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Vogelwerkgroep de Ortolaan: niet zomaar een vogelkijkclub

“Het aantal vogels is in de laatste halve eeuw drastisch afgenomen”
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Vogelwerkgroep ‘De Ortolaan’ be-
staat dit jaar – in het jaar van de 
spreeuw – 30 jaar. In de werkkamer 
van Antoon Verhoeven aan ’t Hof in 
Beek en Donk ademt alles ‘vogels’. Als 
onderdeel van het IVN (Instituut Voor 
Natuureducatie en Duurzaamheid) 
hebben de vogelwerkgroepen in 
Nederland een belangrijke taak op 
drie terreinen; het vogelonderzoek, de 
bescherming van bedreigde soorten 
en educatie. 

Ruilverkaveling
Het vogelonderzoek richt zich speci-
aal op vogeltellingen. Antoon legt uit: 
“Deze kunnen betrekking hebben op 
vogels in het agrarisch gebied of bin-
nen de bebouwde kom. Soms gaat 
het om soortentellingen, dan weer om 
tellingen in een bepaald gebied.” Eén 

van de conclusies die volgens Antoon 
getrokken kan worden is, dat de vo-
gelstand in Nederland achteruit holt. 
“Van de Nederlandse vogels, die een 
halve eeuw geleden op akkers leef-
den, is nog maar 25% over. Oorzaken 
zijn vooral het efficiënte gebruik van 
onze akkerbouwgrond en anderzijds 
de eenzijdige teelt. De ruilverkave-
ling in de tweede helft van de vo-
rige eeuw heeft ervoor gezorgd, dat 
kleine struwelen, akkerbegrenzingen 
en verwaarloosde stukjes grond beter 
bereikbaar werden voor de boer en 
betrokken werden bij de verbouw van 
producten. De diversiteit hiervan gaat 
drastisch achteruit, zodat we ‘getrak-
teerd’ worden op velden vol snijmais. 
Sommige vogels leven van insecten, 
maar veel ‘gevleugelde vrienden’ le-
ven hoofdzakelijk van plantenzaden.”

Lees verder op pagina 5 in deze krant. 
Antoon Verhoeven van Vogelwerkgroep De Ortolaan 

Laarbeeks festival breidt uit: WiSH Outdoor Mexico 2015

Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – “WiSH Outdoor 
Mexico 2015 is een feit”, vertelt me-
de-eigenaar Niels van Vijfeijken trots. 
Dinsdagmiddag werd bekend dat het 
Laarbeekse festival de oceaan over-
steekt. Er komt een tweede versie van 
WiSH Outdoor. Deze vindt plaats op 
zaterdag 29 en zondag 30 mei 2015 
in het Parque Fundidora, gelegen in 
de tweede grootste stad van Mexico: 
Monterrey.

“WiSH Outdoor in Beek 
en Donk blijft voor ons 

het belangrijkst”

Ontstaan
Woordvoerder Jimmy van der 
Leemputten vertelt: “We maken ons 
in Laarbeek klaar voor de negende 
editie van WiSH Outdoor. In al die ja-
ren is ons evenement uitgegroeid tot 
een professioneel festival, met afgelo-
pen jaar maar liefst 50.000 bezoekers. 
Vele grote artiesten hebben in onze 
geschiedenis al eens op een van onze 
podia gestaan. We zijn nu zo ver dat 

we het festival ook ergens anders kun-
nen organiseren.” Jimmy vindt het be-
langrijk om te benadrukken dat WiSH 
Outdoor in Beek en Donk te allen tijde 
hun belangrijkste festival blijft. “Dat is 
ons kindje. Dat blijft altijd op nummer 
1 staan.”

Afgelopen jaar maakten de organi-
satoren van WiSH Outdoor kennis 
met een aantal belangrijke partijen in 
Mexico. Niels: “Naast WiSH Outdoor 
hebben wij het bedrijf Stagekings. 
Met dit bedrijf bouwen we podia op 
festivals. We hebben dit afgelopen 
jaar ook in Mexico gedaan. We kwa-
men daar in gesprek met een gedegen 
organisatie. Hiermee hebben we het 
wederzijdse vertrouwen uitgesproken 
om WiSH Outdoor in Mexico plaats te 
kunnen laten vinden.”

Organisatie
“Het is een mooie uitdaging om dit te 
organiseren”, vertelt Jimmy. Hij legt 
uit: “De cultuur daar is heel anders en 
daar moeten we ons aan aanpassen. 
Het festival in Mexico zal alleen in het 
teken van dance staan. We gaan nieu-
we podia gebruiken voor deze editie. 
Het moet namelijk een tweede editie 

zijn en geen slap aftreksel van WiSH 
in Beek en Donk. Er zal in Mexico een 
bouwteam aan de slag gaan. Vanuit 
Nederland sturen wij mensen die hier 
de leiding over nemen, zodat alles 
goed verloopt. Het uitrollen van het 
concept doen we hier op ons kantoor. 
Wij zullen daarom ons team iets uit 
moeten breiden, zodat we echt voor 
kwaliteit kunnen gaan. Anderzijds 
heeft het ook weer voordelen, bijvoor-
beeld op inkoop. We kunnen zo mak-
kelijker artiesten vastleggen, die op al-
lebei de festivals draaien.”

“Het festival gaat 
plaatsvinden op een 

adembenemend park”

Contact
Voor de mannen van WiSH is het even 
schakelen. “Er zit zeven uur tijdsver-
schil tussen. Soms zitten wij ’s avonds 
om 00.00 uur nog te skypen met 
Mexico. Vanwege de hitte werken de 
mensen daar vaak ’s ochtends en ’s 
avonds. We moeten dit daarom goed 
afstemmen op elkaar.”

Toekomst
Wordt WiSH Outdoor Mexico net 
zo groot als in Laarbeek? “Dat is 
nog een goede vraag. We beginnen 
klein. Natuurlijk hebben we de ambi-
tie om ook daar te groeien. Het is een 
langetermijnproject. In Mexico zijn 
bij lange na niet zo veel festivals als 
in Nederland. Dat is daar nog opko-
mend. Ons festival gaat in een adem-
benemend park plaatsvinden. Dat is 
echt een superlocatie”, vertelt Niels, 
die dit jaar al meerdere malen naar 
Mexico afreisde om de plannen te 
concretiseren. 

De heren zijn unaniem: “We zijn hier 
ontzettend trots op. Dit is een heel 
gaaf nieuw project, wat we maar al 
te graag aangaan. Wie weet kunnen 
we nog een chartervlucht regelen 
voor Laarbeekse bezoekers. Viva la 
Mexico!”

De voorverkoop van WiSH Outdoor 
in Beek en Donk ging afgelo-
pen maandag van start. Kijk voor 
meer informatie of kaartjes op 
www.wishoutdoor.com.

Fotograaf: Joost Duppen
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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

Dankbetuiging

Zonder ons moeder, oma, grote oma en oma snoepje is alles anders!

Het doet ons goed zoveel kaarten, bemoedigende woorden, een kus 
of handdruk te hebben ontvangen na het overlijden van 

Margriet Versteegen - Ex

Hartelijk dank hiervoor.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dankbetuiging

Het is voor ons moeilijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Ieder die zijn 
betrokkenheid toonde, in welke vorm ook, bij het overlijden van ons moeder

Dora van der Vrande – Vogels

hartelijk dank!

Het was voor ons een grote steun

Hanny, Netty, Henk, Addie en Robert van der Vrande

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van

Wim van den Berg
wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, bedanken 

voor de lieve kaarten, brieven, bloemen en aanwezigheid.

Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij was en hoe 
hij werd gewaardeerd.

Mien van den Berg

En plotseling is het stil.
Mam....zover weg en toch ook dichtbij.
In ieder van ons zit een stukje van jou,
en kijkend naar jouw geliefde wolken
komen we je iedere dag tegen.
Groetjes aan ons pap......tot wirrus

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit kwijt

Anny Manders-van Leuken

weduwe van

Jo Manders

 Beek en Donk,  † Beek en Donk, 
3 mei 1927 1 december 2014

Hélène en Huub 
   Stefanie en Matthieu, Ties, Juul
   Audrey en Joey
Hans en Miranda
   Femke en Joeri
   Sabine 
   Jeroen 
   Nikki en Jesse
   Saskia
   Daniëlle
Lianne en Marijn
   Robby
   Laura en René
   Roxanne en Marvin
Mark en Marieke
   Driek
   Guus

Correspondentieadres: Kamillestraat 9, 5741 VN Beek en Donk

U kunt afscheid nemen van ons mam in het uitvaartcentrum  
van De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk, op donderdag  
4 december van 19.00 tot 20.00 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 5 december om 
11.00 uur in de aula van De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en 
Donk, gevolgd door de begrafenis op de parochiebegraafplaats 
H. Leonardus, Kapelstraat te Beek en Donk.

Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Het verlies van uw kind gedenken
Beek en Donk - Iedereen die een over-
leden kind wil herdenken is van har-
te uitgenodigd om de  herdenkings-
bijeenkomst ‘Wereldlichtjesdag’ bij 
te wonen. Ouders die zelf een kind 
verloren hebben, maar ook broer-
tjes, zusjes, opa’s en oma’s, andere 
familieleden, vrienden, kennissen, 
buren, docenten, enzovoort. 

We eren en herinneren al onze over-
leden kinderen door te luisteren naar 
muziek, troostende woorden en ge-
dichten, een kaarsje te laten branden 
en deze bij onze herinneringsboom 
te plaatsen. U bent ook van harte 
uitgenodigd om uw eigen verhaal te 
vertellen. Sommige mensen herden-
ken een volwassen kind, anderen zijn 
er voor een kindje dat niet eens de 
kans kreeg voor zijn eerste adem-
haling. Er zijn mensen voor wie het 
verlies nog vers is en anderen voor 
wie dat al 30 jaar geleden was. De 
pijn van het gemis en het verlies van 
hoop en dromen die niet uitkwamen 
blijven hetzelfde en verbinden men-
sen die elkaar verder niet kennen.

Aanmelden
De bijeenkomst 
is op zondag 
14 december 
om 18.15 uur 
in de aula van 
uitvaartverzorging De Groof, 
Oranjelaan 54 Beek en Donk. 
Om exact 19.00 uur gaan we 
gezamenlijk naar buiten voor het 
lichtritueel. Aansluitend is er ge-
legenheid om samen na te pra-
ten. Toegang en een drankje zijn 
gratis. Graag even aanmelden via 
www.degroofuitvaartverzorging.
nl. Wilt u uw eigen verhaal vertel-
len, wilt u dit bij uw aanmelding 
even laten weten? Graag uiterlijk 
op donderdag 11 december.
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“Hardcore staat juist niet synoniem aan agressiviteit”

Stan Slegers - DJ Spitnoise - op weg naar de top 
Redacteur: Ans van de Kerkhof
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - Toen hij op zijn 15e 
kennismaakte met de muziekstijl 
hardcore, was hij meteen verkocht. 
Deze muziek was zijn ding. Op zijn 
slaapkamer begon hij wat te romme-
len en te mixen zoals hij zelf aangeeft. 
Fans van zijn stijl stimuleerden hem 
om het online te ‘gooien’. 

We hebben het over de nu 20-jarige 
Stan Slegers uit Beek en Donk. Een ‘ge-
wone’ jongen die na het behalen van 
zijn VMBO-T diploma verder is gegaan 
naar het St. Lucas in Eindhoven. Daar 
volgt hij met succes de opleiding po-
dium- en evenemententechniek. Over 
één jaar heeft hij het diploma op zak. 
Stagelopen moet de afsluiting worden. 
Het stagebedrijf waar hij werkt, vindt 
het prima dat hij in de weekenden ac-
tief is als DJ en houdt rekening met zijn 
wisselende uren.

“Het is hol- en 
vliegwerk. Gelukkig krijg 

ik veel steun van mijn 
vrienden en moeder”

Het online gooien van zijn eerste ge-
mixte sounds was het begin van een 
carrière als DJ in de hardcore style. 
Stan moest een artiestennaam hebben 
en dat werd Spitnoise. Nu, 5 jaar la-
ter, is Spitnoise een rijzende ster aan 
het firmament van de hardcore DJ’s. In 
binnen- en buitenland wordt zijn naam 
genoemd als de ‘coming man’. De 
MooiLaarbeekKrant sprak met Stan.

