ben is in goed overleg met de horeca in 
Mariahout besloten. Ze blijven natuur-
lijk niet weg bij het Buurthuis dit zeker 
niet, hier vinden alle activiteiten plaats 
voor de carnaval, zoals het prinsenbal 
voor groot en klein, de avond van de 
bond van ouderen, 3 kletsavonden en 

de mini playback. Ook de vier carna-
valsdagen zijn veranderd, in plaats van 
vier zijn het nu vijf dagen.

De vrijdagavond is erbij gekomen, en 
deze avond gaat dan heten ‘Heikneu-
ters barsten los festival’. Dit moet een 
avond worden van een spectaculaire 
opening voor de komende carnavals-
dagen, deze avond is bij de Oranjebar 
en voor iedereen. Hier wordt een leuke 
carnavaleske kwis gepresenteerd waar 
een leuke hoofdprijs mee te winnen is. 
De zaterdag staat in het teken van de 
heilige mis en de sleuteloverdracht 
maar de avond vindt bij de Pelgrim 
plaats oor zowel de kinderen en aan-
sluitend voor de volwassenen.  Aan 
de zondag verandert er niet veel, dit is 
de dag van de optocht en de prijsuit-
reiking bij de Pelgrim, wel komt men 
voor de optocht gezamenlijk bij elkaar 
voor ieder die wil bij de Oranjebar. 

De maandagmorgen staat in het teken 
van de brunch, s’middags ouderwetse 
kind/ouder matinee en in de avond 

‘de goeie avond’, deze activiteiten 
vinden allemaal plaats bij de Pelgrim. 
De dinsdag start in de ochtend bij de 
Oranjebar waar ze weer iets ludieks 
gaan doen om dan vandaar uit richting 
de Pelgrim te gaan waar de Hoge raad 
en jeugdcommissie een programma 
in elkaar hebben gezet.  De activiteit 
heet hier ‘Fietstumerinbal’ oftewel 
Mariahouts bierfiets kampioenschap 
en tegelijkertijd de kindermiddag.  In 
de avond wordt er nog een bezoek ge-
bracht aan de Oranjebar om van daar-
uit door te gaan naar de Pelgrim waar 
dan om klokslag 24.00 uur de carnaval 
af wordt gesloten. De organisatie is 
van mening dat dit programma voor 
ieder wat wils heeft en dat ze jullie ook 
graag verwelkomen op deze activitei-
ten. Het gehele programma is terug te 
vinden in hun carnavalsboek D’n Hei-
zot wat zij huis aan huis verspreiden 
medio december.

Kijk ook eens op www.facebook.com/
CV-De-Heikneuters-Mariahout en 
www.heikneutersmariahout.nl.

De prins en prinses en de jeugdprins en –prinses

Receptie voor Ganzegatse hoogheden op 19 december
Prinsenreceptie in Ganzegat
Aarle-Rixtel – Prins Sjonnie d’n Uurste 
en prinses Marianne werden op 14 no-
vember bekendgemaakt als het nieuwe 
prinsenpaar van Ganzengat. Op zater-
dag 19 december vindt in de Dreef de 
receptie plaats van het kersverse prin-
senpaar.

Voorafgaand vindt om 18.30 uur de 
receptie voor jeugdprins Rayven en 
jeugdprinses Anne plaats en aansluitend 
vanaf 20.00 uur de receptie van prins 
Sjonnie d’n Uurste en prinses Marianne. 
De receptie wordt opgeluisterd door het 
Ganzegats hofkapel en na afloop is er 
een gezellig bal met medewerking van 
de hofdiscotheek. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om de nieuwe hoogheden 
te komen feliciteren.

Ganzekwekavonden en seniorenmid-
dag
De seniorenmiddag vindt voor de derde 
keer plaats. Deze wordt gehouden op 
zaterdagmiddag 23 januari in Sporthal 
de Dreef. Er wordt weer een prach-
tig programma aangeboden voor alle 

60-plussers van Aarle-Rixtel. Voor u 
treden Gans Anders, De Velt Op, de 
Biermannen en Boy Jansen op. Ook 
de dansmariekes ontbreken natuurlijk 
niet op het programma. Prins Sjonnie 
d’n Uurste is met zijn gevolg natuurlijk 
aanwezig tijdens deze middag. Kaarten 
kosten €6,50 per stuk, dit is inclusief 
een kop koffie of thee. De kaarten zijn 
vanaf 5 januari 2016 te koop bij snoe-
perij Jantje in de Kerkstraat.

De zaterdagavonden van 23 en 30 ja-
nuari 2016 zullen weer bol staan van 
plaatselijk en regionaal talent tijdens de 
bekende Ganzekwekavonden. Avonden 
die u niet mag missen als u gewoon 
een gezellig avondje uit wilt. Buiten 
de Aarlese groepen de Biermannen, 
Gans Anders en De Velt Op zullen on-
der meer Striepke Veur (inmiddels ook 
een beetje Aarles) en StenzilenKivits 
hun opwachting maken. Onder andere 
Frans Bevers en Rien van Genugten zul-
len weer voor de nodige humor zorgen. 
Kijk voor het complete programma op 
www.ganzegat.nl.

Voorverkoop
De voorverkoop van de Ganzekwe-
kavonden vindt plaats op zondag 10 
januari 2016 van 11.00 tot 12.00 uur 
in de Dreef te Aarle-Rixtel. De kaarten 
kosten €13,50 per stuk. Er zijn maxi-
maal 2 kaarten per persoon per avond 
mogelijk. Wees er snel bij, want op=op.

Nieuwe toneelknechten
De organisatie is op zoek naar twee 
nieuwe toneelknechten die hen kun-
nen assisteren tijdens de Ganzekwe-
kavonden. Heb je een beetje affiniteit 
met licht en geluid? Meld je dan nu aan 
via secretariaat@ganzegat.nl.

Nieuwe vlaggen en dassen
Er zijn weer nieuwe vlaggen en dassen 
van Ganzegat te koop. Ze zijn verkrijg-
baar bij de Boerenbond in Aarle-Rixtel. 
Een vlag kost €17,50 en een das kost 
€15,00. Een pakket van vlag en das 
koopt u voor de ‘Nie Normale’ prijs 
van €30,00.

Koppelstraat 1, Beek en Donk  |  0492 - 450195  |  ‘s maandags gesloten
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DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z
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Boerdonk - In de 1e week van maart is 
het zover. Dan gaat Gèr Gespeuld de zee 
op met een prachtig cruiseschip. Ze zien 
er natuurlijk naar uit zeker omdat nog 
niemand van hen ooit een cruisevakan-
tie heeft meegemaakt. Ze zijn uiteraard 
erg benieuwd naar de medepassagiers 
en naar de crew. 

Men heeft onlangs de passagierslijst ge-
kregen en op het eerste gezicht denken 
ze wel dat ze erbij passen. Er zitten defti-
ge mensen bij, zelfs mensen die van adel 
zijn, maar ook oude bekenden namelijk 
de familie Bruinsma. De kapitein en de 
stuurman (zie foto) lijken oude rotten in 

het vak en er stond te lezen dat elk jaar 
een paar studentjes gratis mee mogen 
varen als ze tijdens de cruise de bedie-
ning voor hun rekening nemen. Het gaat 
Gèr Gespeuld benieuwen hoe het gaat. 

Voor degene die live deze reis mee willen 
maken zijn er kaartjes te koop vanaf 2 
januari 2016. Ze kosten €5,00 per stuk 
en er wordt verzekerd dat je je op zee 
waant. De avonden waarop dat mo-
gelijk is zijn 4, 5, 6, 9, 11 en 12 maart. 
De kaartjes hiervoor zijn te koop bij 
Peter en Arna Vogels, Coxsebaan 5, te 
Boerdonk, tel 0492-366516.

Boerdonk - Iedere eerste maandag van 
de maand zijn Boerdonkse mensen van 
55 jaar of ouder welkom in ´t Onder-
onsje. Ook op maandag 7 december 
kunnen belangstellenden van 10.00 tot 
11.00 uur in Den Hazenpot terecht voor 
een boeiend gesprek onder het genot 
van een lekkere kop koffie of thee. 

Dan zijn Thijs Braam en Ilse Reynhout te 

gast. Thijs Braam is sociaal werker bij Vi-
vaan en Ilse Reynhout is verpleegkundi-
ge bij Interzorg thuiszorg; beide zitten in 
het sociaal team Veghel Oost. Zij gaan 
met de bezoekers van het Onderonsje 
in gesprek over de veranderingen in 
de zorg. Ouderen moeten langer thuis 
blijven wonen en mensen uit hun om-
geving moeten meer helpen. Maar als 
het echt nodig is, kunnen mensen nog 

professionele zorg krijgen. Hoe pakt dat 
uit in Boerdonk? Kunnen de mensen 
zich daar nog redden? Daarover gaat 
het gesprek met de bezoekers. Uiter-
aard wordt ook uitleg gegeven over de 
sociale teams die dit jaar in de gemeente 
Veghel van start zijn gegaan. Voor de 
bezoekers is volop gelegenheid om mee 
te praten. De toegang is gratis, de con-
sumpties voor eigen rekening.

Boerdonk - Voor de jongeren in Boer-
donk is op maandag 23 november een 
brainstormsessie gehouden waarbij 
werd nagedacht wat de leefbaarheid 
voor jongeren in Boerdonk kan verbe-
teren. Er waren maar liefst 36 enthou-
siaste jongeren aanwezig in de leeftijd 
tussen de 18 en 35 jaar. Bij deze wil de 
initiatiefgroep de aanwezigen allemaal 
hartelijk danken voor jullie komst en 
input tijdens deze sessie. 

Tijdens deze avond is er foto- en video-
materiaal gemaakt en volgt er ook nog 
een papieren verslaglegging.  Vanuit de 
ideeën die uit deze avond zijn voort-
gekomen gaan concrete acties volgen 

waarbij deze ideeën ook gerealiseerd 
gaan worden. Heb je interesse om één 
van de projecten mee uit te werken? 

Meld je dan aan bij één van de deelne-
mers uit te initiatiefgroep.

MooiBoerdonk
CV de Zandhazen geeft jeugd de ruimte

Prins Bart den 1e nieuwe heerser Zandhazen
Prins Bart den 1eBoerdonk - Er gonsden al veel namen in 

Boerdonk. Een jonge prins zou het wor-
den, maar wie? Zaterdagavond zou het 
duidelijk gaan worden. In een bomvolle 
Hazenpot werd eerst afscheid genomen 
van Sander en Cor die ZZP-er (Zandha-
zen zonder pak) werden. Daarna werd 
afscheid genomen van prins Jos die lief-
devol werd opgenomen bij de Beppers. 
De buurt voerde daarna Jos af door hem 
het Buffelrun parcours af te laten leg-
gen dat eindigde in de onvermijdelijke 
ijsbak. 

Dag Jos, hallo nieuwe prins. In een film 
werden 7 kandidaten voor het prins-
schap getest door de Beppers door ze 
het Buffelrun parcours af te laten leggen. 
Uiteindelijk bleef er 1 kandidaat over die 
op de tonen van zijn lijflied door het fi-
nishdoek besmeurd onder de modder 
het podium op stoof. Bart van Eerdt, 26 
jaar, een jonge prins dus. En dat was in 
de roos, getuige het enthousiasme waar-
mee Bart werd ontvangen. Het dak kon 
eraf en ging eraf. Eerst onder de klanken 
van Tismarwadegewendbent, daarna 
de Zijtaartse Boemelaars en daarna DJ 
Remco. Prins Bart en zijn vriendin Inge 
stonden en bleven op het podium, hun 
podium, en lieten zien dat de jeugd het 
feesten 100% onder de knie heeft. Het 
ging er en het was weer een onvervalste 
Zandhazenavond. Veel herrie, veel dan-

sen en veel plezier. Om 2 uur was het 
gedaan in den Hazenpot maar gelukkig 
ging het aan de Meerbosweg nog even 
door. Zondagmorgen viel het daarom 
niet voor iedereen mee om fris op de foto 
te kunnen staan maar na enkele koppen 
koffie was iedereen weer bekwaam om 
te beginnen aan de receptie. Na een rus-
tig begin kwam het op stoom en op enig 
moment was den Hazenpot te klein. Het 
programma liep dan ook uit maar nie-
mand die daarom maalde want er was 
genoeg te drinken en het was keigezellig 
met al die Veghelse verenigingen. Ieder-
een wachtte dus rustig haar beurt af. Ie-

dereen? Nee, niet iedereen. De Kuussen 
vonden het toch net iets te lang duur-
den en liepen demonstratief weg op het 
moment dat ze gevraagd werden zich op 
te stellen. Gelukkig bleef hun prins Tini 
den 1e en zijn adjudanten wel om prins 
Bart te feliciteren en dat waarderen ze 
enorm. Maar goed, het feest was er niet 
te minder om en iedereen genoot van 
alle spektakel. De dag werd afgesloten 
met een lekker buffet voor alle vrijwilli-
gers en daarna ging iedereen moe maar 
tevreden naar huis. En prins Bart?  Hij 
kroop heerlijk tegen zijn Inge aan en zei: 
“Carnaval in Boering, zo skon zo skon”.