Wat is op dit moment het belangrijk-
ste wat er gebeurt met jouw carrière? 
“Op 7 november is mijn eerste ei-
gen track gereleased. Die heb ik sa-
men met mijn vriend Mike (System 
Overload) geproduceerd in een studio 
in Amersfoort. Nu staat hij in de we-
reldwijde Hardtunes top 100 op num-
mer 9 van meest gedownload. Dat is 
wel leuk natuurlijk.”

Betekent dat ook, dat je nu meer mo-
gelijkheden krijgt? 
“Ja, ik heb mijn eerste contract gete-
kend bij Footworxx. Zij boeken nu mijn 
optredens en regelen alles eromheen, 
dat is fijn en voor mij een stuk relax-
ter.”

Wat voor contract is dat? 
“Een jaarcontract met stilzwijgende 
verlenging. Zolang ik word geboekt, 
blijf ik bij Footworxx en regelen zij alles 
met de promoter van het festival/feest. 
Daarvoor krijgen zij een percentage 
van de boekingsfee.” 

Wat is een mix? 
“Idealiter is een mix van een uur, 
daarin zijn dan zo’n 25 tot 30 stukken 
van verschillende nummers verwerkt. 
Je krijgt dan een overlopend geheel, 
dat luistert lekkerder dan telkens korte 
stukken. Je kunt het ook meer opbou-
wen naar een climax met een stevige 
beat eronder.”

Bij veel mensen staat hardcore syno-
niem aan agressiviteit en negativiteit, 
hoe vind je dat?  
“Dat weet ik ja, maar dat is echt een 
misvatting. Ik heb bijvoorbeeld het af-
gelopen jaar op Harmony of Hardcore 
gedraaid. De dag erna ging ik naar 7th 
Sunday als bezoeker. Daar zag ik wel 
15 vechtpartijtjes, en tijdens Harmony 
of Hardcore gebeurde er niets. De 

muziek lijkt agressief vanwege het 
snelle ritme, en de felle en strakke beat 
die erbij hoort. Het publiek is de afge-
lopen jaren ook veranderd.”

Ik heb gehoord, dat je bij het 10-jarig ju-
bileum van Pandemonium (een aanspre-
kend hardcorefeest op 6 december in 
Amsterdam) de slotact mag verzorgen. 
“Ja, klopt. Met mijn Italiaanse vriend en 
collega F-Noize sta ik daar als slotact. 

Dat is het begin van veel meer hoop ik. 
Volgend jaar komen er via Footworxx 
ook buitenlandse optredens bij.”

Het is wel een hectisch bestaan. Heb 
je zelf nog invloed op waar je naartoe 
gaat? En heb je een of meerdere optre-
dens op een avond?
“Ja, ik bepaal zelf mee. Vanuit 
Footworxx vragen ze altijd of ik be-
schikbaar ben voor een bepaald 

optreden. Het is soms wel druk, ja. 
Vorige week stond ik nog in Erp, maar 
ook in Rotterdam en dan is het hol- en 
vliegwerk. Gelukkig krijg ik alle steun 
en support van mijn vrienden en mijn 
moeder. Zij brengen mij bijvoorbeeld 
overal naartoe en begeleiden mij. Het 
vak als DJ is leuk, ik ben gewoon bezig 
met mijn hobby en kan daar hopelijk 
mijn brood mee gaan verdienen.”

DJ Spitnoise - Stan Slegers - tijdens zijn optreden vorige week in Erp 

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Mariahout -  49 levende Sarah’s, je zal 
ze maar op de stoep hebben staan. Het 
gebeurde donderdag 27 november op 
de Rooijseweg in Mariahout. Anneke 
Kanters blies op deze dag precies 50 
kaarsjes uit. Corina van Rosmalen had 
bedacht dat het wel grappig zou zijn 
om Anneke te verrassen met héél veel 
levende Sarah’s. 

Zonder dat Anneke ook maar van iets 
afwist, waren 49 vrouwen en man-
nen uit de kennissenkring van Anneke 
bereid om zich om te toveren tot een 
heuse Sarah. De groep verzamelde 

donderdagavond om 19.00 uur aan 
de rand van de bossen, om stilletjes 
met zijn allen te vertrekken naar de 
Rooijseweg 6. 

Anneke vond het al vreemd dat ze die 
dag nog geen Sarah had gezien. Ze 
verwachtte er eigenlijk al een paar bij 
het opstaan, maar dat gebeurde niet 
… Misschien kwamen ze dan in de 
middag, dacht de enige echte Sarah, 
maar ook dat was niet het geval. 
Anneke had de hoop al opgegeven 
toen er na het avondeten op het raam 
werd geklopt. Ze zag drie Sarah’s voor 
de deur en eentje kwam achter het 
huis om haar naar buiten te halen. 

Yes! Er zijn 4 Sarah’s voor mij, dacht 
Anneke. Maar toen ze buiten kwam, 
stond heel de oprit en tuin vol met 
Sarah’s. Er was zelfs een radioverslag-
gever van Omroep Brabant om te kij-
ken naar deze bijzondere bijeenkomst, 
want dat was het. 49 levende Sarah’s, 
nou ja, het waren er eigenlijk 52, al-
lemaal verborgen achter een masker 
en geen van allen wilde iets zeggen. 
Want stel je voor dat ze zichzelf ver-
raden, dan was de pret voor niks. 

Anneke heeft een jaar de tijd om te 
achterhalen wie deze 49 mysterieuze 
Sarah’s waren … Eén ding is zeker, 
deze jarige job is nog steeds aan het 

nagenieten. Ze wil de Sarah’s dan ook 
graag bedanken en volgend jaar zijn 

ze allemaal weer welkom, maar dan 
wel met een kopje koffie. 

‘49 Sarah’s op een rij, de 50ste ben jij!’

Jarige Anneke Kanters wordt verrast door ruim 50 levende Sarah’s 

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Verkoop 
kerstbomen vanaf 

6 december

start

SALE
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Zaterdag 6 december  

18.30  O. L. Vrouw van Lourdes Mariahout
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Voor alle intenties 
van november die staan opgeschreven in het 
intentieboek Lourdesgrot, Marinus Beniers (mged), 
Pauline van den Elzen (mged), Bert Schevers, André 
Leenders. 

Zondag 7 december

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang 
Intenties in deze viering voor: Overleden begun-
stigers van het   O.L.Vrouwe Gilde, Hanneke van 
Berlo (fund), Overleden Ouders Jan en Truus van 
Dijk–de Vries (sterfdag/par),Sien Nooijen (fund), 
Mien Verhoeven, Martien van der Linden, Leen
van Oort–Huibers (par), Jan Schepers (sterfdag), 
Jan van der Heijden (verj), Elisabeth Sterken-
Keunen, Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Thérèse, Frans en 
Jo Rooijmans (fund), Jan van der Heijden, Zus van 
de Meulengraaf-Heesakkers (mged), Overleden 
ouders Van Vijfeijken-Rooijackers en kinderen, Jan 
Roijackers (verj), Maria van de Ven-van den Heuvel 
en zoon Peter (vanwege jrgt), Mieke van den 
Biggelaar-Braken (verj).

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

Maandag 8 december

Geen viering

Dinsdag 9 december

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 10 december

Geen viering

Donderdag 11 december

Geen viering

Vrijdag 12 december

Geen viering

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
6 t/m 12 december 2014

Dru Centro 100
Helmondseweg 22 Aarle-Rixtel - tel. 0492 381913  -  www.styleproducts.nl

Mooi in de steigers

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

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

Kerstinzameling
In de kerken van Laarbeek wordt gedurende de adventsperiode een kerstinzameling gehouden voor 
mensen die een extraatje goed kunnen gebruiken. In deze adventstijd willen we u vragen om houdbare 
levensmiddelen mee te brengen naar de kerk, achter in de kerk staan manden waarin u uw gift kunt 
achterlaten, of af te geven in het parochiecentrum, voor gezinnen in Laarbeek die het niet breed hebben. 
Het gaat om Laarbeekse mensen die niet in aanmerking komen voor de Voedselbank in Helmond.  Dit 
jaar proberen we 38 gezinnen/mensen uit Laarbeek te helpen. Ook dit jaar rekenen we graag weer op 
uw hulp, zodat we deze mensen een beetje warmte en licht kunnen geven tijdens de donkere dagen voor 
kerstmis. Mogen wij op uw steun rekenen?

Seniorenkoor Sint Joachim bij kerstviering KBO Beek en Donk
Beek en Donk - De jaarlijkse kerst-
viering van de Katholieke Bond 
voor Ouderen van Beek en Donk 
vindt plaats in muziekcentrum ‘t 
Anker op woensdag 10 december.

Tijdens deze viering ondersteunt 
onder andere  het seniorenkoor 
Sint Joachim uit Beek en Donk de 
kerstsfeer extra. Zij brengen daar 
uiteraard de bekende kerstliederen 
ten gehore. Ook worden een aan-
tal meerstemmige kerstliederen 
gezongen. Het seniorenkoor vindt 
het een hele eer dat zij gevraagd 
zijn om deze viering  met hun lie-
deren luister bij te zetten. Voor de 

aanwezigen ook een goede gele-
genheid om kennis te maken met 
het koor. Zij denken dat er aanwe-
zigen zijn die geïnspireerd worden 
door hun muziek en optreden en 
hopen dat zij nader kennis willen 
maken met het koor.

Seniorenkoor Sint Joachim repe-
teert elke dinsdag middag van 
14.00 tot 16.00 uur bij Café van 
de Burgt. Het koor staat onder de 
bezielende leiding van Wim Smits 
en streeft er naar op goed niveau 
muziek te maken, maar de gezel-
ligheid wordt zeker niet vergeten.

Seniorenkoor tijdens de Korendag

Bart Driessen
Metsel Timmerwerk

Aanbouw
Verbouw

Renovatie
Terrasoverkappingen
Zolderverbouwingen

0620978305   bmt.driessen@gmail.com
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Broccoli    500 gram      0.99
Mango          per stuk   1.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag
Bospeen   per bos   0.99
Elstar     per kilo   0.99

Gesneden
Spits- Witte- Rode- 

Savooiekool

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Frieslanders  0.99
         per zak

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

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

Vedder hebben wij ook een Steenoven gebakken brood assortiment: 

broodjes, stokbroden en hele broden, 100% natuurlijk!

Kom naar de winkel en proef ons brood!

Kaiserbroodjes

Vers gebakken in onze winkel! Alleen 

vrijdag en zaterdag:

5 stuks 099

Volkorenbrood

Van onze Echte Bakker Vedder! Alleen 

vrijdag en zaterdag:

per stuk 199

Vervolg voorpagina

“Aantal vogels in de laatste eeuw drastisch afgenomen”
Zaden
Op de rode lijst staan veel bedreigde 
vogels. Om ervoor te zorgen, dat 
die aantallen niet te ver afnemen 
helpt de vogelwerkgroep de dieren 
onder andere door nestkasten te 
plaatsen. De gemeente Laarbeek is 
erg actief om samen met de werk-
groep te zoeken naar oplossingen 
als het aanleggen van meer natuur-
rijke wegbermen, het aanleggen 
van patrijzenveldjes akkerranden, 

waar allerlei wilde planten kunnen 
groeien, die zaad produceren voor 
de vogels. Antoon: “Andere boeren 
zijn soms ook bereid om akkerranden 
met granen en bloemen in te zaaien. 
Dat is belangrijk voor de flora en 
fauna. Evenals het aanbrengen van 
erfbeplanting.”

Vrijwilligers
Antoon vertelt verder: “Belangrijk is, 
dat veel mensen betrokken worden 

bij deze problematiek. Door middel 
van cursussen en lezingen probeert 
de vogelwerkgroep aan educatie op 
dit gebied te werken. Zorgen voor 
opvolging van de vergrijzende groep 
vrijwilligers van dit moment is nood-
zakelijk. Als er nieuwe wetten wor-
den aangenomen, is het belangrijk 
dat er een groep is die met onder-
bouwde gegevens kan aantonen, dat 
het economische belang van een wet 
niet altijd maatgevend is. Ook met 
de natuur- en milieubelangen dient 
voldoende rekening te worden ge-
houden.”

Vogelnatuurpad
Vorig jaar heeft de Laarbeekse groep 
een vogelnatuurpad geopend in de 
groene long. In de Muziektuin is een 
startpunt, waar vanuit men een rou-
te kan lopen van 2,5 of 4 km door 
dit gebied. In het paviljoen is een fol-
der te verkrijgen, waar de route op 
staat vermeld. Hoewel het voorjaar 
de beste tijd is om naar vogels te kij-
ken is er in de vrije dagen rondom 
Kerst en Nieuwjaar voldoende te zien 
op het vogelnatuurpad. Een verrekij-
ker en de genoemde folder zijn dan 
goede hulpmiddelen om eens een 
mooie korte wandeling te maken 
in dit natuurgebied in de kern van 
Beek en Donk. Voor meer informatie 
kan men contact opnemen met vo-
gelwerkgroep de Ortolaan van IVN 
Laarbeek, tel. 0492-462460. Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Bloemrijke akkerranden in Laarbeek 

Piet van de Ven ontvangt gouden draagspeld van Gregorius

Lieshout – De heer Piet van de Ven 
werd vanwege zijn 50-jarig jubileum 
als organist/dirigent gehuldigd in 
de St. Servatius kerk te Lieshout. Op 
23 november kreeg Piet de gouden 
draagspeld van de Gregorius vereni-
ging.

Deze werd opgespeld door Pastor 
Wester. Daarna hebben de koorleden 
met hun echtgenoten het Caecilia 
feest gevierd. Piet en Gerda werden 
gefeliciteerd, kregen een passend ca-
deau en werden toegezongen. Gerda 
werd in de bloemetjes gezet vanwege 

haar steun aan Piet . Niemand kan het 
50 jaar volhouden zonder de steun 
van het thuisfront. De koorleden wil-
len hierbij Piet nogmaals bedanken 
voor zijn inzet, voor kerk en koor.  

Piet van de Ven krijgt de gouden draagspeld opgespeld van Pastor Wester

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95
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Zaterdag 6 december live op 
radio Kontakt:

Uittocht Sinterklaas vanuit Aarle-Rixtel.
De Sint en zijn Pieten vertrekken per 

boot naar Spanje.

Live uitzending 
van 18.00 tot 20.00 uur.

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

Wist u dat wij u ook kunnen helpen bij de aankoop van een woning? 

Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

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

De Nieuwe Erven 20 Mariahout

Pieter van Breughellaan 65 Beek en Donk

Mooi Jong in het Vak
Puur +
Allereerst stel ik mezelf graag aan 
u voor: Mijn naam is Lieke van 
Oorsouw. Ik ben woonachtig in 
Beek en Donk, tevens de plaats waar 
sinds kort mijn droom werkelijkheid 
is geworden. In november opende ik 
aan de Prins Hendrikstraat met trots 
de deuren van schoonheidssalon 
Puur+.

Ervaring 
Al van jongs af aan ligt mijn 
hart in de schoonheidswereld. 
Na de havo ben ik daarom de 
opleiding Schoonheidsspecialiste 
gaan volgen. Vervolgens ben ik 
mij nog verder gaan specialiseren 
door het volgen van de opleiding 
Allround schoonheidsspecialiste. 
Hierdoor ben ik onder andere 
gespecialiseerd in het geven van 
bindweefselmassages en acné-
behandelingen.  Na het behalen 
van mijn diploma, deed ik ervaring 
op om vervolgens mijn droom 
achterna te gaan: het starten van 
een eigen schoonheidssalon.

Warme sfeer
Puur+ is een schoonheidssalon met 
een +, omdat ik streef naar net dat 
beetje meer. Persoonlijke aandacht, 
natuurlijke producten, pure 
ontspanning en huidverbetering 
voor hem en haar staan hierbij 
centraal. De salon kenmerkt zich 
door een warme sfeer. Mensen 
moeten zich thuis voelen bij Puur+, 
dat vind ik belangrijk.  

U kunt bij mij terecht voor de 
meest uiteenlopende schoonheids- 
en lichaamsbehandelingen en 
massages. Hierbij kunt u denken aan 
gezichtsbehandelingen, peelings, 

harsen van zowel gezicht als 
lichaam en ontspanningsmassages.

Kennismakingsactie
Om kennis te maken met Puur+ heb 
ik een leuke kennismakingsactie: 
25% korting + een mooie attentie! 

U kunt natuurlijk ook altijd 
vrijblijvend langskomen voor 
een advies of meer informatie. 
Vragen? Neem gerust contact 
met me op. Hopelijk tot ziens bij 
Schoonheidssalon Puur+!

PUUR+
Lieke van Oorsouw
Prins Hendrikstraat 10
Beek en Donk
T. 06 42 02 02 10
E. info@puurplus.nu
www.puurplus.nu
Behandeling op afspraak

Jeugdvendeliers St. Margaretha Gilde in de prijzen

Berkel-Enschot – Het Noord-Brabants 
Kampioenschap indoor Vendelen 
voor de jeugd heeft op zondag 23 
november plaatsgevonden. Het Sint 
Margaretha Gilde uit Aarle-Rixtel 
mocht enkele prijzen in de wacht sle-
pen. 

In drie verschillende leeftijdsklassen 
streden circa 60 jeugdige vendeliers 
in de leeftijd tot 16 jaar om de ere-
plaatsen, waaronder vier jeugdleden 
van het St. Margaretha Gilde. Dirk 
Gijsbers en Niels van Stiphout, bei-
de in de klasse tot 10 jaar; Tim van 
Stiphout in de klasse 10 t/m 12 jaar en 
Pieter Smulders in de klasse 13 t/m 15 
jaar. Vertegenwoordigd in alle klassen 
stonden behendigheid en lenigheid 
deze dag centraal, en niet onverdien-
stelijk.
Waar kun je beter beginnen dan bij de 
jongste? Zij zijn vaak het meest gemo-
tiveerd om hun kunsten te laten zien 
aan bezoekers, mede gildebroeders en 

ouders. Niels van Stiphout behaalde 
een prachtige 2e plaats in de klasse 
tot 10 jaar. Ook Dirk Gijsbers die nog 
maar net 1 jaar aan het vendelen is, 
behaalde een zeer verdienstelijke 3e 
plaats. Beiden mochten een prijs in 
ontvangst nemen.

Tim van Stiphout, deelnemend in 
de leeftijdsklasse 10 t/m 12 jaar be-
haalde een mooie 5e plaats. Uit maar 
liefst 20 deelnemers in deze klasse liet 
hij sierlijk het vendel zwieren. Pieter 
Smulders die voor het eerst uitkwam 
in de leeftijdsklasse 13 t/m 15 jaar, 
zette een bijzonder prestatie neer. Met 
een 6e plaats wist hij maar liefst 14 
van de beste vendeliers van Brabant 
achter zicht te houden, een uitsteken-
de klassering! 

Maar dit was niet alles. Gebroederlijk 
streden de vier jeugdleden van de 
‘Rooi Schut’ ook voor een ereplaats in 
het groepsvendelen. Vol trots mocht 

het viertal de 2e prijs in ontvangst ne-
men. Proficiat jongens! Het bestuur 
hecht er waarde aan om een dank uit 
te spreken naar de ouders en gilde-
broeders die de jeugdleden deze dag 
aangemoedigd en begeleid hebben. 
In het bijzonder gildebroeders Henk 
Daniels en Gerard Leenders die belan-
geloos elke week opnieuw de jeugdle-
den coachen en trainen. 

De jeugdvendeliers van het St. Margaretha Gilde

Gerda Vereijken

Roeklaan 1A  • Lieshout
Tel. 0499 42 17 23

Voet- en schoenkundig 
pedicuresalon

Gespecialiseert in behandeling 
Micosenagels (schimmelnagels) en 

ingegroeide teennagels
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Jolijn HendrixJolijn HendrixJolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

0654718353     www.kapsonesaanhuis.nl

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

De straatnamen De Malthezer en de Tempelier vinden we in de Aarlese woon-
wijk De Duivenakker. Beide straatnamen  verwijzen naar twee ridderordes. De 
Maltezer Orde is ontstaan in de tijd van de Kruistochten. Deze Kruistochten 
hadden als doel Jeruzalem opnieuw te veroveren na de moslimverovering. 
Hiervoor werden nog meer verschillende ridderorden ingesteld, zoals de Duit-
se Orde en de Hospitaalridders. De meest bekende ridderorde was die van de 
Tempeliers. Na de inname van Jeruzalem door de Islamitische legers, eind 12e 
eeuw, vluchtten de Hospitaalridders. Keizer Karel V, gaf hen het eiland Malta 
als toevluchtsoord. Vandaar de naam ‘Maltezer Orde’. De orde van de Tem-
peliers werd in 1118 opgericht en was veel meer gericht op strijd. Rijke edelen 
die tot de orde toetraden moesten al hun bezittingen aan de orde schenken. 
Zo werden twee grote hoeven bij de kerk van Rixtel in de 13e eeuw door de 
graaf van Megen geschonken aan de Tempeliers. (De Rixtelse kerk stond na-
bij de kruising van de huidige Bosscheweg en de Helmondseweg). Sommige 
historici beweren dat hier een  tempeliersklooster werd gesticht, maar dat  
wordt door anderen weer in  twijfel getrokken. De grote rijkdom en macht 
die de Tempeliers verwierven, leidden waarschijnlijk tot hun ondergang. Vol-
gens de overlevering werden op vrijdag 13 oktober 1397  alle Tempeliers 
gearresteerd door koning Filips de Schone, onder beschuldiging van ketterij. 
Sindsdien zou vrijdag de 13e als ongeluksdag worden beschouwd! Na de 
opheffing van de Tempeliersorde werd de Tempeliershoeve overgedragen aan 
de Malteser Orde en werd deze voortaan Maltezer Hoeve genoemd. Deze 
hoeve werd vervolgens aan particulieren verpacht. Een andere nabijgelegen 
hoeve werd geschonken aan het Convent van Binderen. De Malthezer hoeve 
kwam in het begin van de 19e eeuw in particuliere handen. In de jaren 30 van 
de vorige eeuw werd deze vervangen door een nieuwe hoeve, die in Aarle 
nog steeds de Maltezerhoeve wordt genoemd. Die staat dus nabij het eer-
der genoemde kruispunt, tegenover het bekende wegkruis met het opschrift 
‘Mensch red uw ziel’.

Henk van Beek,
Heemkundekring Barthold van Heessel 

DE MALTHEZER EN DE TEMPELIER

Noëlle Vereijken (23) is afgestudeerd als Japanoloog

“Dan zat je daar ’s ochtend vroeg aan je kommetje 
soep met mosselen”
Redacteur: Louke Kreemers

Beek en Donk – De 23-jarige Noëlle 
Vereijken uit Beek en Donk is af-
gelopen zomer afgestudeerd als 
Japanoloog. Al op de middelbare 
school had ze een fascinatie voor 
het land. De verslaggever van De 
MooiLaarbeekKrant vroeg haar het 
hemd van het lijf over dit bijzondere 
beroep. 

Japanoloog, dat klinkt als iets 
speciaals. Zijn er veel mensen die dit 
studeren?
“In mijn studiejaar begonnen we met 
tachtig mensen, daar zijn er ook wel 
wat van afgevallen. Tegenwoordig 
zijn er meer eerstejaars. Ik studeerde 
in Leiden, daar is de enige universiteit 
in Nederland die de studie heeft. In 
Maastricht heb je ook wel een oplei-
ding, maar die is op Hbo-niveau.” 

Waar komt die fascinatie voor Japan 
vandaan?
“Op de middelbare school had ik een 
vriend die dit al studeerde en met 
hem heb ik toen ook een weekje mee-
gelopen, dat vond ik heel erg leuk. 
Daarna ben ik een jaar op uitwisse-
ling geweest naar Japan. In de krant 
las ik een advertentie en ik dacht: dat 
ga ik doen! Dus toen ik zestien was, 
ben ik samen met die organisatie 
naar Japan gegaan. Je zit dan in een 
gastgezin en gaat naar de Japanse 
middelbare school. In het begin was 
het wel lastig, ik sprak geen woord 
Japans en hoewel Japan een ontwik-
keld land is, spreken ze daar nauwe-
lijks Engels. Ik had hier in Nederland 
wel eens Japanse tekenfilms gezien, 
dus ik kende wel een paar woordjes, 
maar verder dan: ‘Hallo, hoe gaat het’ 
kwam ik niet.”