Jeugdraad bedolven onder snoep 
en cadeaus

Boerdonk - De receptie van prins Thijs, 
prinses Janne, adjudant Siem en hof-
dame Christel is een heel drukke en 
gezellige middag geworden. Uiteraard 
was van iedereen de familie van de par-
tij met natuurlijke trotse ouders en opa’s 
en oma’s. 

De broertjes en zusjes vonden het na-
tuurlijk ook wel leuk maar keken ook 
met jaloerse blikken naar het vele snoep 
en de leuke cadeaus. Ja, dat is het voor-
deel als je jeugdraad bent. Ook de jeugd-
prinsen en -prinsessen uit de omgeving 
waren present. De Uiltjes van Erp, De 
Oiverkes uit Eerde, de Kuuskes uit Veg-
hel en allemaal deden ze een leuk spel 
met de jeugdraad, hadden ze hun jeugd-
dansgarde bij en de Kuuskes hadden 

zelfs hun jeugdband bij. Kortom het was 
een gezellige boel en de tijd vloog. De 
jeugdprins en prinses van Zijtaart hadden 
verdorie ook zaterdag hun receptie en 
daarom kwamen die zondags naar Boer-
donk. Ook leuk, dat wel. De Boerdonkse 
Thijs, Janne, Christel en Siem mochten 
voor het publiek ook hun nieuwe jeugd-
zandhazenlied zingen en het viel op dat 
de kinderen het allemaal al bijna kennen. 
Het is dan ook een mooi en gezellig lied. 

Behalve dat werd er natuurlijk ook de 
polonaise gelopen en gefeest. Het was 
een zeer geslaagde receptie en een goed 
begin van het jeugdcarnaval. Ook alle lof 
voor de jeugdcommissie die alles perfect 
voor elkaar had. Voor impressies kijk ook 
op hun site www.cvdezandhazen.nl.

Boerdonk - Afgelopen zondag was er 
de sponsordag, een dag waar de shirt-
sponsors bij de voetbalclub eens in het 
zonnetje gezet worden. Helaas wilde 
het weer niet meewerken. Er was een 
vol programma, waar de jeugd een 
trainingsclinic kreeg van Jan Noten, 
trainer van Boerdonk 1, en hij werd 
weer geholpen door de spelers van 
Boerdonk A1. De kinderen vonden het 
keileuk ondanks de regen en de wind. 

Dit werd allemaal gadegeslagen door 
Cor Opheij, die nietsvermoedend even 

later in de kantine, tussen de jeugdspe-
lers, zijn familie en vrienden plotseling 
naar voren moest komen. Voorzitter 
Mieke van der Doelen had samen met 
het bestuur Cor Opheij voorgedragen 
om als erelid van RKSV Boerdonk te 
worden gehuldigd. Onder luid ap-
plaus werd dit aangenomen. Erelid Rini 
Weijers somde nog eens op wat Cor 
al gedaan heeft voor de club en vond 
het een zeer verdiende onderscheiding 
voor Cor Opheij. 

Boerdonk - In 2012 was Trekkertrek 
Boerdonk nummer 2, in 2013 waren ze 
nummer 2 en in 2014 waren ze nummer 
1! Een geweldige prestatie en vooral 
een grote pluim richting hun vrijwilli-
gers die dit ieder jaar mogelijk maken.

Maar, dit jaar kan er opnieuw gestemd 
worden. Via de website tractorpulling.
nl kun je stemmen op de titel Standaard 

wedstrijd van het jaar  2015. Vond je 
Trekkertrek Boerdonk wederom net 
zo’n spektakel als voorgaande jaren, 
stem dan op hen. Er kan nog gestemd 
worden tot 3 januari 2016. 

Helpt u Trekkertrek hun titel te prolon-
geren tot beste en mooiste Trekkertrek 
evenement van het jaar? Stem op Trek-
kertrek Boerdonk!

Maak kennis met medereizigers Gèr Gespeuld

Onderonsje in Boerdonk over veranderingen in de zorg

Brainstormsessie Leefbaarheid Boerdonk

Cor Opheij erelid RKSV Boerdonk

Stem op Trekkertrek Boerdonk

Cor Opheij
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Sportend Laarbeek
voetbal

Blauw-witten verslaan Fiducia met 4-1

Eenvoudige overwinning voor ELI

Lieshout - Op een winderig sportpark 
’t Luijtelaar heeft ELI de volle winst 
gepakt door Fiducia met 4-1 te ver-
slaan. Op een redelijk te bespelen 
veld hadden de Lieshoutenaren de ge-
hele wedstrijd het beste van het spel. 

Al in de 2e minuut was Frank van Erp 
bijna succesvol met zijn afstandsschot. 
Ondanks het betere veldspel kon ELI 
langere tijd niet echt gevaarlijk wor-
den. Halverwege de 1e helft namen 
de bezoekers uit De Rips onverwacht 
een 0-1 voorsprong. Het was Van den 
Heuvel, die van afstand via de paal 
raak schoot.  Het antwoord van ELI 
kwam nog in diezelfde minuut. Sem 
Steenbakkers beoordeelde een door 
een windvlaag draaiende bal als beste 

en tikte de bal tussen de palen, 1-1. 
Direct hierna nam ELI een verdiende 
2-1 voorsprong. Sem Steenbakkers 
omspeelde enkele tegenstanders en 
bediende David da Silva op maat. 
Kort voor rust was het opnieuw Sem 
Steenbakkers, die David da Silva in 
staat stelde zijn 2e doelpunt te maken, 
3-1. 

Direct na rust kregen beide teams een 
goede scoringskans, maar lieten deze 
allebei onbenut. Na een uur spelen be-
sliste de Lieshoutenaren de wedstrijd 
definitief. Het was Willem Jan van 
den Brink, die na een prachtige aanval 
via Da Silva en Steenbakkers de 4-1 
liet aantekenen. Even later was Rob 
Vereijken dichtbij een doelpunt, maar 

de Fiducia-keeper wist nog redding te 
brengen. Aan de andere zijde had de 
thuisclub geluk, dat de scheidsrech-
ter een overtreding binnen het ELI-
strafschopgebied ontging. Hierna luk-
te het ELI niet meer om de voorsprong 
te vergroten. Zo schoot Rob Vereijken 
rakelings over het doel, kwam de goed 
invallende Frank van Berlo bij zijn eer-
ste balcontact een teenlengte te kort 
en wist de Fiducia-sluitpost een hard 
schot van Roel van Mook te keren.  

Voor zondag staat voor ELI na veel 
jaren weer een uitwedstrijd tegen na-
buur RKGSV op het programma. Het 
is zaak voor ELI om tegen deze directe 
concurrent een goed resultaat te be-
halen.

Sten van Bragt probeert al vallend de bal nog te koppen. Rechts wacht Rob Vereijken (10) af

Wim Hagelaars en Sanne van Oeffel dragen stokje over

Afscheid bestuursleden bij 
VV Mariahout

Mariahout - Wim Hagelaars is 
ruim 8 jaar bestuurslid geweest 
van VV Mariahout en heeft be-
sloten, met name vanwege ge-
zondheidsredenen, om het iets 
rustiger aan te gaan doen. Wim is 
altijd een geweldig, toegankelijk 
bestuurslid geweest en heeft het 
wedstrijdsecretariaat kleur gege-
ven.

Ook het organiseren van vriend-
schappelijke wedstrijden, het inde-
len van de clubscheidsrechters en 
kleedlokalen, het indelen van de 
seniorenteams heeft Wim perfect 
uitgevoerd. Wim ontzettend be-
dankt.

Sanne van Oeffel
Ook Sanne neemt, na drie jaar, af-

scheid genomen van het bestuur. 
Echter op gebied van media blijft 
Sanne al haar taken doen. Denk 
hierbij aan de berichten op site, 
de correspondentie met De Mooi-
LaarbeekKrant en het Eindhovens 
Dagblad en daarnaast de activitei-
tencommissie.

Door een prachtige gezinsuitbrei-
ding lukt het Sanne niet meer om 
op de donderdagavonden aanwe-
zig te zijn en ze kan dan ook niet 
meedenken en meebeslissen over 
andere zaken in de vereniging. In 
zeer goed overleg heeft Sanne dan 
ook besloten om uit het bestuur te 
stappen. Haar taken zijn dan ook 
vanaf heden ondergebracht in de 
commissie Media. Sanne bedankt!

Sanne van Oeffel Wim Hagelaars

E2 en C1 spelen zaterdag kampioenswedstrijd

Jeugdteams VV Mariahout strijden om kampioenschap
Mariahout -  De meeste jeugdteams 
hebben zaterdag 5 december alweer 
de laatste wedstrijd van de najaars-
competitie op het programma staan. 
VV Mariahout heeft nog 2 jeugd-
teams die op de laatste dag kampioen 
kunnen worden. 

De E2 staat op dit moment 2e in de 
competitie en speelt zaterdag om 

10.30 uur een thuiswedstrijd tegen de 
nummer 1 op de ranglijst: Rhode E5 
(Rhode is al kampioen). Wanneer Ma-
riahout E2 deze wedstrijd wint komen 
zij gelijk in punten, en is Mariahout E2 
ook kampioen. 

Mariahout C1 staat 1e in de competitie 
en speelt zaterdag om 13.00 een uit-
wedstrijd tegen de nummer 2 Brande-

voort C1. Ook C1 moet deze wedstrijd 
winnen om zich kampioen te mogen 
noemen. In deze klasse kunnen zelfs 4 
teams nog kampioen worden. 

Het wordt zaterdag dus heel spannend 
voor de E2 en de C1. Zij hopen dan 
ook op veel supporters, zodat ze deze 
teams massaal kunnen steunen tijdens 
de kampioenswedstrijden.

Mariahout kent geen genade en wint met 9-1

VV Mariahout laat geen spaan 
heel van LSV

Mariahout - In een wedstrijd 
waarin de winnaar al snel bekend 
was, ging Mariahout voor een 
grote uitslag. LSV uit Boxtel was 
geen partij voor De Marianen. 
Op Sportpark de Heibunders in 
Mariahout werd het maar liefst 
9-1.

Coen van Eijndhoven tekende al 
snel voor de 1-0 na een steek-
pass van Stijn v/d Bogaard. Hierna 
kwam de aanvaller Wladimir Killie 
vrij voor keeper Rick v/d Heuvel 
van Mariahout, maar die wist knap 
te pareren. Een eigen goal van 
LSV na een voorzet van Coen van 
Eijndhoven bracht de 2-0 op het 
scorebord. Hierna liep Mariahout 
uit naar 4-0 door goals van Rob 

Wagemans (schitterend afstands-
schot) en een intikker van Tom van  
de Bogaard. LSV bepaalde de rust-
stand op 4-1 door een doelpunt 
van Killie.

Na de rust liep Mariahout uit naar 
9-1 door doelpunten van Martijn 
van de Linden, Sander Scheepers 
(vrije trap), Michel Leenders (pe-
nalty) en tweemaal Dennis Veld-
paus. Topscorer Tim Barten hield 
zijn kruit droog zondag. De goed 
leidende scheidsrechter Van Ham 
floot af en behoedde hiermee LSV 
voor nog meer tegendoelpunten. 
Volgende week is Mariahout een 
weekje vrij en daarna wacht op 13 
december de topper tegen MULO.

Wim de Roy gaat jaar langer door

Contract trainer VV Mariahout 
verlengd

Mariahout – VV Mariahout heeft 
het contract met hoofdtrainer 
Wim de Roy met 1 jaar verlengd. 
Hij gaat het volgende seizoen aan 
zijn vierde seizoen beginnen met 
de Mariahoutse club.

Mariahout heeft met Wim een 
toptrainer in huis die op alle essen-
tiële onderdelen (zoals teamspirit, 
tactisch vermogen, samenwerking 
met de technische staf, betrokken-
heid in de vereniging) uitstekend 
scoort.

Beek en Donk - Zoals in de 
Algemene Ledenvergadering van 
Sparta’25 door de penningmeester 
al werd vernoemd: het noodzake-
lijke bezuinigen binnen de vereni-
ging betekent niet dat er niet meer 
geïnvesteerd wordt. Vrijgekomen 
middelen worden veelal aangewend 
voor investeringen in de jeugd. De 
levensader bij Sparta’25. 

Een 15-tal jeugdtrainers hebben de 
afgelopen weken de cursus ‘Train het 
verschil’ afgerond. Deze cursus werd 
gegeven door 4 skills soccer acade-
my onder leiding van Arnoud Jonker.

Vooral voor de beginnende jeugd-
trainer was dit heel interessant. De 
cursus gaf zowel in de praktisch als 
theoretisch diverse inzichten. Er werd 
inzicht gegeven in de diverse toepas-
bare methodieken. Hoe train ik het 
verschil in technieken. Inzicht op 
zowel didactisch als pedagogisch ge-
bied. Handvatten die gedurende de 
trainingen toepasbaar zijn. Allemaal 
heel interessante en belangrijke on-
derwerpen. Sparta’25 wil alle deel-
nemers heel hartelijk feliciteren met 
het resultaat en ze heel plezier toe-
wensen met het trainen en begelei-
den van onze Sparta ‘25 jeugdspe(e)
l(st)ers.