Japan heeft natuurlijk een hele 
andere cultuur, moest je daar erg aan 
wennen?
“Ik moest er enorm aan wennen! 
Japan heeft een heel beleefde samen-
leving, iedereen buigt maar de hele 
tijd naar elkaar en spreekt beleefd 
tegen elkaar. Ik kreeg van mijn gast-
gezin ook wel eens een standje, om-
dat ik dan niet beleefd genoeg was. 
Toen ik later terugkwam in Nederland 
kreeg ik weer een soort cultuurshock, 
iedereen was hier in mijn ogen heel 
onbeleefd. Ik snapte niet waarom nie-
mand ‘u’ tegen de leraar zei. Mensen 
in Nederland zeggen nog wel eens 
dat ik ‘te’ beleefd ben.”

Naast een andere cultuur eten ze in 
Japan, denk ik, ook heel anders. Of 

krijg je daar gewoon een boterham in 
de ochtend?
“Nee, helaas niet. Aan het eten 
moest ik op het begin ook erg wen-
nen. Tuurlijk, ik lustte wel sushi en 
rijst, maar ik was niet gewend om drie 
keer per dag warm te eten. Bij het 
ontbijt krijg je bijvoorbeeld een zoet 
gebakken eitje, een kom miso soep en 
een stukje zalm. Dat is wel iets anders 
als een boterham met hagelslag. Ik 
hield helemaal niet van mosselen en 
ik kreeg bij mijn gastgezin heel vaak 
misosoep met mosselen. Zit je daar 
vroeg in de ochtend met zo’n bakje 
voor je neus. Het eten in Japan is 
echt heel lekker, ik moest er even aan 
wennen maar daarna wil je ook niet 
meer terug. Sinds mijn jaar in Japan 
ben ik elk jaar in de zomer een paar 
weken terug geweest en dan neem ik 
me steeds voor om elke avond sushi 
te eten. Dat komt er helaas niet altijd 
van.”

Je had in dat jaar in Japan al een 
beetje de taal geleerd, kreeg je ook 
veel taallessen op je opleiding?
“Ja! Dat was echt één van de hoof-
dlessen. Daarnaast kregen we les 

over de economie en de cultuur. Door 
dat jaar in Japan pikte ik de taal wel 
sneller op dan de meeste klasgeno-
ten. Tijdens mijn master ‘Aziatische 
Studies’ heb ik nog extra taallessen 
erbij genomen om me toch op Japan 
te blijven focussen. Japans is vooral 
een lastige taal om te schrijven, spre-
ken gaat wat makkelijker en sneller.”

Japanoloog, wat kan je dan eigen-
lijk worden? En wat wil jij graag 
worden?
“Japanoloog is het label dat eraan 
hangt, maar je kan er best veel kan-
ten mee op. Ik werk nu bijvoorbeeld 
voor een vertaalbureau, ik vertaal 
wetenschappelijke teksten naar het 
Nederlands. Het liefst wil ik iets in 
de bedrijvenwereld doen. Ik heb een 
minor Marketing en Management 
gedaan en het lijkt me heel leuk om 
bijvoorbeeld hier producten aan te 
prijzen uit Japan en de communicatie 
tussen de bedrijven te doen. Het liefst 
wil ik in Japan gaan werken, maar 
dat is wel een hele onderneming. Nu 
wacht ik nog een beetje af wat er al-
lemaal op mijn pad gaat komen.”

Noëlle tijdens één van haar reizen door Japan

Bespaar op uw zorgpremie!

Ga direct naar onze zorgvergelijker

De Koperwiek 5   Mariahout   0499 422 533

www.vermeulenverzekeringen.com

Morgen is het zover. De Goedheiligman 
loopt met zijn schimmel tussen de benen 
over de daken en bezorgt bij menigeen 
cadeautjes en chocoladeletters. We 
zingen uit volle borst het chocoladelied: 
“Merci, dat jij er bent.” Op dergelijke 
momenten zou ik echt willen dat mijn 
voornaam met een W begon, want 
daar zit meer chocola aan dan bij een 
P. Maar, lieve mensen, de chocola raakt 
op. Steeds minder West-Afrikaanse 
boeren verbouwen cacao. Rubber of 
palmolie levert veel meer op en de 
klimaatsverandering helpt ook niet echt.
Ons land zit vol chocoholics. Nederlanders 
eten gemiddeld bijna 5 kilo chocola per 
jaar. De prettige ervaring bij het eten van 
chocolade komt doordat het smeltpunt 
van de cacaoboter iets lager ligt dan de 
lichaamstemperatuur, waardoor het in 
de mond smelt. Een ware smaaksensatie. 
Maar wanneer de cacaoproductie 
stagneert zal het donkerbruine goedje 
niet meer op de tong smelten. Zelf ben 
ik geen echte chocoladeliefhebber, of 
het moet gaan om de bijwerking van 
dit snoepgoed. Ik heb namelijk gehoord 
dat chocolade lustopwekkend is. De 
Azteken, zo’n beetje de uitvinders van 
chocolade, geloofden destijds al in de 
kracht hiervan. Het weggeven van 
chocoladeproducten wordt vaak als 
geschenk van liefde gezien, het genot 
volgt daarna. Die Sinterklaas toch, 
het past helemaal in het beeld van de 
religieuze achterhoede. Hier moet je weer 
mee oppassen want teveel chocolade 
kan dodelijk zijn, de zogenaamde 
chocoladevergiftiging, veroorzaakt door 
de bittere stof theobromine. Eén M&M is 
al voldoende om een mus te doden. Het 

tegenstrijdige is dat cacao in pure 
chocolade barstens vol flavonoïden bevat 
die op hun beurt zuurstofmoleculen 
afbreken, bloedklonten tegengaan 
en het cholesterolgehalte verlagen. 
Chocolade is een medicijn dat helpt 
tegen vermoeidheid, lage bloeddruk, 
angstaanvallen en verkeerd uitgevoerde 
bezweringstechnieken. Kijk maar naar 
Harry Potter. Bakkers staakt uw wild 
geraas, ik kan er geen chocola meer van 
maken. 
Voor de Cacaofabriek in Helmond 
zal het niet veel uitmaken, die 
hebben toch al problemen genoeg. 
Laat ze daar meer chocolade eten 
want daar word je vrolijk van. Als 
je chocola eet, komt endorfine 
in je hersenen vrij, een stof die 
door je lichaam gemaakt wordt 
en voor een blij-gelukkig 
gevoel zorgt. Voor de 
overige fabrieken zou te 
weinig cacao commercieel 
rampzalig zijn. Ingerukt… 
Mars is er dan niet meer 
bij. Dan krijgen we: Mars… 
ingerukt. Elk nadeel heb 
zijn voordeel. Psychologen 
ontdekten dat je meer geniet 
van het laatste stukje chocolade 
wanneer je weet dat er een einde 
aankomt. En raakt de cacao op 
dan heb ik voor de ware chocolade-
aanbidder de oplossing: eet meer 
witte chocolade. Hier zit namelijk 
helemaal geen cacao in. Tot slot, 
drink warme chocolademelk uit 
een oranje beker, dan smaakt deze 
het beste. Dat u het maar weet.

Chocolade Volgens P. Skauwe
COLUMN
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Stijn van Dinter

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Bart Grouls

2. Zoe Straatman

3. Els Swinkels 
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Zoek de 10 verschillen
06-12: BEGIN METEOROLOGISCHE WINTER

Heerlijke Hongaarse Goulash (pan)

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

• 600 gram runderlappen
• 10 el olijfolie
• 50 gr spekreepjes
• 1 ui
• 2 teen knoflook
• 4 paprika’s rood en groen
• 2 el bloem
• 1,5 el chilipoeder 

(paprikapoeder voor mild)
• 1 blikje tomaatstukjes (400 

gram)
• 1 dl rode wijn
• 2 dl Rundvleesbouillon
• 2 theelepels tijm
• 4 vastkokende aardappelen
• 250 gram sperziebonen

Snijd het vlees in stukken en wentel ze door de bloem. Verhit boter in een 
braadpan en bak het ca. 5 minuten al roerend mooi bruin. Bak de spekreepjes 
ca. 2 minuten zachtjes mee. Pel en snipper de ui en de tenen knoflook. Maak 
de paprika’s schoon en snijd ze in stukken. Bak de ui, knoflook en paprika met 
het vlees enkele minuten mee. Strooi er de chilipeper bij en bak even kort mee 
voor de smaak. Voeg de gezeefde tomaten, wijn, bouillon en de tijm bij het 
vlees. Breng het geheel aan de kook en laat de goulash afgedekt ca. 2 uur heel 
zachtjes sudderen. Schil de aardappelen en snijd ze in kleine blokjes. Maak 
de sperziebonen schoon en snijd ze in drieën. Voeg de aardappelblokjes en 
sperziebonen toe aan  de goulash en smoor het gerecht in nog ca. 45 minuten 
zachtjes gaar. Serveer met rijst.

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Eieren zijn super gezond en behoren eigenlijk tot de groep superfood. Ze 
zitten boordevol vitaminen (waaronder de belangrijke B12), mineralen, 
omega 3 en natuurlijk eiwitten (6 gram per ei). In ’t Verswarenhuys 
verkopen wij de eieren van Lekker ’n Ei uit Oirschot. Een echt vers Kempisch 
boerenscharrelei wat bovendien ook nog eens een pluim heeft gekregen van 
de dierenbescherming voor wat betreft het Beter Leven keurmerk. De eieren 
van Lekker ’n Ei gaan rechtstreeks van de boerderij van Harrie Beekmans 
en Jan van Baast naar ’t Verswarenhuys. Vandaag gelegd is morgen in huis! 
Kom proeven want a.s. vrijdag zijn de mensen 
van Lekker ’n Ei in de winkel! ’t 
Verswarenhuys eten van vandaag.

MOOI GEZOND Een Ei van Lekker ’n Ei

De categorieën:

9. 
E=MC2

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

Vogelstand Laarbeek

Sudoku

Woordzoeker

CADEAU

DAK

DECEMBER

INPAKKEN

KINDEREN

KLOPPEN

LIJSTJE

OPENHAARD 

PAARD

PAKJE

PEPERNOTEN

ROE

SCHOEN 

SCHOORSTEEN

SINTERKLAAS 

SPANJE 

SPANNING

STOOMBOOT

TAAITAAI

TEKENINGEN

WORTEL

ZAKKEN

ZINGEN 

ZWARTEPIET

Puzzelpagina

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

SCHOORSTEEN SINTERKLAAS PEPERNOTEN
TEKENINGEN ZWARTEPIET OPENHAARD
STOOMBOOT DECEMBER INPAKKEN
KINDEREN SPANNING TAAITAAI
KLOPPEN LIJSTJE CADEAU
SCHOEN SPANJE WORTEL
ZAKKEN ZINGEN PAARD
PAKJE DAK ROE

Very hard

1 8 9

2 3 8

4 2 6 5

5 3 4 2

4 5 8 6

6 4 7 1

7 8 3

9 1 7

Puzzle #50555

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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Redacteur: Thea Wich

Deze week is het de beurt aan Nelly 
Swinkels – Jeurgens (85). Samen met 
haar man Harrie runde zij van 1955 
tot 1985 de VéGé, gelegen aan de 
Dorpsstraat te Aarle-Rixtel. Deze zaak 
ontwikkelde zich in de loop der jaren 
van kruidenierszaak tot supermarkt 
met brood en banket.

Als oudste dochter van brood- en 
koekbakker Jeurgens (bekend van de 
heerlijke ‘Lange Vingers’) werd Nelly al 
op jonge leeftijd thuis ingezet: “Toen 
ik vijftien was moest ik stoppen met 
school omdat mijn moeder ziek was. 
Ik hielp in het huishouden en in het 
bedrijf. In de oorlogsjaren bezorgde 
ik brood op een fiets met houten 
banden.” Gelukkig slaagde de bak-
kersdochter in ’48 voor haar rijbewijs 
en kon zij op pad in een groen Fordje: 
“De rijlessen waren f 2,50. Ik had er 
negen nodig.”

Veranderingen 
In ’48 krijgt Nelly verkering met Harrie 
Swinkels. Ook hij komt uit een echte 
Aarlese bakkersfamilie. In ’55 trouwt 
het paar en neemt de bakkerij van 
vader Swinkels over. Klanten kunnen 
terecht voor brood en kruideniers-

waren. Drie jaar later sluiten zij zich 
aan bij een landelijke organisatie van 
zelfstandige kruideniers, de VéGé ge-
naamd. De jonge ondernemers ver-
groten hun winkel en krijgen een rui-
mer assortiment. “Dat was de tijd van 
de bediening”, aldus Nelly: “Bloem en 
suiker werden afgewogen op de toon-
bank. Begin jaren ’60 veranderde dit. 
De tijd werd moderner. We werden 
een supermarkt waarin mensen zelf 
hun spullen konden pakken. Ik volgde 
diverse cursussen zoals ‘vers vlees’ en 
‘groente en fruit’ zodat we een com-
pleet supermarktassortiment konden 
aanbieden. Ook kregen we in de loop 
der jaren zeven dochters en drie zo-
nen. Dat was een heel drukke tijd.”

Noodgedwongen wordt het super-
marktconcept uitgebreid met delica-
tessen. Nelly legt uit: “In Helmond 
werd in ’68 het eerste grootwinkel-
bedrijf geopend. We hadden daarna 
twee zware jaren en besloten ons te 
richten op een kwaliteitsassortiment 
dat daar niet werd verkocht. Dat was, 
samen met de levering van bestellin-
gen, onze redding.”

Verkoop pand
Sinterklaasdag ’83 staat in Nelly’s ge-
heugen gegrift: “Toen kwam de Edah 
om het pand te kopen. We hadden 
zes dagen de tijd om te beslissen. Nie-
mand van onze tien kinderen wilde de 
zaak overnemen. Met instemming van 
hen is de verkoop toen doorgegaan.” 
Twee jaar later sluiten de hardwer-
kende ondernemers hun deuren en 
verkassen naar hun huidige huis, een 
stukje verderop in de Dorpsstraat: 
“We hadden een fijne tijd gehad. Het 
zaken doen zat ons in de genen maar 
na al die drukke jaren werd het nu tijd 
voor een ander leven.”

Genieten 
Het paar krijgt tijd om te genieten met 

kinderen, kleinkinderen en vrienden. 
Ook worden er vele reizen gemaakt 
door Europa met caravan en later 
camper: “We zijn zelfs naar de Olym-
pische Spelen geweest in Barcelona. 
Ook zijn we naar Singapore gevlogen 
toen onze dochter daar woonde. Het 
hele leven werd een vakantie.”

Overlijden
Veel verdriet heeft Nelly als haar echt-
genoot op 91-jarige leeftijd in mei 
2013 overlijdt: “Hij had wel de leef-
tijd, maar dat wil niks zeggen. Het ver-
driet gaat niet weg. Je komt alleen te 
zitten en het wordt stil. Gelukkig kan 
ik terecht bij de kinderen, zij staan al-
tijd voor mij klaar. Daar ben ik erg blij 
mee.”

Toekomst
Nelly heeft haar leven nu zo goed mo-
gelijk weer opgepakt: “Harrie wilde 
niet dat ik hier ging zitten kniezen.” Zij 
bridget, speelt klarinet bij ‘La Banda’, 
geniet van haar 26 kleinkinderen en 
haar ritjes met auto en camper: “Au-
torijden is mijn grote hobby. Als je mo-
biel bent dan biedt dat heel veel kan-
sen. Ik ben met mijn zus dit jaar zelfs 
naar Lourdes gereden.” Nelly legt uit 
waarom ze tevreden is: “Ik heb zoveel 
mogen doen en mee mogen maken, ik 
ben een bevoorrecht mens.”

Leliestraat 22 • Beek en Donk • T: 06-48846255
www.pure-laarbeek.nl

Verras je collega, vriend(in), familielid of jezelf met een massagebon! Een 
heerlijk cadeau om te geven en te ontvangen bij feestdagen en verjaardagen.

Cadeaubonnen voor deze aanbieding zijn te koop in december 2014 en te 
besteden in 2014/2015 op afspraak. Kijk ook op www.pure-laarbeek.nl. 

Sport en Shiatsu
massage praktijk

AANBIEDING
Bij aankoop* van een cadeaubon 

voor 1 uur sportmassage

*Kan niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen. 
Eén coupon per klant

een gratis tube sportgel

Chantal Rovers van Pure Laarbeek

Advertorial

 Jeugdige voeren voor de allereerste keer een eigen stuk op

Spot op de jeugd van De Vriendenkring
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick 

Lieshout - Toneelgroep ‘De 
Vriendenkring’ heeft met succes een 
jeugdafdeling opgezet. Deze groep 
speelde afgelopen vrijdag en zaterdag 
voor een goed gevuld Dorpshuis de 
klucht ‘De Da Vinci Kolder’.

Jeugd 
Dit jaar werd door de toneelgroep 
van Lieshout de cultuurprijs gewon-
nen. Het bedrag van 1000 euro kon 
naar eigen inzicht worden besteed. 
Een geweldig idee ontstond om ervoor 
te zorgen, dat het bekende mes aan 
twee kanten kon snijden. De jongere 
leeftijdsrollen kunnen vaak alleen maar 
met veel creativiteit worden ingevuld, 
omdat er weinig leden zijn in die cate-
gorie. “Het bestuur”, vertelt een trotse 
Gerrit van Kaathoven, ”heeft daarom 
besloten de helft van de gewonnen 
prijs in te zetten voor de jeugd”. 

In De MooiLaarbeekKrant werd een 
oproep geplaatst en binnen de kort-
ste tijd waren de negen rollen van het 
beoogde stuk ingevuld. “We had-
den gedacht, dat het erg serieus zou 
gaan”, vertelt Melissa Dols, die de rol 
van Laura vertolkt in het stuk. “Maar 
we hadden er steeds meer lol in”, vult 
de rest als uit één mond aan. De groep 
heeft in een erg korte tijd, nog geen 
drie maanden, het stuk geleerd. Celly 
Vereijken en Thea Sanders hebben sa-
men met initiatiefneemster Mariëlle 
Cruts de rollen verdeeld en zijn toen 
direct begonnen. “Dan loop je tegen 
dingen aan als huiswerk dat moet wor-
den gemaakt en gezinnen, die tijdens 
de herfstvakantie weg gaan”, vertelt 

Celly, “maar altijd was de samenwer-
king met kinderen en ouders uitste-
kend.”

Voorstelling 
Beschuit met muisjes werd uitgedeeld 
voor de voorstelling ter gelegen-
heid van de geboorte van de nieuwe 
jeugdafdeling. Na een welkomstwoord 
ging het gordijn open en keek een 

schoolzieke Laura “in een diep zwart 
gat, want de spot stond recht op mij. 
Ik was daardoor wel wat minder ze-
nuwachtig”. Het geplande uitje naar 
de stad onder schooltijd kwam op los-
se schroeven te staan nadat de één na 
de ander aan de deur kwam om allerlei 
klusjes in huis te doen. Van een ijverige 
kabelmonteur, tot een gedeprimeerde 
chauffeuse van een koeriersbedrijf: 

velen wisten de weg naar het huis van 
Laura te vinden. Het verhaal ontwik-
kelde zich in bijna 45 minuten tot een 
‘eind goed, al goed’ slot. Leuke dingen 
doen zich dan voor; de lichaamsleng-
tes in deze leeftijdsgroep lopen erg uit 
elkaar, zodat één van de spelers maar 
op tafel klom, toen hij zijn ‘toneelzus’ 
moest kussen! Al met al een prima eer-
ste uitvoering. Daar blijft het niet bij, 

als we de kersverse jeugdleden van 
‘De Vriendenkring’ moeten geloven.

Opgeven
Wil jij meer informatie of je opgeven 
voor de jeugdtoneelgroep van De 
Vriendenkring? Mail dan naar Marielle 
Cruts: m.cruts@chello.nl. 

De leden van jeugdtoneel De Vriendenkring, samen met hun begeleiders, na afloop van hun eerste voorstelling

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



Donderdag 4 december 201410 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Maak kans op 
een Peugeot 107

bij besteding van € 25,- 
aan boodschappen

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

Hallo nieuwe
Boodschappenwagen

Laarbeek

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

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

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

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

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

aan boodschappen

HalloHallo nieuwenieuwe

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

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

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop
van onderstaande producten krijg je  t/m 13 december een extra kanskaart.

Alleen geldig bij Jumbo Laarbeek

Coca Cola
4-pack 

Hak appelmoes/
Doperwten en wortelen
370ml 3 stuks

Riblap 
1 stuk

Calvé sauzen 2 stuks 
BBQ, Cocktail, Knoflook

BoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagen

De zesde 
weekwinnaar is:

Corien Cissen 
uit Zijtaart
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In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto 
staat. Uit de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een 

prijswinnaar. Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis!

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl of 
geef het antwoord af op het MooiLaarbeek-kantoor (Heuvelplein 3 in 
Beek en Donk). De winnaar krijgt per mail bericht over de gewonnen prijs.

Antwoord week 47: 
Het kunstwerk bij het gemeentehuis 

Weet jij waar deze foto van is? 

Het kunstwerk bij het gemeentehuis Het kunstwerk bij het gemeentehuis 

Winnaar week 47: Mevr Jacobs

Een aandeel in elkaarKBO Lieshout en KBO Aarle-Rixtel: Supergezellige belangenverenigingen
KBO-Brabant verbindt ruim 132.000 leden in driehon-
derd lokale afdelingen. KBO-afdelingen staan in het 
algemeen bekend door de gezellige activiteiten, zoals 
jeu de boules, biljarten, koersbal, fietsen en klaverjas-
sen. In gesprek met de voorzitters van KBO Lieshout en 
KBO Aarle-Rixtel ontdekte De MooiLaarbeekKrant dat 
KBO-afdelingen veel meer te bieden hebben dan alleen 
gezelligheid. Beide Laarbeekse KBO’s behartigen in to-
taal de belangen van 1400 leden. 

In gesprek
Ons gesprek vindt plaats aan de keukentafel van Willem 
Damen, voorzitter van KBO Lieshout. Namens de senioren-
vereniging van Aarle-Rixtel zijn voorzitter Betsy Bakkers en 
Cor Verschuuren aanwezig. Cor verzorgt al 12 jaar, in sa-
menwerking met Rabobank Peel Noord, computeronder-
wijs aan ouderen. 

Supergezellige belangenverenigingen
“Vroeger, had de ‘Bejaardenbond’ als motto ‘Kienen, kaar-
ten, keuvelen’”, zegt Betsy, terwijl Willem de koffie inschenkt. 
“Ook nu speelt gezelligheid nog een belangrijke rol, maar 
het staat niet meer voorop. Onze activiteiten nodigen seni-
oren uit om elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer.” Bei-
de KBO-afdelingen spannen zich in om voor iedereen wat 
wils te bieden op sportief, cultureel  en educatief gebied. 
Een greep uit de talloze activiteiten: fietsen, filmcyclus, mu-
seumbezoek, reisjes, leesgroep, computercursussen. “En is 
al die gezelligheid nu dan weg?”, informeert De MooiLaar-
beekKrant bezorgd. “Nee hoor”, lachen ze alle drie, “er is al-
leen iets bij gekomen.”

Afdeling Lieshout telt 825 leden. Aarle-Rixtel heeft er ruim 
600. Aantallen waar een gemiddelde vereniging of politie-
ke partij jaloers op zou zijn. Met zo’n talrijke achterban heb 
je een stem die wordt gehoord en kunnen successen niet 
uitblijven. Willem Damen zegt dat KBO Lieshout zich er be-
hoorlijk voor heeft ingespannen om Franciscushof open te 
houden. “En dat is nog gelukt ook”, vertelt hij trots. “En ook 

in Aarle-Rixtel had de KBO flink wat invloed bij de realisatie 
van Zonnetij”, zegt Betsy. 

Een aandeel in elkaar …
Rabobank Peel Noord heeft een belangrijk aandeel in de 
activiteiten van zowel KBO Lieshout als KBO Aarle-Rixtel. 
Daarnaast geeft Cor al een twaalftal jaar computercursus-
sen voor beginners en gevorderden. Rabobank Peel Noord 
stelt computers en lesmateriaal ter beschikking. In het 
eerste kwartaal van 2015 start een nieuwe cursus internet-
bankieren. “Een KBO-afdeling maakt haar leden weerbaar 
in een digitale maatschappij en door internetbankieren 
kunnen senioren langer zelfstandig hun bankzaken blijven 
regelen”, zegt Cor. 