Dat Sparta’25 een levendige club is 
blijkt wel uit de agenda van activitei-
ten van de club.
12-12 Gala der Spartanen (kaarten 
nog verkrijgbaar in het clubgebouw) 
16-12 Kerst-Inn
17-12 Kerst-Inn (huldiging jubilaris-
sen) 
20-12 Kerstzaalvoetbaltoernooi
03-01 Nieuwjaarsreceptie Sparta’25
16-01 KNVB Symposium Match of 
the Day
23-01 FIFA Game Battle
30-01 Vrijwilligers- en Sponsoravond

15 Jeugdtrainers Sparta’25 geslaagd 
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Beslissende wedstrijd tegen ASV’33 gewonnen door ELI F2

ELI F2 najaarskampioen Fairplay Competitie

Lieshout - Dolblij zijn de voetbal-
lers van het F2-team van ELI uit 
Lieshout. Afgelopen zaterdag werden 
ze najaarskampioen in de Fairplay 
Competitie. 

De beslissende wedstrijd werd in Aar-
le-Rixtel gespeeld tegen de F4 van 

ASV’33. Het was spannend, beide 
teams waren immers nog ongeslagen. 
Tess, Donna, Ferre, Luuk, J-jay, Len, 
Mart, Luca en Onyth speelden de ster-
ren van de hemel. Na het eerste fluit-
signaal werd de bal, schijnbaar zonder 
moeite, in mooie combinaties naar vo-
ren gebracht. Bij de rust was het 2-4 

voor ELI. In de tweede helft konden 
daar nog twee punten aan worden 
toegevoegd. Vol trots werd door de 
meegereisde supporters het kampi-
oenspandoek voor de dag gehaald 
en kon de kinderchampagne worden 
ontkurkt. 

Verschil met nummer 2 is slechts 6 punten

Sparta’25 pakt opnieuw drie punten
Beek en Donk - Thuis tegen Best 
Vooruit had Sparta’25 weer de 
hoop om weer eens drie punten te 
halen. Ondanks dat Sparta voor-
afgaand aan de wedstrijd hekken-
sluiter was, was de overtuiging 
dat er gewonnen kon worden. 

Al in de 4e minuut was Sparta’25 
gevaarlijk dicht bij een doelpunt. 
Helaas kon de keeper van Best de 
bal nog beroeren, zodat de bal in 
het veld terugkwam via de paal. 
Duidelijk was dat in deze wed-
strijd Sparta’25 voor eigen publiek 
echt voor de winst ging. Dit was 
het team ook wel verplicht tegen-
over het trouwe publiek. Niet dat 
Sparta’25 zo gevaarlijk was of be-
ter was, maar de wil om te winnen 
was duidelijk groter. Uit een snelle 
ingooi van Sparta’25 werd een 
speler op ongeoorloofde wijze van 
de bal gezet. Uit de vrije trap in de 
32ste minuut wist Michiel Koot de 

bal onhoudbaar achter de keeper 
van Best te koppen. Met deze 1-0 
stand leek men de rust in te gaan. 
Maar mede geholpen door de 
harde wind verdween een voor-
zet/schot van Elco van Schijndel 
op voor Sparta’25 gelukkige wijze 
-in de blessuretijd van de eerste 
helft- over de keeper in het doel. 
Sparta’25 ging met een 2-0 voor-
sprong rusten. Dit zou rust moeten 
geven, echter, in de competitie is 
helaas al vaak puntverlies geleden 
na een goede ruststand.  

In de tweede helft kon Best 
Vooruit iets meer druk zetten, 
maar hoeveel energie de gasten 
ook in de wedstrijd stopten, ge-
vaarlijk werden ze amper. Een 
wijze les die Sparta’25 heeft ge-
leerd was dat het niet belangrijk is 
om mooi te voetballen, maar dat 
de punten thuis moesten blijven. 
Omdat Sparta’25 meer bezig was 

met het consolideren van de 2-0 
voorsprong dan het uitbreiden van 
deze voorsprong werd het voor 
het publiek een saaie wedstrijd 
met veel hoge ballen, veel slechte 
passes en voetbal zonder ideeën. 
De wind maakte goed voorbal ook 
bijna onmogelijk. Beide keepers 
moesten een enkele keer ingrijpen, 
maar gevaarlijk werd het nooit. De 
wedstrijd bloedde dood. 

Na het fluitsignaal was er veel 
opluchting bij Sparta’25, eindelijk 
weer gewonnen. Sparta’25 klimt 
hierdoor twee plaatsen en staat 
momenteel 12e. Maar het verschil 
met de nummer 2 op de ranglijst 
is maar 6 punten. Een uitover-
winning komend weekend tegen 
Prinses Irene zou zeer gewenst zijn 
om een grote sprong op de rang-
lijst te maken. 

Lieshout - De jaarlijkse algeme-
ne ledenvergadering van Eli vond 
plaats op maandag 30 november. 
Voorzitter Nick Scheltens sprak zijn 
waardering uit voor al die vrijwilli-
gers, die zich in het afgelopen sei-
zoen op diverse terreinen hebben 
ingezet voor de vereniging. 

De leden hoorden, dat ELI het af-
gelopen boekjaar heeft afgesloten 
met een klein negatief saldo met 

name door de teruglopende kantine-
inkomsten. Door een verdere bespa-
ring op de kosten kon het bestuur een 
sluitende begroting presenteren voor 
het huidige boekjaar zonder de con-
tributie te verhogen. Piet Migchels 
en Frans Vereijken werden herkozen 
in het bestuur. Gertje van de Brink 
werd door de vergadering tot lid van 
het hoofdbestuur benoemd. 

Het aftredende bestuurslid Paul van 

Kuijeren werd met applaus tot ere-
lid van ELI benoemd vanwege zijn 
jarenlange werkzaamheden in het 
bestuur en belangeloze inzet bij an-
dere activiteiten voor ELI. Bestuurslid 
Henk Hulsen meldde, dat sponsoring 
van bedrijven via shirtreclame of via 
een reclamebord jaarlijks een redelijk 
vast bedrag aan sponsorgelden ople-
vert. Ook onderstreepte hij het be-
lang van acties als de grote clubactie. 

Glansrol voor reservedoelman Marnic van Rosmalen

3e Winst op rij voor ASV’33
Aarle-Rixtel - ASV’33 won voor de 
derde keer op rij, maar gemakkelijk 
ging het zeer zeker niet. Doelman Rob 
Renders moest nog op het laatste mo-
ment vervangen worden door Marnic 
van Rosmalen, die -zo later bleek- een 
glansrol zou gaan vervullen én een be-
langrijke pion was voor de overwinning. 

Lastige eerste helft
ASV’33 begon sterk aan de wedstrijd en 
dat leverde al heel snel voor ASV’33 een 
eerste kans op. Door de sterke wind die 
schuin over het veld stond, was goed 
voetbal bijna onmogelijk en werd het 
dan ook een wedstrijd met veel strijd-
lust. Na 12 minuten een tegenvaller voor 
de Aarle-Rixtelnaren. Ronny Heijmans 
raakte dusdanig geblesseerd dat hij ver-
vangen moest worden. Het spel golfde 
op en neer maar de beste kansen waren 
voor Milheezer Boys in de eerste helft. 
Een kwartier voor de rust was Milheezer 
Boys dicht bij de openingstreffer, een 
afstandschot van ver af kreeg door de 
wind een rare curve mee, maar doelman 
Marnic van Rosmalen redde bekwaam. 
Amper vijf minuten later kwam de doel-
man van ASV’33 wederom als sterkste 
uit de strijd en voorkwam wederom een 
Milheezer doelpunt. Op slag van rust 
wederom een prima inzet van de spits 
van Milheezer Boys, en voor de derde 
keer voorkwam Marnic van Rosmalen 
met een snelle reactie een doelpunt. Het 
was aan hem te danken dat de rust ge-
haald werd met een 0-0 stand. ASV’33 
kon de gehele eerste helft zelf niet echt 
tot doelrijpe kansen komen, en het bleef 
bij slechts wat speldenprikjes. 

ASV’33 naar 2e plaats
Na de rust een agressie-
ver ASV’33 en nu waren 
de mannen van Coach 
Han van Rosmalen het 
meest gevaarlijk. Kort na rust viel de 
openingstreffer. Op aangeven van Thijs 
van Uden was Michiel v.d. Steen zeer 
koelbloedig en scoorde beheerst de 1-0. 
Vlak na dit doelpunt een 2e blessure bij 
ASV’33. Robbert Mol kreeg te veel last 
van een hamstringblessure. Zijn ver-
vanger Thomas Dekkers liet in het res-
tant van de wedstrijd zien een waardige 
vervanger te zijn. Hierna kreeg ASV’33 
nog diverse kansen, ook mede omdat 
Milheezer Boys achterin wat risico was 
gaan nemen, maar Thijs van Uden kon 
vrij voor de doelman zijn inzet niet ver-
zilveren. Ook een mooi lobje van Erwin 
van Dijk behaalde niet het gewenste re-
sultaat, zijn inzet belandde jammer ge-
noeg op de lat. Met hard werken werd 
de 1-0 voorsprong niet meer uit handen 
gegeven. Door dit resultaat is ASV’33 
gestegen naar de 2e plaats, op 4 punten 
afstand van het sterke Handel.

Komende zondag staat wederom een 
moeilijke wedstrijd op het programma, 
maar ASV’33 zal uit bij Keldonk we-
derom een goede prestatie neer willen 
zetten.

Opstelling ASV’33
Marnic van Rosmalen, Sander v/d 
Waarsenburg, Robbert Mol (65e Thomas 
Dekkers), Bart Wilms, Pim Dubois, René 
de Vries, Teun van Asten, Mark Smits, 
Thijs van Uden, Ronny Heijmans (12e 
Erwin van Dijk), Michiel v/d Steen.

Aarle-Rixtel - Han van Rosmalen, 
inmiddels bezig aan zijn 2e seizoen 
bij ASV’33, heeft zijn contract bij de 
Aarle-Rixtelse voetbalvereniging 
met 2 jaar verlengd. In zijn 1e sei-
zoen wist hij ASV’33 direct terug te 
brengen in de 4e klasse. 

Zowel Han als ASV’33 zijn zeer 
tevreden over de prestaties én sa-
menwerking zoals die nu is tussen 
technische staf, spelers en bestuur. 
Dit gaf meer dan voldoende ver-
trouwen voor een meerjarig con-
tract.  Ook de assistent van Han, 

Maikel Kluytmans, zet het komen-
de seizoen zijn werkzaamheden 
bij ASV’33 voort. Het bestuur van 
ASV’33 is zeer blij met deze over-
eenkomsten en ziet de toekomst 
dan ook rooskleurig tegemoet. Zij 
wensen hen beide veel succes toe.

Coach ASV’33 tekent twee jaar bij

Han van Rosmalen verlengt contract

Paul van Kuijeren erelid van ELI

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu

Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk

0492 382080 - info@autobedrijfsaro.nl www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij Autobedrijf SARO!

Op zoek naar dé trekhaak 
specialist in de regio?
Op zoek naar dé trekhaak 

Beek en Donk
U rijdt ...       Wij zorgen voor de rest!!

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO

Spuitwerk

sinds 1980

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

Vakwerk binnen en buiten

Als het duurzaam  
moet zijn
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Een aandeel in elkaar

Rabobank Peel Noord wenst iedereen veel schaatsplezier!

Wil jij van 12 december tot en met 3 januari lekker gaan schaatsen? Onze jonge
spaarders tot en met 17 jaar kunnen een gratis schaatskaartje ontvangen.
Ga naar rabobank.nl/peelnoord en lees de actievoorwaarden.

Samen schaatsen tijdens het Winterpleinfestijn in Gemert

om samen 
de winter te vieren!

Gezellig 
schaatsen

korfbal

Puntendeling tegen Tuldania: 8-8

Gelijkspel voor Flamingo’s
Mariahout - In Diessen kwam 
Senioren 1 van KV Flamingo’s, ge-
sponsord door Auto Corsten, afge-
lopen zondag niet verder dan een 
8-8 gelijkspel tegen Tuldania uit 
Esbeek. Het was een gelijk opgaan-
de wedstrijd, waarin Flamingo’s er 
niet helemaal in slaagde om haar 
eigen spel te maken. 

De dames lieten zich een aantal 
keer opjagen door de tegenstander, 
waardoor Flamingo’s fouten ging 
maken. Met een stand van 3-3 gin-
gen zij de rust in. In de tweede helft 
wist Mariahout dit niet van zich af 
te schudden, zij herpakten zich wel 
vaak na het maken van een fout, 
maar enkele 100% kansen werden 
gemist. Gaby Habraken viel gebles-
seerd uit. Martje van de Broek viel 
uitstekend in. Richting het einde van 

de wedstrijd komt Senioren 1 op een 
achterstand van 8-7 en weet Manon 
de Beer gelukkig nog op tijd de 8-8 
te maken en zo 1 punt mee naar huis 
te nemen. Zondag 6 december speelt 
Flamingo’s 1 een thuiswedstrijd in de 
Klumper, om 13.45 uur tegen de 
koploper Heumen.

Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en 
Verhuur, deed zondag goede zaken 
door een overtuigende overwinning 
op Be Quick uit Nuland. Er werd heel 
sterk als collectief gespeeld en de 
verdediging stond als een huis, waar-
door de tegenstander niet toekwam 
aan een goede aanval. Bij Flamingo’s 
2 daarentegen wist iedereen te sco-
ren en zij keerden met een verdiende 
1-14 winst tevreden huiswaarts. 

boogschieten

Lieshout - Op de banen van Krijgsman 
Soranus werd donderdag een gedeelte 
van de derde regiowedstrijd verscho-
ten. Naast de thuisclub waren St. 
Willibrodus uit Milheeze, de Eendracht 
uit Aarle-Rixtel en twee compounders 
van Beek en Donk aanwezig, waar-
door het gezellig druk was. 

De jeugd had dinsdag de spits al af ge-
beten, daar waren mooie scores neer-
gezet. Een nieuw pr werd neergezet 
door Alex v.d. Ven met 192 punten.

Uitslagen: 
Ad Endevoets 235, Willem Bekx 223, 
Rik v/d Westerlo 220, Paul v/d Broek 
220, Ziggy Daniëls 213, Arjan v/d 
Heuvel 209, Maarten v/d Elsen 206, 
Dion Thielen 192, Alex v/d Ven 192, 
Theo v/d Laar 190, Nelly v/d Laar 
190, Joost Prick 186, Toos v/d Graef 
174, Rita Endevoets 158, Yvonne 
Robbescheuten 151, Jim Daniëls 145, 
Jeffrey v/d Post 118.

3e Regiowedstrijd bij Krijgsman 
Soranus

handboogschieten ORH Someren wint de eerste prijs

Prijsuitreiking van Ganzenwinkel 
Toernooi de Eendracht

Aarle-Rixtel - De prijzen voor het van 
Ganzenwinkel toernooi worden elk 
jaar beschikbaar gesteld door de be-
schermheer en beschermvrouw van De 
Eendracht: Geert en Truus van Ganzen-
winkel.  

Tijdens de prijsuitreiking mogen alle 17 
deelnemende verenigingen een afvaar-
diging naar de prijsuitreiking sturen. 
Niet alleen voor het in ontvangst nemen 
van een mogelijk gewonnen prijs van 
het van Ganzenwinkel toernooi. Ook 
schieten de aanwezigen een onderlinge 
wedstrijd van 15 pijlen.  Tijdens elke te 
schieten pijl wordt vooraf gezegd waar 
de prijs op gaat vallen. De ene keer is 
dat een 10 of een 6, de andere keer is 
het een 9, 7 of 4. De schutter die de 
juiste score schiet mag bij Jan Coolen 
een prijs in de vorm van levensmidde-
len in ontvangst nemen. Net als andere 
jaren was het weer erg druk in de ‘doel’ 
tijdens dit jaarlijks terugkerende evene-
ment. Het was een heel gezellige avond, 

en alle aanwezige schutters gingen met 
een volle doos aan levensmiddelen naar 
huis. De eigen leden schieten niet mee 
tijdens deze wedstrijd, zij moeten kijken 
of er schutters zijn die prijs hebben en 
zorgen dat zij de prijs in ontvangst kun-
nen nemen. 

Uitslag verenigingen:
1 ORH, Someren +4; 2 Recht door Zee, 
Helmond +5; 3 Strijd in Vrede, Beek en 
Donk -7; 4 De Vriendschap, Mierlo -14; 
5 Kunst & Vriendschap, Liessel  +21; 6 
St-Willibrordus, Milheeze +22; 7 Krijgs-
man Soranus, Lieshout +24; 8 Neerlan-
dia, Bakel -28; 9 Vredelust, Deurne +28; 
10 Ontspanning, St. Oedenrode -39; 
11 Houts Welvaren, Mierlo-Hout +42; 
12  Batavieren, De Rips +48; 13 Prins 
Bernhard, Mierlo -51; 14 Concordia 
Welvaren, Erp +54; 15 Haagse Rozen-
knop, Helmond +144; 16 St. Antonius, 
Nijnsel, 17 DHSZOD, Asten-Heusden.

Uitslag persoonlijk:
Hoogste Keizer Ad Endevoets, Krijgs-
man Soranus  239
Hoogste Koning John Romenesco, Recht 
door Zee  238
Hoogste Heer Mark Faitas,  Recht door 
Zee  239
Hoogste Dame Suzy van Kilsdonk,  
Haagse Rozenknop  222
Hoogste Veteraan Walter Hobeijn, Recht 
door Zee 229
Hoogste Jeugd Dirk Welten,  Neerlandia  
204
Hoogste Compound Ton Verhees,  De 
Vriendschap  237

Het clubgebouw is aan de Lijsterstraat 
25 te Aarle-Rixtel, als u interesse heeft 
mag u altijd komen kijken naar deze 
leuke sport.  Op maandagavond vanaf 
19.00 uur is de jeugdtraining, ook de 
jeugd die interesse heeft mag vrijblij-
vend komen kijken.  Want boogschieten 
is een sport die iedereen kan beoefenen, 
jong, oud, man, vrouw.
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Sevenmiles schuift FC van de Burgt aan de kant: 8-4

Sevenmiles behoudt koppositie
Beek en Donk - De verrassende 
koploper in de A-klasse heeft zijn 
leidende positie behouden. FC 
van de Burgt werd aan de kant 
geschoven met 8-4. In de B-klasse 
wist 1.FC Geerts op gelijke hoog-
te te komen met de koploper door 
te winnen van DHVM.

Sevenmiles/Café-Zaal Dave van 
de Burgt trof in FC van de Burgt 
een ploeg die snakt naar een 
eerste zege op het hoogste po-
dium. Helaas was het wederom 
een ruime achterstand die hen de 
das om deed. Pas bij 3-0 werd 
de achterstand ietwat verkleind, 
waarna Sevenmiles de score snel 
wist uit te breiden. Mede dankzij J. 
Hanegraaf en M. van der Heijden, 
die beiden op schot waren en drie-
maal doel troffen, won Sevenmiles 
met 8-4 en behield het zo de kop-
positie in de A-klasse.

Lindeboom Accountants & 
Belastingadviseurs houdt wél de 
druk op de ketel. De runner-up 
trof in Meulensteen/van Lieshout 
een tegenstander waar het zich 
lekker op uit kon leven, getuige de 
uitslag van maar liefst 10-1. Dat de 
beginfase nog wel even spannend 
was, was te danken aan M. van 
de Laar die na 6 minuten de 1-1 
aantekende. Het was T. Kluytmans 
die in hoogsteigen persoon de illu-
sies van Meulensteen aan diggelen 
schoot. Vijf treffers mocht hij bij-
schrijven deze avond. 

Een schamel doelpuntje was de 
oogst na 36 minuten voetbal tus-
sen Rijwielhandel van den Berg 
en Vesters Hoveniers. Met nog 
10 minuten te gaan besliste B. 

Pellegrino dit duel en wist hij een 
gaatje in de hechte defensie van 
van den Berg te vinden. Van den 
Berg was niet bij machte om nog 
een punt uit het vuur te slepen. 
Vesters verdedigde gediscipli-
neerd. In de stand liep Vesters met 
de gewonnen 3 punten weg bij de 
rijwielhandel.

Hurkmans Plaatwerk BV en FC 
Avondrood opende het B-klasse-
bal met hun onderlinge duel. Na 
een gelijkopgaand begin nam K. 
Verheijen zijn teammakkers bij de 
hand en schoot hij met een loep-
zuivere hattrick Hurkmans naar 
een 3e plek in de rangschikking. 
De 6-1 overwinning betekende 
voor FC Avondrood dat het nog 
steeds moet wachten op de eerste 
seizoenszege. 

1.FC Geerts dendert gestaag door. 
Ook DHVM Vastgoedmanagement 
kon de geel-zwarte brigade niet 
bijbenen. H. Kuijpers kwam tot 
een hattrick in het eerste kwartier, 
waarna er wat gas werd terug-
genomen en DHVM wat terug 
mocht doen. C. van den Boom 
pakte zijn kans en probeerde het 
duel nog spannend te maken. 1.FC 
Geerts liet dit niet toe en won uit-
eindelijk met 5-3. Zodoende deelt 
het nu de koppositie met Aben & 
Slag. DHVM troost zich met een 
beter doelsaldo dan FC Avondrood 
waardoor het nog een plekje bo-
ven hen staat.

badminton Jeugd Badminton Club Lieshout 
werkt aan interne competitie 

Lieshout - De interne ‘Leo Bosch’ 
competitie bij de jeugd van 
Badminton Club Lieshout draait op 
volle toeren. Na de speelronde van 
november 2015 staat de winnaar van 
afgelopen jaar, Mathijs Janssen, weer 
bovenaan. Hij houdt Pepijn Kerkhof 
(2) en Stijn Brouwer (3) voorlopig 
nog achter zich. De huidige ranglijst 
wordt afgesloten door nieuwkomer 
Tiffany Liu.

Interne competitie
Gedurende het hele seizoen werkt de 
jeugd van Badminton Club Lieshout 
een interne competitie af. Steeds 
wordt er op de laatste trainingsavond 
van de maand aan deze laddercompe-
titie gewerkt. Tijdens zo’n speelronde 
op die trainingsavond worden dan vier 
speelronden afgewerkt, die bestaan 
uit twee maal een singleronde en twee 
maal een dubbelronde. Een singlepar-
tij wordt bepaald aan de hand van de 

speler die bovenaan staat. Deze speler 
speelt tegen de persoon die direct on-
der hem staat. Is iemand afwezig, dan 
wordt de persoon daaronder uitge-
daagd. Een dubbelpartij wordt in deze 
laddercompetitie samengesteld door 
de speler die op nr. 1 staat. Hij/Zij gaat 
samen met de persoon op de laatste 
plaats spelen in een dubbelpartij tegen 
de nr. 2 en de speler die op de een-
na-laatste plaats staat. Op die wijze 
leert de jeugd om goed met elkaar te 
samenspelen en zijn de partijen die er 
uit komen wat evenwichtiger. Als er 
in de dubbelronde spelers overblijven 
dan wordt er indien mogelijk met hen 
een singlepartij gevormd. Is dit niet 
mogelijk, dan krijgt de overgebleven 
speler een ‘bye’. 

Punten
Uiteindelijk krijgen de winnaar(s) 10 
punten en de verliezer(s) krijg(en) 
5 punten. De spelers met een ‘bye’ 

krijgen 7 punten, waardoor de ver-
schillen kunnen ontstaan. Spelers die 
niet aanwezig zijn op een wedstrijd-
dag krijgen vier keer een bye (voor 
de vier gemiste rondes), mits ze zich 
hebben afgemeld voor de training. 
Als ze zich niet hebben afgemeld ‘ver-
liezen’ ze elke wedstrijd en krijgen 
zij dus maar vijf punten. Spelers die 
nieuw zijn bij de vereniging en voor 
het eerst mee gaan doen, krijgen voor 
elke wedstrijdronde (vier stuks per 
wedstrijddag) die al gespeeld is een 
‘bye’. Op die wijze kan ieder nieuw 
lid, direct instromen en meedoen aan 
deze interne competitie. De uiteinde-
lijke winnaar van deze interne com-
petitie krijgt, vaak uit handen van de 
oud-voorzitter, naamgever én erelid 
van Badminton Club Lieshout, Leo 
Bosch, de ‘Leo Bosch Trofee’. De win-
naar mag deze trofee dan een heel 
jaar koesteren. 

Tussenstand
De volledige tussenstand na de ronde 
van november:
1. Mathijs Janssen  40 punten
2. Pepijn Kerkhof   35 punten
3. Stijn Brouwers   32 punten
4. Tim Kanters   30 punten
    Margee Hilgerdenaar 30 punten
5. Rick van Aspert  28 punten
    Floris Spoorendonk 28 punten
6. Daisy Liu   25 punten
    Warsan Ismail Ahmed 25 punten
    Sanneke Vogels  25 punten
7. Tiffany Liu   20 punten

Programma
6 december
13.00 BCH 5 – BCL/BouwCenter 
Swinkels

Sanneke Vogels heeft inmiddels 25 punten bij elkaar gespeeld en daarmee de 
rode lantaarn overgedaan aan Tiffany Liu

Beek en Donk/Helmond – Zowel bij 
de jeugd als bij de senioren zit voor 
de meeste teams de helft van het bad-
mintonseizoen er bijna op. De pres-
taties zijn over het algemeen goed 
te noemen. In de drukke december-
maand worden nog enkele wedstrij-
den van de eerste seizoenshelft afge-
werkt. Dan kan de balans opgemaakt 
worden en kunnen de Mixed leden 
zich verheugen op veel activiteiten 
rondom de feestdagen.

Jeugdcompetitie
Met negen jeugdteams is BC Mixed 
één van de grootste verenigingen 
in de Helmondse Badminton Bond 
(HBB). Maar liefst 42 kinderen spelen 
in de diverse klassen. Ze worden bege-
leid door twee teamleiders per team. 
Die geven aanwijzingen, zorgen voor 
de opstelling en moedigen natuurlijk 
aan. Net als de vele ouders die op de 
tribune komen kijken op zondagoch-
tend. Twee teams zijn samengesteld 
uit jeugdleden van Mixed en van 
Ganzeveer uit Aarle-Rixtel. Door deze 
combinatie te maken kunnen ook deze 

kinderen competitie spelen. Een mooi 
voorbeeld van de goede samenwer-
king tussen de beide verenigingen. Op 
dit moment staan drie teams boven-
aan in hun klasse. Hopelijk kunnen 
zij de goede vorm vasthouden. Dat 
geldt natuurlijk ook voor de rest van 
de teams.

Seniorencompetitie
Ook hier is BC Mixed goed vertegen-
woordigd met acht teams verdeeld 
over zes klassen. Voor het eerst in ja-
ren heeft het vaandelteam van Mixed 
het zwaar in de topklasse van de HBB. 
Normaal draaien ze in de top 3 mee. 
Dit seizoen wordt het team meer dan 
ooit geplaagd door blessures en heb-
ben zij een slechte seizoenstart gehad. 
Toch hebben ze de laatste wedstrijd 
keurig gelijk gespeeld tegen het sterke 
Gemert. Als ze deze lijn voort kunnen 
zetten moet handhaving in de hoogste 
afdeling zeker mogelijk zijn. Een ander 
team wat er in positieve zin uitspringt 
is Mixed 4. Zij hebben tot nu toe alle 
wedstrijden ruim gewonnen. Ondanks 
dat ze een wedstrijd minder gespeeld 

hebben dan hun concurrent, staan ze 
toch bovenaan in de tweede klasse. 
Hoewel ze nog acht wedstrijden moe-
ten spelen lijkt het kampioenschap 
zeer zeker haalbare kaart. 

Activiteiten
In december en januari is sporthal D’n 
Ekker door diverse evenementen en 
door de feestdagen op vrijdagavond 
vaak gesloten. Voor de leden van BC 
Mixed geen reden om thuis te blijven. 
Op vrijdag 11 december wordt in de 
tennishal een nieuwe activiteit georga-
niseerd: Racketlon. In samenwerking 
met de beheerders Bart en Hans gaan 
de Mixed leden tennissen, squashen, 
sjoelen en kaarten. Op vrijdag 8 janu-
ari, als de hal wordt omgebouwd voor 
de feestavond van Kwizut, wordt het 
jaarlijkse rik- en jokertoernooi gehou-
den. Een week later is de nieuwjaars-
receptie van BC Mixed.

Voor meer informatie over de vereni-
ging kijk je op www.bcmixed.nl en 
volg je de vereniging op Facebook, 
Twitter en Instagram. 

BC Mixed maakt balans eerste seizoenshelft op

Competitieseizoen BC Mixed bijna halverwege

Tiny Verbrugge en Toon Slaets van Seniorenteam 7

biljarten

Bridgeclub De Dreef zoekt nieuwe 
leden
Aarle-Rixtel - Bridgeclub De Dreef 
te Aarle-Rixtel  kan door omstan-
digheden weer enkele nieuwe le-
den plaatsen.

De bridgeclub speelt op donder-
dagmiddag  van 13.30  tot 16.30 
uur in De Dreef te Aarle-Rixtel. 
Ook beginnende bridgers zijn wel-
kom. Voor informatie kan u terecht 

bij G. Peeters, tel. 0492-381961 of 
via email:  g.peeters67@upcmail.nl.

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.fl owlaarbeek.nl    06-44051822

“Ik kan nu beter omgaan met lastige 
situaties”

   

Stress of stressgerelateerde klachten?
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AUTO CORSTEN
OPEL ERKEND
REPARATEUR

GOED
EN BETAALBAAR

ONDERHOUD

Mariastraat 64 | 5738 AK Mariahout | T (0499) 42 21 76
autocorsten.nl | vakgarageautocorsten.nl

VOOR ALLE MERKEN

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

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!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

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!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

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!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

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!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

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!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

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!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs
vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

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!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

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!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

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!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

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!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

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!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

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!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

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!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs
vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

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!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

hardlopen

Lieshout - Al weken is hij volgeboekt, de ’t is 
voor niks loop in Geldrop, niet omdat er geen in-
schrijfgeld betaald hoeft te worden, maar omdat 
het een geweldig mooie loop is. Het parcours is 
uitgezet over de Strabrechtse Heide en je kunt 
kiezen tussen 6, 10, 15, 21, 30 of zelfs 42 ki-
lometer. Je kunt deze afstanden hardlopen maar 
ook wandelen. Het parcours lag er bijzonder 
slecht bij, daarbij maakte de harde wind het nog 
eens extra zwaar.

20 leden van Runnersclub Lieshout gingen in 
Geldrop van start. Al om 7.40 uur vertrokken de 
wandelaars Tiny en Harold van Alphen voor hun 
tocht over 42 kilometer. Om 10.00 uur gingen 
de lopers, Bantita Haeve, Annelie Jacobs Rob 
Mestrom en Mies van Berlo van start voor de 21 
kilometer. Bantita zelfs voor de hele marathon 
ruim 42 kilometer. Voor iedereen was het ontzet-
tend zwaar, zelfs op het verharde gedeelte was 
het glad door de natte bladeren. Na 12 kilometer 
werd het minder, wind op kop, op een open ge-
deelte over natte paden. De laatste kilometers gin-
gen over het parcours van de Schietbergcross met 
wat klimmetjes en veel mul zand. Rob Mestrom 
kon nog het beste overweg met de omstandig-
heden en finishte in 35:40. Voor Mies van Berlo 
is dit parcours normaal een kolfje naar zijn hand, 
maar de streeftijd van 1:40 werd niet gehaald. 
Mies finishte in 1:40:36. Voor Annelie Jacobs was 
het haar eerste halve marathon en wat zenuwen 
voor de wedstrijd, slaagde Annelie wel in haar 
streeftijd van 1:50, 1:49:21. Om 11.00 uur ging 
de 6 de 10 en de 15 kilometer van start. Hier de 
meeste RCL-ers aan de start. Na 20 jaar weer te-
rug op het RCL-nest, Bart van Berlo liet zien het 
lopen nog altijd niet verleerd te zijn en klokte 
30:40 op de 6 kilometer. Trail-lady Marjan van 
den Tillaar moet het noodgedwongen wat rustig 

aandoen na haar operatie, dus voor haar ook 6 
km. in 34:15 op de voet gevolgd door John van 
de Boogaard in 34:30. De nieuwe dames van RCL 
doen het erg goed. Francis Sanders finishte in 
41:48, Andrea van den Heuvel in 43.30. Mireille 
de Ridder en Mariëlle van de Boogaard kwamen 
in 46 minuten over de streep. De 10 kilometer 
was voor Annemieke de Jong in 55:22 Gerry 
Posthouwer en Wendy Vane in 56:00. Op de 15 
kilometer was het Coen Sanders die een prima 
wedstijd liep met een geweldige tijd van 1:00:30. 
Ook Twan Sterken liep een meer dan voortref-
felijke wedstrijd gezien zijn tijd van 1:10:50. Nog 
maar net hersteld van de Zevenheuvelenloop 
stond Geert Welten ook hier weer aan de start 
1:13:33. Marcel van Eck klokte 1:20:00. Toen ie-
dereen al gedoucht kwam Bantita Haeve over de 
streep na 42 loodzware kilometers in een prima 
tijd van 3:54:14. Na afloop was het nog gezellig 
na-kletsen onder het genot van soep, koffie en 
koek. De officiële uitslagen, tijden en foto’s zijn 
na donderdag te vinden op www.tisvoorniks.nl.

Zandboscross
Ook in Deurne bij de Zandboscross waren RCL-
ers actief en niet zonder succes. Bij de wedstrijd-
lopers behaalde Evert Brouwers een prachtige 
3e plaats bij de heren 60. Evert legde de 9800 
meter af in 42:22. Bij de recreanten behaalde 
Dennis van de Meulengraaf een mooie 3e plaats 
in 29:38. Guus Bruijstens werd hier 15e in 32:54. 
Ook Connie van Hout is op de weg terug na een 
lange blessure en verraste in Deurne met een 
mooie 4e plaats bij de dames recreanten met een 
tijd van 37:01. De recreanten legde een afstand 
af van 7375 meter. Een prachtig sport weekeinde 
voor Runnersclub Lieshout met 24 leden aan de 
start in de verschillende wedstrijden. 

Actieve week voor Runnersclub

paardensport

Lieshout - De laatste pony dressuurwedstrijd 
voor dit jaar werd op 27 november gereden bij 
Manege D’n Perdenbak. Met 22 ruiters uit de 
regio was het gezellig druk rond de Manege. 

Het bleef gelukkig droog deze avond, dus het 
programma liep strak en vlotjes door. In de kan-
tine was het gezellig druk, en kon iedereen weer 
een beetje opwarmen na het buiten rijden en 
buiten bij de kinderen en de pony’s zijn. De extra 
prijzen van Annie van Lankveld en Jos Martens 
werden weer enthousiast ontvangen. 

De uitslag voor de Laarbeekse ruiters:
Bij de Categorie AB, klasse B reden Juul Hellings 
en Alex, zij werden 3de bij de 1ste proef met 184 
punten en bij de 2de proef 2de met 192 punten. 
Noah Vesters en Juno reden ook in deze klasse 
en werden 2x 4de met 173 en 172 punten.

In de Categorie CDE, klasse B kwamen Maud 
Vesters en Carien in de ring, zij reden 2 vlotte 

proeven en werden in de 1ste proef 2de met 191 
punten en 4de bij de 2de proef met 186 punten. 
Robin Bardoel en Happy werden in de 1ste proef 
3de met 185 punten en reed bij de 2de proef 
nog beter, want daar werden ze 1ste met 197 
punten. Iris Hendriks en Shermar’s Feleena wer-
den 7de met 173 punten, en Nienke Hendriks 
met Orlando werden 9de met 168 punten.

Als laatste werd de Categorie CDE, klasse L1 
gereden en hier reed Emma van Rooi mee met 
Hoppenhof’s Batman, zij werden 1ste in de 1ste 
proef met 173 punten en 2de bij de 2de proef 
met 175 punten.

Dit was de laatste wedstrijd van dit jaar, er 
werden 20 wedstrijden georganiseerd bij de 
Manege dit jaar, en volgend jaar gaan ze hier 
mee verder, te beginnen op 8 januari 2016 
voor de paarden. Voor inschrijven mail naar 
wedstrijdderaam@live.nl

Laatste pony dressuurwedstrijd 2015 verreden

wielersport Jeugdveldrit in ‘t Hof

Lieshout - Supportersclub ‘De  Lieshoutse 
Wielrenners’ houdt op zondag 6 december een 
veldrit voor de jeugd in ’t Hof te Lieshout. Het 
is voor de 36e keer dat deze jeugdveldrit ver-
reden wordt.

Om 12.00 uur is de start voor de jongste cate-
gorie en er volgen daarna nog zes wedstrijden. 
De wielrennertjes komen uit heel Nederland en 
zijn in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar.

Het parcours is in de directe omgeving van het 
gehucht ’t Hof te Lieshout. Voor de oudste ca-
tegorieën is de Duvelsberg scherprechter. Kom 
een kijkje nemen, een wandeling door de bos-
sen en prachtige wedstrijden van jeugdige wiel-
rennertjes. Beslist de moeite waard.  

Beek en Donk - Verscheidene handbalteams 
van Bedo kwamen afgelopen weekend in actie. 
De jongste jeugdteams hebben nog moeite om 
het tempo van andere verenigingen bij te be-
nen. Beide C-jeugd teams behaalden daarente-
gen uitstekende resultaten. 

Bij de senioren verloor heren 1 in een spannend 
duel thuis van Groene Ster. Hierdoor ligt de pou-
le weer helemaal open. Heren 2 wist de tweede 
winst op rij te behalen. Nadat vorige week van 
Swift Helmond werd gewonnen, werd ditmaal 
Oranje Wit Helmond aan de kant gezet. Hiermee 
hebben de heren even wat lucht. Heren 4 heeft 
de koppositie goed verdedigd. In Wanroy had 

het plaatselijke HVW geen kans.  Aanstaand 
weekend hebben alle teams vrij in verband met 
de Sinterklaasviering. Op 12 december wordt de 
draad weer opgepakt. 

Buiten de competitie is Bedo ook druk bezig 
met het organiseren van het jaarlijkse scholie-
renhandbaltoernooi. Op basisscholen worden 
handballessen verzorgd tijdens de gymlessen 
en de inschrijvingsformulieren zijn ook uitge-
deeld. Bedo hoopt weer op een grote opkomst. 
Het scholierenhandbaltoernooi vindt plaats op 
woensdag 23 december in sporthal D’n Ekker te 
Beek en Donk. Meer informatie volgt.

handbal

C-jeugd teams halen uitstekende resultaten

Wisselende resultaten Handballers Bedo
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rolschaatsen Zo moeder, zo dochter

25 jaar in de ban van de KerstROLLERshow

Beek en Donk - Bij rolschaatsvereni-
ging De Oude Molen in Laarbeek 
vieren ze het jubileum van de 25ste 
KerstROLLERshow. Terugkijkend 
naar de crew van toen zien ze ge-
zichten die ze ook nu zien. Wel wat 
ouder, en met een andere taak. Voor 
drie dames is het wel heel bijzonder: 
eerst zelf actief rolschaatsen, dan 
trainer en nu ook nog moeder van. 
Het kan verkeren en het rolschaats-
virus blijft kriebelen voor Yvonne 
Westhoff, Brigitte van Schijndel en 
Yvonne van Zutven.