Een ander voorbeeld komt van Willem Damen. “De leden 
van KBO Lieshout maakten zich ernstige zorgen over de 
voorgenomen sluiting van het bankfiliaal in Lieshout. Er 
volgde een constructief gesprek met Rabobank Peel Noord. 
Het resultaat? Elke dinsdag tijdens ‘de inloop’ zal nu een 
medewerker van de bank aanwezig zijn om Lieshoutse se-
nioren te helpen met hun bankzaken. Wij, als KBO, hebben 
zorgen bij onze leden kunnen wegnemen. Rabobank Peel 
Noord heeft laten zien dat ze onze senioren een warm hart 
toedraagt en niet in de kou laat staan.”

Tot slot
Willem Damen heeft, met instemming van zijn collega’s 
uit Aarle-Rixtel, het laatste woord als hij De MooiLaarbeek-
Krant toevertrouwt: “Eigenlijk zouden alle senioren lid moe-
ten zijn van een KBO-afdeling”.

Nieuwe 50+ leden, zijn van harte welkom. KBO Aarle-Rixtel is 
tevens op zoek naar nieuwe bestuursleden die hun steentje 
willen bijdragen. Penningmeester KBO Aarle-Rixtel: Antonette 
Hendriks, Piushof 4, Tel. 0492-382188, mail: antonet.hendriks@
kpnmail.nl. Secretaris KBO Lieshout: Nelly de Groot, Deense 
Hoek 17, Tel. 0499-422326, mail: pjamdegroot@planet.nl

Rabobank Peel Noord Koppelstraat 91 Beek en Donk 0492-391919 www.rabobank.nl/peelnoord

Een aantal senioren bij de computercursussen van de KBOEen aantal senioren bij de computercursussen van de KBO

Vlnr. Willem Damen, Betsy Bakkers en Cor Verschuuren

Sint en pieten bezoeken het Heuvelplein

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Nikki Barten

Beek en Donk - Op diverse plaatsen 
kwam de Goedheiligman afgelopen 

week even met zijn Zwarte Pieten 
langs. Zo ook gisterenmiddag op 
het Heuvelplein in Beek en Donk. 
Kinderen konden hun Pietendiploma 
halen en hun kleurplaat inleveren. 

Sinterklaas had moeite om zijn vier 
Zwarte Pieten bij te houden. Overal 
doken ze de winkels in en strooiden ze 
met snoepgoed. Alle kinderen kregen 
een hand van Sinterklaas en genoten 
van de aandacht. 

Komend weekend zet de 
Goedheiligman alweer koers richting 
Spanje. Komende zaterdag wordt hij 
met zijn Zwarte Pieten uitgezwaaid in 
Aarle-Rixtel. Dit start om 18.30 uur bij 
de kiosk. 

KRAAMZORG-HOMECARE.NL                         040 - 206 44 44

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding en 
ontvang een cadeaubon bij de start van de zorg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
---

---------------------

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare
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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.

Bouwmaterialen Hout- en
plaatmateriaal

Gereedschappen
en ijzerwaren

Keukens Tegels en
badkamers

Deuren

Bouwmaterialen?
Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt,zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelenzich bij ons prima thuis.
Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij het bouwen op aankomt.Meer weten, over bijvoorbeeld de tijdelijke BTW-verlaging? Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!
kijk op www.bouwcenterswinkels.nl

Deensehoek 8, Lieshout - Telefoon 0499-425800

Mooi in de steigers

Uw idee en onze 
vakkennis zijn de beste 

partners

Voor maatwerk in 
meubels, keukens en 

interieurs.
www.vandenhurkinterieurs.nl 

Tel: 0492-465640 Haverkamp 3, Beek en Donk, Industrieterrein Bemmer

Mooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigersMooi in de steigers

BRABANTSE MONTAGE DAKBEDEKKINGEN

•Nieuwbouw
•Renovatie
•Onderhoud
•Zinkwerken
•Isolatiewerken

BEEK EN DONK 0492-34 74 60
w w w . b r a b a n t s e m o n t a g e . n l

Frank VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Janssensstraat 94    |   Aarle-Rixtel    |    Mobiel (06) 460 176 66  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

Een motie en gelijk hebben of gelijk krijgen?

Verzet vanuit de regio en 
vasthoudendheid wethouder betaalt zich uit!

Tijdens de Laarbeekse Raadsver-
gaderingen worden regelmatig 
moties ingediend. Zo ook bij het 
bespreken van de begroting in 
de Raadsvergadering van okto-
ber dit jaar. Politieke Partij De 
Werkgroep maakte toen geen 
gebruik van deze mogelijkheid. 
Ze zag haar speerpunten in de 
begroting voldoende terugko-
men: o.a. een vangnet voor 
mensen met een veel te krappe 
portemonnee, vrijwilligersbe-
leid, economische- en gespreide 
woningbouwontwikkelingen in 
de vier kernen.
 
Maar wat is een motie eigenlijk? 
Dit is een verzoek van een ge-
meenteraadslid of fractie aan het 
dagelijks bestuur (de wethouder 
of het college) om iets te doen 
of juist na te laten. Een motie 
stel je eerst op, dan wordt er 
overlegd met- en steun gezocht 
bij andere gemeenteraadsleden. 
Daarna wordt de motie in stem-
ming gebracht. Bij een meerder-
heid aan stemmen wordt een 
motie aangenomen en verplicht 
het de bestuurder om ernaar te 
handelen. Deze heeft dan toch 
nog de mogelijkheid om de mo-
tie naast zich neer te leggen, 
maar moet dit dan wel verant-
woorden en het kan zijn dat de 
gemeenteraad dat niet accep-
teert. De ervaring in Laarbeek 
is dat het college aangenomen 
moties serieus neemt.
Met een motie kun je als partij 
ook vinden dat je op grond van 
je partijvisie gelijk hebt, maar je 
moet dit gelijk ook zien te krij-
gen. Het gezamenlijk gesprek 

over de inhoud is dan ook be-
langrijk. Dat speelt ook rondom 
De Ruit, waarover veel geschre-
ven is in de pers. Het standpunt 
van De Werkgroep is bekend, 
geen bewezen nut en nood-
zaak, dus ook geen Ruit. Dat 
Ruud van Heugten (CDA) zijn 
gelijk heeft willen behalen door 
het tegendeel te beweren leidt 
tot nu toe voor hem tot het krij-
gen van ongelijk. Geen geld uit 
Den Haag voor De Ruit! On-
dank zijn strijdlustigheid. Mis-
schien was die te veel van het 
goede en wordt   dat als dram-
merig ervaren? Zeker als je als 
gedeputeerde in het traject niet 
alle rapporten meteen op tafel 
legt, tegenstanders onvoldoen-
de serieus neemt en een dure 
reclamefolder verspreidt met te 
eenzijdige informatie. Het gelijk 
is niet af te dwingen, dat krijg 
je juist door samenspraak. Zo 
streeft De Werkgroep naar het 
voeren van gesprekken met di-
verse belanghebben-
den, om 
s a m e n 
de juis-
te af-
we-

gingen te maken. Ook tijdens 
de Raadsvisitatie vorige week 
woensdag in Lieshout bleek 
dat nog eens nadrukkelijk. On-
der andere in het gesprek met 
De Dorpsraad. Gelijk hebben of 
gelijk krijgen? Een kwestie van 
elkaar zien te vinden. Daarbij 
durven toe te geven dat een 
ander toch gelijk heeft, op ba-
sis van wederzijds respect en 
inhoudelijke argumenten. Daar 
zit uiteindelijk de kracht van het 
gelijk krijgen!

Fractie De Werkgroep: Erik van 
Haperen, Rick van Bree, Veerle 
van Schaijk, Jos Gruijters en 
Ben Swinkels

Op donderdag 27 november jongst-
leden heeft de 2e kamer in Den Haag 
besloten om geen geld beschikbaar te 
stellen voor de plannen van de pro-
vincie met betrekking tot de voltooi-
ing van de ‘de Ruit’ om Eindhoven. 
Algemeen Belang Laarbeek (ABL) is 
hier heel blij mee. Wij konden ons 
niet vinden in de plannen zoals deze 
door de provincie enkele weken ge-
leden zijn gepresenteerd. Na analyse 
van deze plannen was er wat ons 
betreft maar een conclusie mogelijk: 
Laarbeek moest bloeden voor de 
aanleg van de Noord Oost Corridor. 
Zo zou bijvoorbeeld de wijk Opstal 
in Aarle-Rixtel te maken gaan krijgen 
met enorme overlast en zou er geen 
natuur in Laarbeek worden gecom-
p e n s e e r d . 
Daarnaast 
was er
veel
on-

duidelijkheid over diverse cijfers en 
werden uitgangspunten gewijzigd. 
Deze situatie was voor ons onaan-
vaardbaar. Gelukkig stonden we 
hierin niet alleen. Vanuit de regio en 
vanuit verschillende (politieke) par-
tijen in Laarbeek is een vuist gevormd 
tegen de plannen van de provincie. 
Uiteindelijk zijn in onze gemeente alle 
punten van kritiek goed samenge-
vat in een uitstekend onderbouwde 
zienswijze van het college van Laar-
beek. Deze is vervolgens ingediend 
bij de provincie in Den Bosch. We 
zijn trots op wethouder van Zeeland 
en alle ambtenaren die hier aan mee 
hebben gewerkt. We zijn ook blij met 
het werk van de diverse andere ac-
tiegroepen. 

Inmiddels is er in de 2e kamer een 
motie aangenomen die aangeeft dat 
de gereserveerde gelden gebruikt 
moeten gaan worden voor de aanpak 
van de problemen op de A67 en A58. 
Dit is een initiatief wat we van harte 
ondersteunen. Wat er met de N279 
gaat 
gebeuren is nog onduidelijk. Deze 
weg is echter van belang voor onder 
andere de Laarbeekse economie. We 
zouden het daarom toejuichen als 
deze verbreed zou worden, maar dan 
wel tot aan Veghel, zodat ook hier 
de verkeersproblematiek structureel 
aangepakt wordt. 

Tot slot, we moeten er nog wel re-
kening mee houden dat de provincie 
de plannen alsnog wil uitvoeren. Zij 
zullen het tekort dat nu ontstaan is 
dan uit eigen middelen moeten finan-
cieren. ABL zal het dossier op de voet 
blijven volgen en haar geluid laten 
horen als dit nodig is. Wij zullen de 
leefbaarheid in Laarbeek niet uit het 
oog verliezen. Samenwerken blijft be-
langrijk! We houden U op de hoogte. 

Namens ABL,
Monika Slaets- Sonneveldt, Ron Ver-
schuren en Jordy Brouwers

LEZERSPODIUM

LEZERSPODIUM

p e n s e e r d . p e n s e e r d . 
Daarnaast Daarnaast 
was erwas er
veelveel
on-on-

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl
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Lieve Miriam, Yvonne, Ilse en 
stagiaires,

 
Binnenkort mag ik naar school en 

daarom wil ik jullie allemaal 
bedanken voor de enorm

fijne tijd die ik bij jullie heb gehad.
Ik ga jullie zeker missen, maar 
gelukkig ook nog terug zien. 
Heel veel xxx & knuffels van

BAMBOO
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 cia

t 

Jarige Van De Week:

Teun van den Heuvel 

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

AANGEBODEN
Wij verzorgen graag grafi sch werk voor 
u. Hiervoor worden geen arbeidskosten in 
rekening gebracht. Denk aan vouw-, tel-, 
nietwerk en dergelijke. Informeer naar de 
mogelijkheden. ‘Nieuwe Werf’ – Dagbest-
eding voor mensen met een beperking. 
Wethouder Heinsbergenplein 4, Beek en 
Donk. Tel. 0492-732006

GEVONDEN
Op 15 november is een fi etsensleutel 
gevonden met een kleine sleutel eraan, op 
de begraafplaats in Beek. Af te halen bij 
kantoor De MooiLaarbeekKrant.

Gevonden in de buurt van ’t Otterke (B en 
D): kinderzonnebril, groen met geel. Tel. 
0492-330651

3 (roestige) sleutels gevonden met klein 
zwart bandje/riempje nabij Kappersschool 
van Wetten, Kerkstraat Beek en Donk. Af te 
halen bij kantoor De MooiLaarbeekKrant.