Lang geleden begonnen de dames 
met de voorzichtige eerste kunstjes 
op de rolschaats. Nu zijn ze van die 
vaste ankers waar de club op kan 
bouwen. Alle drie hebben ze een 
succesvolle carrière op de rolschaats 
gemaakt en diverse titels veroverd. 
In de KerstROLLERshow lieten ze 
het publiek daarvan laten genie-
ten. Solo’s, duo’s, kleine en grote 
groepen, toen en nu een werveling 
van show, dans en theater op de 
rolschaats. Kleine meisjes worden 
groot, zo ook de meisjes op de wie-
len. Zoals zovelen bleven Brigitte en 
de Yvonne’s actief binnen de club 
en de rolschaatssport. De kennis en 
ervaring overbrengen naar jonge 
leden, actief zijn als trainers, regis-
seurs, choreografen, costumière en 

wat al niet meer.  Het toeval wil dat 
genoemde dames ook moeder wer-
den van een of meerdere dochters. 
En deze nieuwe generatie was geheel 
vrij in het kiezen van een sport, maar 
ook zij werden door het rolschaats-
virus bevangen en draaien inmiddels 
al menig KerstROLLERshow mee. 

Volgens Shirley Westhoff is rol-
schaatsen gewoon een hele leuke 
sport, waar je wel jong aan moet 
beginnen. Het is nog steeds vrij on-
bekend. “Omdat ons mam training 
gaf, kwam ik regelmatig op de rol-
lerclub en wist al snel dat ik dat ook 
wilde!” Van moeder moest ze wach-
ten tot ze 4 jaar was. Ook Julia van 
Zutven moest van moeder wachten 
en andere sporten kijken “maar dat 
haalde niets uit, ik wilde gewoon 
rolschaatsen” Beide jongedames zijn 
inmiddels ook al begonnen met het 
trainen van jongere leden. Kimberly 
van Schijndel zou dat ook wel willen, 

maar heeft zo’n volle agenda met 
rolschaatsen in alle disciplines dat 
haar de tijd daartoe ontbreekt.
 
Tijdens de KerstROLLERshow zijn 
ze allen druk. De jongste generatie 
is druk met schminken, omkleden, 
concentratie pakken, rolschaatsen, 

weer omkleden, en ga zo maar even 
door. Presenteren, coachen, regis-
seren, assisteren en kritiseren zijn 
wat bezigheden van de moeders. 
Tussendoor genieten ze van alles. 
“Het is zo mooi dat iedereen dat 
weekend in touw is: alle leden, ou-
ders en vrijwilligers. En als je het pu-
bliek dan ziet genieten, dat is iedere 
keer weer zo bijzonder.”

Voor iedereen bij RC De Oude 
Molen is het nu aftellen naar de 25e 
editie, met een ode aan de tijd. De 
laatste hand wordt gelegd aan alle 
kleding, attributen, decorstukken en 
alle onderdelen om een sporthal te 

veranderen in een rolschaatstheater. 

Voor wie wil komen genieten zijn er 
kaartjes te koop via de website en 
in Laarbeek bij de bekende voorver-
koopadressen. De voorstellingen zijn 

op zaterdag 12 december om 19.00 
uur en op zondag 13 december om 
11.00 en 16.00 uur. Een nadere ken-
nismaking met genoemde mensen 
en meerdere oudgedienden is te vin-
den op www.rcdeoudemolen.nl.

Laarbeekse rijdsters, trainsters en vrijwilligers bijna klaar voor kerstshow

Laarbeeks tintje Kerstshow RV Olympia
Laarbeek/Mierlo – Het begint te 
kriebelen, bij de rijdsters, maar ook 
bij de vele vrijwilligers; de kerst-
show van Olympia komt steeds 
dichterbij. Vele Laarbekenaren zijn 
in touw om deze show van rol-
schaatsvereniging Olympia tot een 
succes te maken. 

Traditiegetrouw staat het week-
end voor Kerst in het teken van de 
kerstshow. Op 19 en 20 december 
worden er maar liefst 3 shows op-
gevoerd in sporthal de Weijer te 
Mierlo, welke voor deze gelegenheid 
speciaal wordt omgebouwd tot een 
sprookjesachtig theater, compleet 
met professioneel licht en geluid. 
Ruim 50 leden van Olympia hebben 
de laatste maanden vele trainings-
uren gemaakt om de shownummers 
tot in perfectie uit te voeren. 

Laarbeekse trainsters 
Onder leiding van de Beek en Donkse 

trainster Jeanne Janssens, haar doch-
ter Kristy en nichtje Veronique wor-
den de thema’s, welke bedacht zijn 
voor de shownummers, omgezet in 
shownummers die door de leden op 
rolschaatsen uitgevoerd gaan wor-
den.  

Laarbeekse rijdsters in de show
Naast de trainster komen de 
Senioren Colet Claessens en Stephie 
Wiering en de Pupillen Indy van de 
Berkmortel en Angel Wilms naar 
Mierlo om de shownummers te trai-
nen. Voor Indy is dit haar debuut, ter-
wijl Colet haar 12e show rijdt. Zowel 
Colet als Stephie zijn in een aantal 
shownummers te zien, die ook gaan 
deelnemen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen Showrijden in 
januari 2016. In een 2,5 uur durende 
show laten de rijdsters van Olympia 
de mooiste shownummers aan u  
zien. In een sfeervolle ambiance pas-
seren ruim 15 shownummers in een 

hoog tempo de revue. De Kerstshow 
is zeer afwisselend samengesteld; 
solisten worden afgewisseld met 
groepen en ontroerende shownum-
mers door de jongste leden worden 
afgewisseld door de oudere leden 
met reeds vele jaren showervaring. 

Data, tijden en plaats
De première van de kerstshow van 
Olympia vindt plaats op zaterdag 
19 december om 19.30 uur. Zondag 
20 december volgen de 2e show 
om 13.30 en de laatste show om 
18.00 uur. De kerstshow wordt ge-
houden  in Sporthal de Weijer, Heer 
van Scherpenzeelweg 22 te Mierlo. 
Reserveer nu uw toegangskaar-
ten via kerstshow@rvolympia.nl of 
bel met Door Bijnen 06-16084982 
uit Beek en Donk. De entree be-
draagt €7,50 (3 t/m 12 jaar) en 
€12,00 vanaf 13 jaar. Meer infor-
matie over deze kerstshow: zie   
www.rvolympia.nl.

Omdat ons mam training gaf,  

kwam ik regelmatig op de rollerclub  

en wist al snel dat ik dat ook wilde!
C-jeugd teams halen uitstekende resultaten

Wisselende resultaten Handballers Bedo

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

judo Budoclub Beek 
en Donk op 
lagebanden-
toernooi

Beek en Donk - 8 Judoka’s van Budo-
club Beek en Donk hebben op 29 no-
vember deelgenomen aan het lageban-
dentoernooi van De Jigoro’s in Keldonk. 

Imke Toonen heeft hard moeten knok-
ken en wist 2 wedstrijden te winnen 
waardoor ze een 2e plaats behaalde. 
Nienke Toonen en Gijs de Visscher za-
ten samen in een poule. Gijs werd 1e en 
Nienke haalde een 2e plaats. Rens van 
de Loo zat in een hele zware poule en 
behaalde de 5e plaats. Sara Spierings 
wist onder andere haar 2e wedstrijd met 

een mooie wazari te winnen en werd 
uiteindelijk 3e. Vera van de Boogaard 
judode haar eerste wedstrijd en zat in 
de poule met Noortje van de Boogaard 
en Evi Somhorst. Vera werd 4e, Noor-
tje werd 2e en Evi werd 5e. De judoka’s 
hebben goed hun best gedaan. Namens 
Budoclub Beek en Donk van harte gefe-
liciteerd met de mooie resultaten.
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 5 december 
15.00 DSV A1 - Sparta’25 A1
14.45 Rhode A3 - Sparta’25 A2
14.30 Sparta’25 B1 - Rood Wit’62 B2
14.30 Sparta’25 B2 - Irene B1
12.45 Deurne B3 - Sparta’25 B3
11.30 Sparta’25 C1 - MULO C1
13.00 NWC C2 - Sparta’25 C2
13.00 Sparta’25 C3 - Schijndel C5
11.45 Rhode D1 - Sparta’25 D1
11.30 Blauw Geel’38 D4 - Sparta’25 D2
11.45 Boekel Sport D3G - Sparta’25 D3
11.30 Sparta’25 D4 - ST Fiducia/Elsendorp D1
11.30 Sparta’25 D5 - Avanti’31 D4
10.15 Sparta’25 E1G - Mierlo Hout E1G
09.15 Erp E2 - Sparta’25 E2
09.15 Gemert E5 - Sparta’25 E3
09.15 Sparta’25 E4 - Blauw Geel’38 E8
09.15 Gemert E3 - Sparta’25 E5
09.15 Gemert E11 - Sparta’25 E6G
09.45 S.V. Brandevoort E13 - Sparta’25 E7G
09.30 Boekel Sport F1 - Sparta’25 F1
10.30 Sparta’25 F2 - Bavos F1
10.30 Sparta’25 F3 - Bruheze F2
10.30 Sparta’25 F4 - Geldrop F3
11.15 Neerkandia F2 - Sparta’25 F5G
10.30 Sparta’25 F6 - ELI F4G
14.45 Boekel Sport MB1 - Sparta’25 MB1

Zondag 6 december 
14.30 Prinses Irene 1 - Sparta’25 1
11.00 Sparta’25 2 - NWC 3
11.30 Lierop 2 - Sparta’25 3
11.30 Liessel 2 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 5 - Ollandia 2
10.00 Sparta’25 6 - Mierlo Hout 5
12.00 Sparta’25 7 - WEC 4
11.00 Sparta’25 8 - Mierlo Hout 6
10.00 Erp 8 - Sparta’25 9
11.00 ELI VR1 - Sparta’25 VR1

Uitslagen 28-29 november 
Senioren
Sparta’25 1  - Best Vooruit 1  2-0
Avanti’31 2 -Sparta’25 2  2-3
Mifano 2 - Sparta’25 3  1-0
Sparta’25 5 - VOW 2  1-1
Sparta’25 6 - Gemert 6  3-6
Sparta’25 7 - DVG 5  7-1
Nijnsel 4 - Sparta’25 9  5-3
Sparta’25 VR1 -Heeswijk VR1  2-5

Junioren
MULO A1 - Sparta’25 A1  1-3
Sparta’25 A2 - Boekel Sport A2  3-3
Sparta’25 B1 - MULO B1  0-5
Rhode B2G - Sparta’25 B2  3-6
Sparta’25 B3 - Someren B4  1-2
S.V. Brandevoort B3 - Sparta’25 B4 9-0
Sparta’25 C1 - HVCH C1  2-2
Milheezer Boys C1G - Sparta’25 C2 2 -2
Sparta’25 C3 - Avanti’31 C3G  4-2
Sparta’25 D1 - FC Uden D1  3-0
Sparta’25 D2 - Venhorst D1  0-5
Sparta’25 D3 - Schijndel D4G  7-0
SVSH D2 - Sparta’25 D4  2-8
Ollandia D2G - Sparta’25 D5  12-0
Stiphout Vooruit E1 -Sparta’25 E1G 3-1
Sparta’25 E2 - Avanti’31 E2  4-1
Sparta’25 E3 - VOW E1  5-2
Gemert E9 -Sparta’25 E4  4-1
Sparta’25 E5 - Deurne E3  2-2
Sparta’25 E6G - Venhorst E4G           13-0
Sparta’25 E7G - Stiphout Vooruit E7G  1-11
Sparta’25 F1 - Erp F1  5-5
S.V. Brandevoort F4 -Sparta’25 F3 1-0
S.V. Brandevoort F3 - Sparta’25 F4 6-0
Sparta’25 F5G - ELI F3  0-1
Sparta’25 F6 - Rood Wit’62 F7 0-1
UDI’19 G1 - Sparta’25 G1  3-1

ASV’33
Jeugd zaterdag 5 december
14.30 ASV’33 A1 – WEC A1
15.00 MULO A3 – ASV’33 A2
14.30 ASV’33 B1 – ONDO B1
15.00 Olympia Boys B1 – ASV’33 B2
14.30 ASV’33 B3 – Mierlo Hout B4
12.30 ASV’33 C1 – Rood Wit’62 C2
13.00 Someren C3 – ASV’33 C2G
10.30 HVV Helmond D1 – ASV’33 D1G
10.30 ASV’33 D2 – ONDO D2G
10.30 ASV’33 E1 – Rhode E2
10.30 ASV’33 E2G – Rood Wit’62 E3
10.30 ONDO E2G – ASV’33 E3G
10.30 ASV’33 E5G – S.V. Brandevoort E13
09.15 ASV’33 F1 – MULO F1

09.15 ZSV F2 – ASV’33 F2
09.15 ASV’33 F3G – Rood Wit’62 F4
09.15 ASV’33 F4 – ELI F2G
09.00 Bruheze F5 – ASV’33 F5G

Woensdag 9 december
19.00 ASV’33 D1G – Deurne D3
18.30 SC Helmondia F1 – ASV’33 F1

Senioren zondag 6 december
14.30 RKVV Keldonk 1 – ASV’33 1
11.30 ASV’33 2 – Bavos 2
11.30 ASV’33 3 – RKPVV 2
12.00 HVV Helmond 2 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Nijnsel 4
11.00 Mifano VR1 – ASV’33 VR1
11.00 Deurne VR1 – ASV’33 VR2

Jeugd zaterdag 28 november
ASV’33 A1 – WEC A1  5-0
MULO A3 – ASV’33 A2  4-6
Olympia Boys B1 – ASV’33 B2  3-1
ASV’33 B3 – Mierlo Hout B4  2-0
ASV’33 C1 – Rood Wit’62 C2  0-0
Someren C3 – ASV’33 C2G  8-0
HVV Helmond D1 – ASV’33 D1G 4-0
ASV’33 D2 – ONDO D2G  3-6
ASV’33 E1 – Rhode E2  7-1
ASV’33 E2G – Rood Wit’62 E3           11-3
ONDO E2G – ASV’33 E3G  6-5
ASV’33 E5G – S.V. Brandevoort E13 5-0
ASV’33 F1 – MULO F1  1-7
ZSV F2 – ASV’33 F2  8-3
ASV’33 F3G – Rood Wit’62 F4            11-1
ASV’33 F4 – ELI F2G  2-6
Bruheze F5 – ASV’33 F5G  6-1

Veteranen zaterdag 28 november
Avanti’31 – ASV’33  3-4

Senioren vrijdag 27 november
ASV’33 VR30+1 – Deurne VR30+1 1-0
RKSV Heeze VR30+1 – ASV’33 VR30+1 0-1
DEES VR30+1 – ASV’33 VR30+1 7-0

Zondag 29 november
ASV’33 1 – Milheezer Boys 1           1 - 0
ASV’33 2 – Gemert 4     Gestaakt
Stiphout Vooruit 4 – ASV’33 4           6 - 1
WEC VR1 – ASV’33 VR1         10 - 1

ELI
Zaterdag 28 november 
Stiphout V. A1 – ELI A1           7 - 0
VOW B1 – ELI B2           6 - 1
Rhode C2 – ELI C1           1 - 4 
Mierlo Hout D6 – ELI D2           5 - 0
Rhode F2 – ELI F1           3 - 5
ASV ’33 F4 – ELI F2           0 - 1
Sparta 25 F5 – ELI F3           0 - 1

Zondag 29 november 
ELI 1 – Fiducia 1           4 - 1
Rhode 10 – ELI 5         10 - 1

Zaterdag 5 december 
14.30 ELI B2 – Boekel Sport B2
13.00 ELI C2 -  HVV Helmond C2
12.30 ELI D2 – Mulo D6
10.30 ELI E2 – Irene E3
14.30 DVG B1 – ELI B1
13.15 Schijndel/de Wit C3 – ELI C1
11.45 DVG D1 – ELI D1
11.00 Bavos E1 – ELI E1
10.30 ERP F1 – ELI F1
10.00 Milheezer Boys F2 – ELI F2
08.30 SV Brandevoort F9 – ELI F3
10.30 Sparta ’25 F6 – ELI F4

Zondag 6 december 
14.30 RKGSV 1 - ELI 1 
12.00 Rhode 4 - ELI 2 
10.00 Gemert 10 – ELI 4
12.00 ELI 5 – RKVV Keldonk 5
12.00 WEC 5 – ELI 6
11.00 ELI Vr 1 – Sparta ‘25 Vr 1

VV Mariahout
Zondag 29 november 
Mariahout 1 - LSV 1                 9 - 1
Rhode 4 - Mariahout 3                 1 - 5
Gemert 10 - Mariahout 5                   4 - 7

Zaterdag 28 november 
Mariahout B1 - ZSV B2                  4 - 0
Mariahout A2 - Gemert A3                3 - 7
Gemert A2 - Mariahout A1                 1 - 1
Mariahout C2 - Blauw Geel’38/JUMBO C6 0 - 4
Mariahout D1 - Bavos D1               0 - 11
Mariahout C1 - Mifano C1                 6 - 4

Mariahout E4 - Boerdonk E2             1 - 11
Mariahout E2 - Erp E3               11 - 0
Boskant F1 - Mariahout F2                 1 - 0
Mariahout F1 - Blauw Geel’38/JUMBO F2    4 - 1
Mariahout F3 - Schijndel/DE WIT F6    0 - 1
Irene E2 - Mariahout E3            3 - 2
Deurne F7 - Mariahout F4            0 – 1

Zaterdag 5 december 
14.30 Mariahout A1 - Rood Wit’62 A2
09.00 Venhorst E4 - Mariahout E4
14.30 Blauw Geel’38/JUMBO A3 - Mariahout A2
10.30 Gemert F2 - Mariahout F1
10.00 Mariahout F2 - DVG F3
12.45 Bavos B1 - Mariahout B1
09.15 Blauw Geel’38/JUMBO F10 - Mariahout F3
13.00 S.V. Brandevoort C1 - Mariahout C1
13.00 SCMH C2 - Mariahout C2
12.30 ASV’33 D1 - Mariahout D1
10.30 Mariahout E2 - Rhode E5
11.00 Mariahout E3 - WEC E3

Zondag 6 december 
10.00 Schijndel/DE WIT 7 - Mariahout 6
11.00 Mariahout VR1 - Rhode VR2
11.30 Mariahout 2 - Boskant 2
12.00 Blauw Geel’38/JUMBO 3 - Mariahout 3
10.00 Blauw Geel’38/JUMBO 9 - Mariahout 4
10.30 Mariahout 5 - MVC 4

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 25, 28 en 29 november
Rooi MW1 – MW1             9 – 5 
De Korfrakkers – PupF1        13 – 13 
Altior – PupE2           3 – 4 
De Korfrakkers – PupE1         4 – 16 
Blauw Wit – PupD2           5 – 3 
Altior – PupD1                 2 – 9 
AspC2 – Korloo            9 – 2
AspC1 – Spoordonkse Girls           5 – 4  
AspB1 – Prinses Irene           5 – 5 
Sen 3 – Corridor 4            5 – 13 
Be Quick 4 – Sen 2            1 – 14 
Tuldania 1 – Sen 1            8 – 8 

Zondag 6 december 
Sporthal Lieshout
12.30 Sen 2 – Altior 4 
13.45 Sen 1 – Heumen 1 
Sporthal Heeswijk Dinther 
15.45 Altior 5 – Sen 3 

Woensdag 9 december
Sporthal Berlicum
19.30 BMC MW1 – MW1 

volleybal
Bedovo
Uitslagen 28 november
ODI MA 2 - Bedovo MA 1: 0-4. (15-25, 
22-25, 15-25, 24-26)
Hajraa DS 2 - Bedovo DS 1: 0-4. (22-25, 
15-25, 19-25, 19-25)
VCE/PSV HS 2 - Bedovo HS 1: 0-4. (20-25, 
12-25, 15-25, 14-25)
Nuvo’68 MC 1 - Bedovo MC 1: 4-0. (25-
13, 25-15, 25-11, 25-15)

handbal
Bedo
Uitslagen
Lido E1 – Bedo E-jeugd             17-2
PSV Handbal D1 – Bedo D-jeugd        19-3
KPJ Beek en Donk/Bedo Dames C-jeugd – 
Helios ’72 DC1                                 15-10
Bedo Heren C-jeugd – Apollo HC1     34-5
PSV Handbal DS4 – Bedo Dames 2      23-7
Bouwcenter Centen HVW HS3 – 
Bedo Heren 4                                            16-35
Oranje Wit HS1 – Bedo Heren 2        16-27
Bedo Heren 1 – Groene Ster HS1       24-25

KPJ Beek en Donk
Uitslagen Aspiranten: 
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D1 
– V.H.C. D1                                        1-10
Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk DC1 – 
Helios ’72 DC1                                 15-10
Jongens C-jeugd KPJ Beek en Donk HC1 
– Helios ’72 HC1                              12-16
Meisje A-jeugd KPJ Beek en Donk DA1 – 
De Sprint DA2                                     8-13
Dames KPJ Beek en Donk DS1 – Taxandria 
DS2                                                    19-5

biljarten
Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen 27 november
Richard van Deursen – Niels Schoonings 0-2
Koen Rooijakkers – Jan van Grinsven    3-1
Mark van de Burgt – Koen Rooijakkers 0-3
Dave van de Burgt – Geert-Jan Otten   0-3

Stand per 27 november
1. Koen Rooijakkers           13-23
2. Geert-Jan Otten                           10-22
3. Dave van de Burgt                          8-16
4. Jan Crooijmans                               8-16
5. Dennis van Dommelen                   8-16

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen maandag 30 november 
Henk van de Vegt - Guus v d Elsen 2-0
Hans v d Ligt - Martien Swinkels  2-0
Jan Verbakel - Hans van der Ligt  2-0
Henk v d Vegt - Henk Verhappen  2-0
Antoon Rooijakkers - Lou Muller  0-2
Antoon Maas - Harrie Bouwmans  2-0
Cor van den Berg - Wim Swinkels  2-0
Jan Hesselmans - Huub Biemans  0-2
Theo van Rossum - Cor Verschuren  0-2
Leo Migchels - Theo v Hoogstraten  0-2
Jan van Dijk - Joop Kerkhof   0-2
Theo Spierings - Bennie Beerens  0-2
Antoon Wagemans - Antoon v Osch  0-2
Rinie v d  Elsen - Hans Heldoorn  0-2
Frits Tak - Mari Vereijken   0-2
Jaspert Swinkels - Biek Klaasen  2-0
Hans de Jager - Tonnie Raaijmakers 2-0

Uitslagen dinsdag 1 december 
Ad Barten- Henk Verhappen   2-0
Martien Swinkels - Henk Mastbroek  2-0
Hans Wagelmans - Jan Verbakel  2-0
Tonny de Louw - Lambert van Bree  2-0 
Joop Vereijken - Gerrit van Osch  2-0
Jan van Neerven - Frits Wilbers  0-2
Harrie Bouwmans - Marinus Steegs  2-0 
Antoon Smits - Henk Jansen   2-0
Herman v d Boom - Harrie Poulisse 2-0 
Pieter Rooijackers - Mari Verbakel 2-0
Jan van Hout - Frits Poulisse   1-1
Jan van Dijk - Hendrik Korsten  0-2
Willie Vorstenbosch - Bert v d Vorst 0-2 
Bert van Wanrooij - Fons v d Linden  2-0
Piet van Zeeland - Henk Meerwijk 0-2 
Tonnie Raaijmakers -Theo Verheijen  0-2
Cor Oppers - Evert Baring  0-2

Stand na 1 december wedstr  pnt
A Klasse
1  Guus van de Elsen 14 23
2  Tonny de Louw 15 20
3  Henk van de Vegt 14 18
B Klasse
1  Jan Hesselmans 14 18
2  Harrie Bouwmans 15 18
3  Theo van Rossum 12 16
C Klasse
1  Bert van de Vorst 13 18
2  Mari Verbakel 12 17
3 Bennie Beerens 11 15
D Klasse
1  Evert Baring 16 28
2  Fons van der Linden 14 21
3  Mari Vereijken 14 20

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen 
Uitslag woensdag 25 november 
1 Nettie en Arno 68.06%
2  Riek en Leo 56.25%
3  Wim en Erik 49.31%
4 Marian en Joop 49.31%
5 Cecile en Corry 45.83%
 
Uitslag dinsdag 1 december
1.Tonny en Jo 60,13%
2.Lies en Lodewijk 58,88%

3.Marijke en Frans 58,48%
4.Mien en Jos 56,22%
5.Iet en Trees 55,16%

Er wordt iedere dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het Bavaria 
Brouwerij Café te Lieshout. Kijk voor meer 
informatie op www.poortvanbinderen.nl

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 25 november 
Lijn A
1. Elly en Maria       71,43%
2.Helma en Joke             62,80%
3. Annie en Thera       59,52%
4. Janny en Toos       57,44%
5. Mia en Mari        52,38%

Lijn B
1. Francie en Kitty            66,15%
2. Wil en Louis       64,58%
3. Riet en Cor       58,44%
4.Wilma en Eric       58,44%
5. Diny en Jos        57,81%

De volgende zitting is op woensdag 9 
december in Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 1 december
1. Cor en Nellie                  57,50%
2. Marjan en Ine       56,00%
3. Jos en Diny       54,50%
4. Jos en Lien       54,50%
5. Pieta en Jan       54,00%
 
De volgende zitting is op dinsdag 
8 december, 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg te 
Beek en Donk.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 26 november
1.Mari Louise en Koriri       64,00%
2.Jopi en Hans       61,00%
3.Leni en Marianne       60,00%
4.Mari en Jo       57,50% 
5.Dora en Corrie       52,00%

De volgende is zitting op donderdag 3 
december, 19.30 uur in het Dorpshuis Lieshout. 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 1 december
½-½ Aloys Wijffelaars - Harrie v.d. Laar
½-½ Dirk-Jan Gloudemans -  Zjon v.d. Laar
0-1 Jef Verhagen - Johnny v.d. Laarschot
1-0 Chris v. Laarhoven - Frans v. Hoof
½-½ Hans Claas -  Willy Constant  

Programma 8 december
Frans v. Hoof - Chris v. Laarhoven
Dirk-Jan Gloudemans - Thijs Knaapen
Zjon v.d. Laar - Aloys Wijffelaars
André Bergman - Hein v. Bree
Jef Verhagen - Johnny v.d. Laarschot

PODOTHERAPIE BRUGMANS
Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
Maandag en donderdag alleen op afspraak.
De praktijk is direct toegankelijk.