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

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

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

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

Landbouwmachines te koop gevraagd; 
schudder, hark, maaier, mesttank, ploeg, 
kipper, tractor, vee-/paardentrailer, enz. 
Tel.06-19076959 

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

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

Gezocht: kortingscheques Goossens 
wonen en slapen minimale waarde 
€100,00. Mail en ik doe u een aannemelijk 
bod! a.m.vanbeusichem@gmail.com
l

TE KOOP
Kachelglas te koop, vuurvast op maat 
gesneden. Merk ROBAX, 4mm dik. 5 cent 
per vierkante cm. Jos, tel. 06-46548080

Te koop: 1 hectare bos. Locatie: De Hei, 
gemeente Laarbeek. Voor meer informatie 
tel. 0492-461726

Te Koop Jonge bruine legkippen, volledig in-
geënt. Tel. 0499-471755 Mob. 06-13894215

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

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

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

Te koop, poppenwagen 3 in 1, z.g.a.n. 
€20,00. Tel. 0492-461130

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

Te koop: set 4 winterbanden 165/70 R14 met 
velg 4 gaats. €250,00. Tel. 0499-422646

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

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

Sleutelbos verloren op 28 nov. tussen 
Donkse en Beekse Brug (fi ets-/wandelpad 
Paardendijk). Bosje met 3 sleutels en een 
staafje van KWF. Tel. 06-50227632

 
Deel gehoorapparaat verloren op don-
derdag 27 november tussen ’t Oude Raad-
huis en het Berkendijkje. Wil de vinder 
a.u.b. bellen met tel. 0492-382763

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Net als iedere Spanjaard ben ik 
dól op dansen. Het eerste dorps-
feest wat ik in Lliber meemaakte, 
zal ik nooit meer vergeten. Op het 
dorpsplein van postzegelformaat 
werd een podium gebouwd waar-
aan WISH-outdoor een puntje kan 
zuigen. Rond middernacht speelde 
daarop een band die latin- en sal-
samuziek ten gehore bracht, terwijl 
kleurrijk vuurwerk het Kerktorentje 
verlichtte. Deze zwoele nacht ging 
ik tot in de kleinste uurtjes uit mijn 
dak en danste met mijn nieuwe 
dorpsgenoten de sterren van de 
hemel. Galant als hij was, vroeg 
een onbekende Spanjaard aan mijn 
echtgenoot of hij met mij mocht 
dansen. Dat mocht! Ik wist niet wat 
me overkwam toen ik samen met 
hem over het pleintje zwierde. Na 
drie dansjes bracht hij mij netjes te-
rug naar mijn echtgenoot en mijn 
glaasje wijn. WOWH… wat kon die 
Spanjaard dansen. 
Vijf minuten later keek hij mijn 
echtgenoot weer aan. Het mocht! 
Omdat er op het dorpspleintje een 
vijfarmige lantaarn staat, dansten 

wij onze rondjes daar noodgedwon-
gen omheen. Meer ruimte was er 
tenslotte niet! Ondertussen vloog 
onze conversatie van Duits naar 
Engels en mijn (toen nog) gebrek-
kige Spaans. Ooh, zijn gesprekstof 
kon evengoed in het Frans of Ita-
liaans. Geen probleem. Kortom; 
deze Spanjaard sprak zijn talen. Het 
viel me ondertussen op dat ik door 
diverse dorpsgenoten werd nage-
keken. Sommigen wezen zelfs met 
een wijsvinger naar hun voorhoofd, 
als teken van gekte. Een vinger gaat 
nog… maar twéé vingers wijzend 
naar hun voorhoofd… dan moet 
je in Spanje wel HEEL ‘tonto’ zijn! 
Toen de aardige Spanjaard mij weer 
voor een korte break naar mijn ta-
feltje chaperonneerde, vertelde mijn 
echtgenoot dat diverse mensen 
hem goedbedoeld hadden ingelicht 
over mijn danspartner. “Ingelicht, 
hoezo?” Nou, deze Spanjaard bleek 
niet uit Lliber te komen maar van 
anderhalve kilometer verderop; uit 
het nabijgelegen valleidorpje Jalón/
Xaló. Het was Ramón, de fietsen-
maker. Hij was GEK. En wie danst 
er nou met een dorpsgek? 
(Nou, daarvoor moet je 
blijkbaar uit Aarle-Rixtel 
komen)! Alsof het een enge 
ziekte betrof die mij na het 
dansen zou welgevallen, 
vonden mijn dorpsgeno-
ten het beter om maar niet 
meer met Ramón te dan-
sen. Weer stond Ramón 
voor mijn echtgenoot. Het 
mocht… en weer dansten 

wij de sterren van de hemel. De 
onderwerpen die hij aanslingerde 
waren niet bepaald onderwerpen 
die je van een GEK zou verwachten. 
Terwijl ik mijn uiterste best deed om 
zijn gekte te plaatsen, zwierden wij 
tot vier uur in de ochtend rondom 
de vijfarmige lantaarn. Inmiddels 
weet ik Ramón te wonen. Hij leeft 
als zonderlinge kluizenaar tussen 
gerepareerde fietsen en een nest 
aan wilde katten. Het woord oprui-
men staat niet in zijn woordenboek 
maar daarom hoef je nog niet gék 
te zijn. Tijdens alle dorpsfeesten 
danst deze gek gewoon met ‘gekke 
Ramón’, die ik ook zo ben gaan 
noemen!  Adios, hasta próxima vez.   
    
Ik groet Laarbeek met Spaanse zon-
nestralen. Anne Wittebol-Aarts. 
www.FincaErbalunga.com

LuchtpostSpanje

Trotse opa en oma
Jan en Claartje Manders
Neefje van Renee en Nikki

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:

Gekke Ramón

Van Schijndel 
Passie voor wonen
Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  
  0492-46 11 00 www.anteak.nl

Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39

Beste Willem en Lesley,
 

Gefeliciteerd met de geboorte 
van jullie dochter

 

Ella
Geboren op 2 december 2014
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Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 0492-465373 www.dibv.nl Mail: Info@dibv.nl

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

Voorbespreking Raadsstukken bij ‘de Werkgroep’ Openbare voorbespreking PNL

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek

Laarbeek - De gemoederen in Laarbeek 
worden de laatste week vooral bezig 
gehouden door de besluitvorming in 
de tweede kamer rondom De Ruit. 
Maar ook op donderdag 11 december, 
tijdens de laatste Raadsvergadering 
van 2014. Op de agenda van deze 
vergadering staan toch weer een 
aantal belangrijke besluitpunten die 
interessant zijn voor de Laarbeekse 
burger.

Ter bespreking staan zaken rondom de 
transitie, zoals de vaststelling van het 
WMO beleidsplan en de verordenin-
gen rondom het participatieplan en 
de WMO. Verder de nieuwe verorde-
ning Leerlingenvervoer. Op financieel 

gebied is de verordening reclamebe-
lasting en de belastingverordening. 
Tot slot zal het onderhandelingsre-
sultaat van de woningstichting op de 
agenda staan. Een mooie agenda met 
voldoende stof voor discussie.

De Werkgroep wil deze punten graag 
met u doorspreken tijdens de beken-
de voorbespreking. Dat doen ze op 
maandag 8 december in het Dorpshuis 
van Mariahout. Ze willen graag begin-
nen om 20.15 uur en hebben op tijd 
de koffie klaar. Uiteraard is er tijdens 
deze voorbespreking de gelegenheid 
om de raads- of commissieleden aan 
te spreken op andere punten dan die 
er vermeld staan op de agenda. Als 

er iets is wat u graag naar voren wilt 
brengen, u bent van harte welkom.

Lukt het niet om tijd vrij te maken, dan 
kunt u altijd een mailtje sturen naar 
info@dewerkgroep.nl of rechtstreeks 
naar de raads- of commissieleden. 
Daarvan kunt u de contactgegevens 
vinden op www.dewerkgroep.nl, on-
der het kopje ‘onze mensen’. U krijgt 
snel een antwoord.

Laarbeek - Voor de raadsvergade-
ring van 11 december houdt ABL 
zoals altijd een vooroverleg, be-
stemd voor alle geïnteresseerde 
inwoners van Laarbeek, om zo-
doende de  raadsleden de juiste 
boodschap mee te geven. 

Een van de punten, welke uitvoe-
rig in de raadvergadering bespro-
ken wordt, gaat over het WMO-
Beleidsplan, waarover al veel 
Laarbeekse inwoners hun visie aan 
ABL hebben medegedeeld. In de 
voorgaande raadscommissie van 
sociaal domein werd dit punt dan 

ook uitvoerig en met brede waar-
dering besproken. Mocht u, zoals 
velen voor u, ook over dit punt, of 
de andere punten van de raads-
vergadering met de fractieleden, 
de wethouder, bestuur en ABL-
leden van gedachte willen wisse-
len, dan bent u van harte welkom 
op maandag 8 december aan de 
Kapelstraat 34 tegen over de kerk 
in de voormalige videotheek. Laat 
uw stem/mening tellen! De com-
plete agenda  kunt u vinden op 
www.laarbeek.nl onder stukken 
van de raadsvergadering. U bent 
van harte welkom; de koffie en 
thee staan klaar.

Laarbeek - PNL houdt haar open-
bare voorbespreking op maandag 8 
december ter voorbereiding op de 
raadsvergadering van donderdag 11 
december.

Op deze voorbespreking komen de 
punten aan de orde zoals die op de 
agenda van de gemeenteraad staan, 
onder andere Belastingverordeningen 
2015, verordening Reclamebelasting 
2015, diverse verordeningen inzake 
de Participatiewet, WMO-beleidsplan 
‘iedereen doet mee’, verordening 
WMO Peelgemeente Laarbeek, ge-
meenschappelijke Regeling MRE, 
accountantscontrole 2014 en PvE 
accountant 2015-2016 en de herzie-
ning van de overeenkomst tussen de 
gemeente en de Woning Stichting 
Laarbeek. 

De volledige agenda’s met bijbehoren-
de stukken kunt u raadplegen op de 
website van de gemeente Laarbeek, 
klikken op ‘Bestuur en organisatie’, 
dan ‘Raadsvergadering’ en daarna op 
de juiste datum.

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee-
praten, heeft u vragen of opmerkin-
gen, ook over andere onderwerpen, 
dan bent u van harte welkom op 
maandag 8 december, aanvang 20.00 
uur, in De Dreef te Aarle-Rixtel. De 
koffie en thee staan klaar.

Laarbeek - PvdA Laarbeek komt op 
maandag 8 december bij elkaar om 
de raadsvergadering van 11 december 
voor te bespreken.

Iedereen die samen met de leden van 
de PvdA deze vergadering wil voor-
bereiden is van harte welkom in de 

Dreef in Aarle-Rixtel. De agenda van 
de raadsvergadering vindt u op de site 
van de gemeente. De avond begint 
om 19.00 uur.

ABL vergadert over WMO-beleidsplan

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103



Donderdag 4 december 2014 15
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

0.69
  

speciale 
aanbieding
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speciale 
aanbieding

2.99
  

speciale 
aanbieding

1.49
  

speciale 
aanbieding

4.991.99

3.99
  

speciale 
aanbieding

400 G

750 G

485 G
200 G

PER STUK

4 STUKS

13 STUKS

0.99
  nú voor

0.59
  nú voor

1.09
  nú voor

0.85
  nú voor

0.85
  nú voor

1.79
  nú voor

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEEL
WEEKEND

*  Aanbiedingen geldig vanaf 4-12-2014.

** Geldig t/m zondag 7-12-2014.

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

Rozen**

Lengte 50 cm.

Boeket**

Voordelige bloemen

Gourmetschotel*

Honing-mosterd

Kalkoen-
medaillons*

Ananasstukjes 
of meloenmix* 

400 g

Stokbrood*

Gesneden champignons, uienmix 
of paprika.

Gourmetgroenten*

Het geheim van pakjesavond...

Grote 
chocoladeletter

Kleine
chocoladeletter

Speculaasbrokken

Kikkers & Muizen

Marsepeinbroodje

Roomboter 
amandelstaaf

EBM-Papst opent de deuren

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Beek en Donk - Op 17 maart 2014 werd 
de ‘Tag der Spadenstich’ gevierd, waarbij 
de eerste schop in de grond werd gestoken 
voor de realisering van een nieuwe vesti-
ging voor het bedrijf ‘Ebm-Papst-Benelux’. 
Ongeveer een half jaar later, op 27 novem-
ber, opent het internationale bedrijf offici-
eel de deuren.