Hool 56, Keldonk       06-83598124       www.podotherapiebrugmans.nl

• Pijnlijke voeten
• Vermoeide voeten
• Voetstandsafwijkingen
• Verkeerd looppatroon
• Teenafwijkingen/klachten

• Nagelklachten
• Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
• Sportblessures
• Diabetische/Rheumatische voeten

Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.

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

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.
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STAP NU OVER. 
EN MAAK KOSTELOOS GEBRUIK VAN ONZE OVERSTAPSERVICE.

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

In welke fase van uw 
ondernemerschap u zich 
bevindt, een goede accountant 
is een accountant die je kan 
ontzorgen.  

volleybal Next/Bedovo DS 1
verslaat concurrent Hajraa

Beek en Donk - Koploper in de 1e 
klasse, Next/Bedovo DS 1, had 
een belangrijke wedstrijd op het 
spel staan, namelijk tegen directe 
concurrent Hajraa Dames 2. Om 
te winnen van het altijd sterke 
en luidruchtige Hajraa moest het 
gewoonlijke sterke spel en de 
overtuiging, wat afgelopen wed-
strijden nogal eens mistte, weer 
teruggehaald worden in de bol-
letjes van de dames van Bedovo. 

Next/Bedovo DS 1 bleek met een 
sterke instelling in het veld te staan 
en ging voortvarend van start. 
Na lange tijd speelden zij weer 
eens zoals zij kunnen en horen te 
spelen. Tegen het snelle spel, de 
krachtige aanvallen en kill blocks 
met daarbij een feilloze verdedi-
ging wist Hajraa niets in te brengen 
en bleef Bedovo de overhand in de 
wedstrijd houden. Next/Bedovo 
Dames 1 neemt 5 punten mee uit 
Eindhoven en breidt daarmee de 
koppositie nog maar eens uit. 

Café Thuis/Bedovo Heren 1 
Café Thuis/Bedovo H1 mocht 
op zaterdag 28 November in 
Eindhoven aantreden tegen VCE 
PSV. Voor vertrek werd Ruud van 
café Thuis nog uitgebreid gefeli-
citeerd met de geboorte van zijn 
dochter, de nieuwste supporter 
van café Thuis/Bedovo H1. Na 
een onzekere start werd de wed-
strijd omgebouwd in het voordeel 
van Bedovo. Vanaf de tweede 
set kon café Thuis/Bedovo H1 
wat meer druk creëren en moei-
lijke ballen werden beter opgelost. 
Bijvoorbeeld door libero Dennis 
van der Ven die een minder vloei-
ende aanvalscombinatie over het 
midden alsnog over het net kon 
spelen. De vierde set verliep het-
zelfde als de tweede en derde set. 
Café Thuis/Bedovo H1 bleef de-
gelijk spelen en kwam geen mo-
ment in gevaar. Dit betekende de 
zevende overwinning in acht wed-
strijden en daarmee het bovenaan 
meedraaien in de competitie. 

Bedovo Meisjes A1
Op zaterdag 28 November moest 
Bedovo MA op bezoek bij ODI MA2. 
In de heenwedstrijd werd dit team 
met overtuigende cijfers eenvoudig 
aan de kant gezet. Een reden om 
voor onderschatting te waken dus! 
Uitgaan van de eigen kracht was het 
doel van de wedstrijd maar daarin 
slaagden de meiden van Bedovo 
aanvankelijk niet meteen in. Het ging 
lang gelijk op in de eerste set, maar 
na het passeren van de 10 punten 
schakelde Bedovo MA een tandje 
bij en volleybalde de set eenvoudig 
uit naar 15-25. Na een wat zwak-
kere 2e set bleek de 3e set een kopie 
van de 1e set. Het team uit Beek en 
Donk was vooral aanvallend beter 
met uitblinker Maud Crooijmans aan 
Beek en Donkse zijde. De laatste set 
had een formaliteit moeten worden, 
maar de concentratie bij het team 
was helemaal weg. ODI liep uit naar 
een voorsprong van 10-4 en kwam 
zelfs op 24-23 achterstand maar 
door hard te knokken werden toch 
vijf punten mee naar huis genomen. 

judo Succesvol toernooi judoka’s Mariahout

Mariahout - Acht judoka’s van 
Judoclub Mariahout hebben zon-
dag deelgenomen aan het Lage 
Bandentoernooi, dat werd gehouden 
door JC De Jigoro’s uit Keldonk. 

Joost van den Boogaart was in vorm. 
In de eerste partij moest hij nog een 

beetje op gang komen, deze wist hij 
met een yuko winnend af te sluiten. 
De andere twee partijen won hij met 
ippon, waarna hij een verdiende eer-
ste prijs in ontvangst mocht nemen. 
Daan Beniers en Jens van der Aa za-
ten samen in één poule. Met veel strijd 
wist Daan in al zijn partijen aan het 

langste eind te trekken. Hij won drie 
partijen op ippon en één op waza-ari. 
Jens wist ook twee partijen met ippon 
winnend af te sluiten. Resulterend in 
een mooie eerste plaats voor Daan en 
een zeer verdiende derde plaats voor 
Jens. Sanne de Rooij zat in een kleine 
poule van drie judoka’s. Met zeer aan-
vallend judo wist zij in de eerste ronde 
haar twee partijen te winnen. Ook in 
de tweede herkansingsronde, dubbele 
competitie, wist zij nog een partij met 
ippon winnend af te sluiten. Ze sloot 
haar poule samen met een andere 
judoka af met 3 partijen winst en 30 
punten, resulterend in een gedeelde, 
maar niet minder mooie, eerste plaats. 

Lars Berkvens wist twee van zijn drie 
partijen overtuigend met ippon win-
nend af te sluiten en werd verdienste-
lijk tweede. Een tweede plaats was er 
ook voor Niek van Berkel. Hij wist zich 
wederom goed staande te houden en 
na drie winstpartijen op ippon moest 
in de laatste partij de poulewinnaar 
worden bepaald. Niek moest na een 
spannende partij de winst helaas aan 
zijn sterke tegenstander laten. Ruben 
Aarts en Yai de Bijl hadden het in hun 
poule goed goed naar hun zin. Een ju-
doka in hun poule was duidelijk nog 
wat beter en wist zowel Ruben als Yai 
snel met een ippon te verslaan. In de 
rest van de partijen konden ze beide 
beter tegenstand bieden. Ze wisten 
beide één winstpartij binnen te halen, 
waarna ze in de laatste partij tegen 
elkaar mochten aantreden. Met een 
grote lach op het gezicht gingen ze de 
strijd aan die door Yai winnend werd 
afgesloten. Yai behaalde hiermee een 
derde plaats en Ruben werd vierde. 

Judoclub Avanti op bezoek in 
Keldonk

Aarle-Rixtel - Judoclub Avanti heeft 
zondag 29 november deelgeno-
men aan het lagebanden toernooi in 
Keldonk. Alle judoka’s hebben weer 
veel plezier beleefd.
 
Uitslagen: 
1 Willem Opheij

2 Cas van Uden, Daan van de Bogaart, 
Jens Mulder
3 Bart van de Bogaart, Koen Donkers, 
Eva Duijmelinck, Tein Overbeek
4 Ruud Opsteen
5 Nout Overbeek

Sinterklaas en pieten bezoeken 
Budoclub 

Beek en Donk - De training van groep 
1 van Budoclub Beek en Donk werd 
op vrijdag 27 november ruw ver-
stoord. Om 18.00 uur werd er hard 
op de deur gebonkt en wat bleek? 
Sinterklaas had de moeite genomen 
om met 3 pieten een bezoekje te bren-
gen aan Budoclub Beek en Donk. 

Nadat hij welkom was geheten door 
trainer Bart van der Linden, nam hij 
plaats op zijn stoel en lieten de kin-
deren zien wat ze aan het oefenen 

waren. De pieten waren enthousiast 
over de oefeningen en deden actief 
mee. De staf van Sinterklaas werd ook 
gebruikt voor een oefening, de kinde-
ren moesten een koprol over de staf 
heen maken. Gelukkig ging alles goed. 
Om 18.30 uur startte groep 2 en ook 
hier nam de Sint de moeite om nog 
een deel van de training te volgen. Na 
voor iedereen nog een leuk cadeau en 
pepernoten achter gelaten te hebben, 
vertrok de Sint met z`n pieten weer 
naar een ander adres. 

basketbal

Lieshout – Heren 1 van Basketball Club 
Lieshout speelde zaterdagavond tegen 
middenmoter Akros in Boxmeer. BC 
Lieshout komt moeilijk uit de start-
blokken, halverwege het seizoen wacht 
Lieshout nog altijd op een eerste over-
winning. 

De scores vallen niet en Akros neemt 
een 16-6 voorsprong. In het 2e kwart 
brengt Lieshout een aantal jonge talen-
ten in en knokt zich terug in de wed-
strijd tot 6 punten. In het 3e kwart blijkt 
scoren wederom lastig. Akros loopt uit 
naar 14 punten. De wedstrijd leek ge-
speeld, maar met een zone-press in het 

4e kwart maken de Lieshoutenaren er 
toch nog een wedstrijd van. Akros levert 
de bal onder druk een aantal keren in, 
waardoor Lieshout terug kan komen tot 
5 punten. Even lijkt een stunt mogelijk, 
maar het smijten met krachten eist zijn 
tol. Eindstand 59-54.

Heren 2
Of Heren 2 van Basketball Club Lieshout 
wel een team op de been kon krijgen 
om competitiete spelen, was aan het 
begin van het seizoen nog onzeker. Nu 
halverwege het seizoen draait het team 
op volle toeren. Met een mix van jonge 

talenten en ervaren spelers kan dit team 
het veel tegenstanders moeilijk maken.

Afgelopen weekend stond de wedstrijd 
tegen OBC in Oss op het programma. 
Een belangrijk wedstrijd om de positie 
in de subtop te verstevigen. In de eerste 
helft wisten de Lieshoutse mannen met 
afwisselend spel uit te lopen naar een 
22-42 voorsprong. In de 2e helft kon het 
team, dat met slechts 7 spelers naar Oss 
was afgereisd, het rustig aan doen. De 
overwinning kwam niet meer in gevaar. 
Eindstand 62-84.

Heren 1 BC Lieshout 
beleven moeilijk seizoen
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Vrijdag 4 december
Flashback Friday Sinterklaas editie
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk
 
Zondag 6 december
36e Jeugdveldrit Lieshout
12.00 uur, ‘t Hof, Lieshout

Winterbos Fair
12.00 uur, Kerstbomenbos Fam. 
Schuurmans, Aarle-Rixtel

Expositie ‘Cursisten van gallery 
Berkendijkje’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Uittocht Sinterklaas Aarle-Rixtel
17.30 uur, Kiosk, Aarle-Rixtel
 
Maandag 7 december
Laarbeekse Complimenten 
Vrijwilligerswerk
19.30 uur, Buurthuis, Mariahout

Lezing EHBO-vereniging 
Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

 Dinsdag 8 december
TRIA Fietsen BBB Night Ride
TRIA Fietsen, Papenhoef 21, Lieshout

Workshop kerststukken maken KBO 
Lieshout
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout
 
Woensdag 9 december
Dagreis kerstmarkt
9.30 uur, vertrek Dorpshuis Lieshout

Lotgenotencontactavond Autisme
Franciscushof, Lieshout

Donderdag 10 december
Kerst verschieting HBV De Eendracht
20.00 uur, Lijsterstraat 25, Aarle-Rixtel 

Vrijdag 11 december
Schaatsen met De Boemerang
De Boemerang, Beek en Donk

Cabaretpoel ‘Vier keer leuk!’
Ons Tejater, Dorpshuis Lieshout
 
Zaterdag 12 december
Jingle beats
&RG Teens, Lieshout
 

Zondag 13 december
Luikse Markt
9.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

IVN wandeling Croy
10.00 uur, Croyse Hoeve, Aarle-Rixtel

KerstROLLERshow Rc De Oude Molen
Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk

Kerst/koffi econcert vrouwenband 
permanent en sonoren
11.00 uur, Café/zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Expositie ‘Cursisten van gallery 
Berkendijkje’
Gallery Berkendijkje, Beek en Donk

Kerst Event
13.00 uur, Dorpsstraat/Café De 
Koekoek, Lieshout

Wintermarkt
14.00 uur, Kouwenberg, Aarle-Rixtel

Kerstconcert Saxofoonleerlingen 
Lisette Elbers
16.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

 Maandag 14 december
EHBO vereniging Lieshout lezing 
Hersenstichting
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Lezing Hans van den Eeden over 
Brabantse vestingsteden
20.00 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel
 
Dinsdag 15 december
Kerstviering De Zonnebloem
13.30 uur, Herberg ’t Huukske, 
Beek en Donk

Kerstviering Seniorenvereniging/KBO 
Lieshout
14.00 uur, Zaal De Koekoek, Lieshout

Woensdag 16 december
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 18 december
Xmas Sing-a-Long Laarbeek
19.00 uur, Muziektuin Beek en Donk