Opening
In een openingsfilm werd het tot stand ko-
men van het bedrijf vergeleken met andere 
grote ontwikkelingen van de mensheid. Als 
het gaat om werknemers heeft Ebm-Papst 
wereldwijd 11.000 werknemers, die tot in 
China bezig zijn met het ontwikkelen, fa-
briceren en verkopen van ventilatoren van 
minutieus klein tot het formaat van een 
kleine straalmotor. In de presentatiehal 
zijn de producten te zien. De vestiging in 
Beek en Donk wordt vooral gebruikt als 
magazijn. De vestigingsdirecteur Ad van 
Nistelrooij is trots op ‘zijn’ nieuwe bedrijf, 
maar steekt niet onder stoelen of banken 
dat hij geweldige medewerking heeft ge-
had van de werknemers. Als het gaat om de 
leveranciers van de bouwmaterialen en de 
inrichting spreekt het boekdelen, dat deze 
allemaal zijn uitgenodigd bij de opening en 
dat ieder met naam wordt genoemd. 

Bemmer IV
Het nieuwe pand is zo energiezuinig ont-
worpen, dat het energie label A++++ (A 
quattro) heeft gekregen. Het hele pand is 

voorzien van energiezuinige led-verlichting. 
Er is gebruikt gemaakt van aardwarmte 
en –koeling. Door het gebruik van speciale 
vloerbedekking is de hoeveelheid fijnstof in 
de lucht miniem en zorgen speciale syste-
men ervoor, dat de -uiteraard in eigen be-
heer ontwikkelde - ventilatoren nooit voor 
tocht op de werkvloer zorgen. De locatie 
in Beek en Donk is gekozen omdat er in 
Helmond geen uitbreidingsmogelijkheden 
waren. “Het belangrijkste vonden wij, dat 
ons personeel voor ons kon blijven werken. 
Ons personeel is het hart van onze organi-
satie”, aldus Ad van Nistelrooij. Dat hij door 
het personeel wordt gewaardeerd is duide-
lijk te merken aan het applaus, dat hem ten 
deel valt. 

‘Familiair’
Ook de algemeen directeur van Ebm-Papst, 
de heer Hundsdörfer, houdt een toespraak. 
Dat doet hij uiteraard in het Duits, maar 
wèl met een - misschien wel van Madeleine 
Albright afgekeken - oranje stropdas om. 
Even later komt ook de oprichter van het 
bedrijf, de tachtigjarige Herr Sturm aan het 
woord, die niet onder stoelen of banken 
steekt, dat hij de oprichter is van een bedrijf 
dat hij trots ‘familiair’ noemt. Op de vraag 
of er al Laarbekenaren op de loonlijst staan, 
wordt tot onze verbazing ontkennend ge-
reageerd. Ad vertelt, dat hij al een paar ad-
vertenties heeft geplaatst, maar dat er geen 
geschikte mensen zijn gevonden. “In ons 
bedrijf is altijd plaats voor jonge technische 
mensen”, voegt hij toe. Op zaterdag 29 
november was er een open huis voor ieder-
een, die het nieuwe bedrijf wil bekijken.

Vestigingsdirecteur Ad van Nistelrooij is trots op het nieuwe pand

Links oprichter Herr Sturm en rechts de huidige directeur Hundsdörfer, 
met in hun midden waarnemend burgemeester Frans Ronnes 
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DEJA VU
Café Aarle-Rixtel

www.cafedejavu.nl
Dorpsstraat 15a, Aarle-Rixtel 

06 - 4230 8617

Voor muzikanten & luisteraars
Deja Jam Session
15.00 – 22.00 uur 
Gratis entree

1e Kerstdag
Kerstloterij!
Geopend vanaf 22.00 uur

www.trackdrop.nl 
Trackdrop, coverband
Geopend vanaf 20.00 uur 
Gratis entree

ff bijkomen….
2e Kerstdag
Geopend vanaf 22.00 uur

Kerstavond
‘All i want 4 Xmas Party’
Geopend vanaf 22.00 uur

Nieuwjaar! Gas erop!
Swinging into 2015!
Geopend vanaf 1.00 uur 
(geen sluitingstijd)

13 dec. 26 dec.

24 dec. 31 dec.
/ 1 jan.

De decembermaand is weer aangebroken. Buiten wordt het steeds kouder en binnen 
branden kaarsjes en staat de openhaard aan. Sinterklaas verlaat eerdaags ons bewogen 
landje om plaats te maken voorde Kerstman… Zullen we ons net zo druk maken over 
wel of geen ‘witte Kerst’ de komende weken, als dat we de afgelopen tijd hebben 
gedaan om ‘Zwarte Piet’ vragen wij ons stiekem af. Hoe dan ook, bij ons kan je tijdens 
of tussen de feestdagen terecht voor een middag en/of avond warme, winterse en 
feestelijke gezelligheid

Wij wensen iedereen prachtige dagen en een gelukkig en gezond 2015. Ook in het 
nieuwe jaar staan wij weer voor jullie klaar. Tot ziens!

7 dec. 25 dec. 

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

Zuidoost Brabantse streekrock 
live bij Radio RPLfm

Kookworkshop en lezing bij oMase

Intocht Sinterklaas op site Howeko

Kerstviering KansPlus in de 
Koekoek

Beek en Donk/Regio – De Regioband 
Roaw Vlis, met een Beek en Donks 
bandlid, speelt zaterdag 13 december 
Brabantse streekrock op radio RPLfm. 
De uitzending vindt live plaats in aan-
wezigheid van publiek.
 
De bandleden met onder andere Han 
ten Have uit Beek en Donk, Annet 
van Lankvelt uit Boekel en de song-
writers Frans Smits en Bart Manders 
uit Nuenen, worden uitgebreid 

geïnterviewd over een op handen 
staande Real Life serie over Roaw Vlis. 
En de band speelt drie eigen nummers: 
‘Neij Gaij’, ‘Ooh Zo Hot’ en ‘Alinnig Is 
Mar Allein’. Uiteraard zijn alle teksten 
in de eigen streektaal. En dat is be-
hoorlijk opvallend in het land met de 
harde G’s. De uitzending is van 17.00 
tot 18.00 uur live te beluisteren, via de 
kabel op 101.9Mhz of via de website 
van Radio RPLfm.

Laarbeek – Op de website van 
Howeko, zie www.howeko.nl, zijn 
filmpjes te zien van de intocht van 
Sinterklaas in Beek en Donk en Aarle-
Rixtel.

Deze filmpjes zijn gemaakt door de 
videomontagegroep bij Howeko. De 
filmpjes zijn te vinden onder het kopje 
‘video’.

Lieshout/Mariahout – De plaatselijke 
Kerstavond voor mensen met een ver-
standelijke beperking, uit Lieshout en 
Mariahout, wordt gevierd op vrijdag 
19 december. Dit feest  vindt plaats in 
zaal de Koekoek te Lieshout en begint 
om 19.00 uur.

Carnavalsverenigingen de Heikneuters 
en de Raopers zorgen samen met de 
Grottendorfer blaaskapel ervoor dat 
het weer een gezellige boel wordt. 
De Kerstman vindt het geweldig om 
rond 19.30 uur langs te komen en 
een cadeautje te overhandigen. Het 
zou leuk zijn als iedereen aanwezig is, 

eventueel samen met ouders, broers 
en zussen. 

Beste ouder of verzorger; de Kerstman 
wil graag een persoonlijk woordje bij 
het cadeautje doen en wil dat graag 
schriftelijk bij binnenkomst of opgave 
ontvangen. 
  
Geef je op door het strookje in te leveren 
voor 10 december. Bel met Harrie van 
de Berg, Molenstraat 22, Lieshout. Tel. 
0499-421951 of Anny Vorstenbosch, 
Hendrik van Herenthalslaan 7, 
Lieshout. Tel. 06-19678796 mail 
anny.vorstenbosch@onsmail.nl.

Mariahout - Kookprogramma’s zijn 
tegenwoordig erg populair, stap voor 
stap worden recepten duidelijk uit-
gelegd. Ook bij oMase is voor koken 
veel belangstelling. Gezien de grote 
deelname van de afgelopen jaren aan 
de workshop ‘Koken met Marieke’ 
stond deze activiteit ook dit jaar weer 
op hun programma. 

In vier dagdelen heeft Marieke Hulsen 
vorige week de kookworkshop gege-
ven waarbij men samen de gerech-
ten maakte en kon proeven. Inclusief 
alle recepten. De dames waren erg 
enthousiast en kregen weer volop 
tips en ideeën voor bijvoorbeeld het 
Kerstmenu.

Lezing
‘Waarom mensen huilen’ is de titel van 

de lezing van Prof. Dr. Ad Vingerhoets 
in de Bibliotheek in Helmond op dins-
dag 9 december. Alleen mensen pro-
duceren emotionele tranen. Waarom 
is dat zo? Hoe komt het dat alle an-
dere diersoorten het zonder tranen 
af kunnen? In deze voordracht wordt 
ingegaan op de aanleidingen en func-
ties van huilen. Dames die zich hier-
voor aangemeld hebben vertrekken 
gezamenlijk vanaf de kerk.

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

EETERIJ TANTE  

POLLEWOP

DORPSSTRAAT 25, AARLE- RIXTEL

www.eeterijtantepollewop.nl
0492-382189

Avondje Tapas Tafelen
€ 19,95

Heerlijk À la carte Dineren

of

Surprise Menu van de chef
€ 24,50

Kerststukjes maken bij de Zonnebloem in Mariahout

Mariahout – Deelnemers en vrijwilli-
gers kwamen op 19 november in het 
Buurthuis in Mariahout bij elkaar om 
een kerstboompje te maken. Er was 
door enkele vrijwilligers al aardig 
wat voorwerk verricht voordat er aan 
de slag gegaan kon worden.

Houten onderstellen waren gepre-
pareerd, mos, krootjes en appeltjes 
verzameld en er kon zelfs verlichting 

in het stukje worden aangebracht. 
Vooraf was er natuurlijk, zoals ge-
bruikelijk, eerst een lekkere kop kof-
fie of thee. En na gedane arbeid werd 
dat nog eens herhaald. Toen waren 
de meeste stukjes inmiddels ook af, 
en werden de spellen tevoorschijn 
gehaald, waar de middag verder mee 
werd gevuld. Weer een heerlijke, ge-
zellige middag om samen op terug te 
kijken. En een lange tijd om nog te 

genieten van de zelfgemaakte stuk-
jes. 

Op 10 december is de volgende bij-
eenkomst. Dan wordt er gekeken 
naar een diavoorstelling van foto’s 
van 1984 – het jaar van oprichting – 
tot nu. Aansluitend wordt nog bingo 
gespeeld, waarbij uiteraard weer 
mooie prijsjes te winnen zijn.

Lezing: ‘Romeinen in de BeNeLux 
of Romeinse sporen’

Expositie tweede wereldoorlog

Aarle-Rixtel - In  zaal van Bracht 
wordt maandag 8 december een 
lezing gegeven door heer Clerinx 
uit Hasselt met als titel ‘Romeinen 
in de Benelux of Romeinse spo-
ren’. Vloektabletten, wachtto-
rens, mijlpalen en tumuli: het 
zijn overblijfselen uit de tijd dat 
Nederland, België en Luxemburg 
tot het Romeinse rijk behoorden. 
Bekender nog zijn de rijkelijke 
villa’s, imponerende tempels en 
luxueuze steden. 

Maar hoe groots was de Romeinse 
geschiedenis werkelijk in deze 
streken? Auteur Herman Clerinx 
geeft het antwoord. In een rijk 
geïllustreerde lezing leidt hij zijn 
toehoorders door de rijke ge-
schiedenis van de Romeinen in 
deze streken. Hij vertelt over hun 
opkomst, leven en verdwijnen en 
brengt daarmee in één avond het 
relaas van de Romeinen bij de toe-
schouwers. Tegelijkertijd neemt 
Clerinx zijn publiek mee naar de 
talloze plekken waar ook hier de 
Romeinse geschiedenis nog altijd 
te vinden is. Want de langdurige 

strijd om de macht liet sporen na 
en het dagelijks leven van de vol-
keren die al eeuwen in de Lage 
Landen leefden werd grondig door 
de Romeinen beïnvloed. Die ge-
schiedenis blijft vandaag de dag 
zichtbaar in vele archeologische 
vondsten. Clerinx bewijst dat niet 
alleen rond de Middellandse Zee 
maar ook in de Lage Landen nog 
verrassend veel aan de Romeinen 
herinnert. Herman Clerinx is een 
auteur en journalist, gespeciali-
seerd in de archeologie van deze 
regio’s. Tevens is hij een beheer-
der van het Belgisch Genootschap 
voor Keltische Studies en heeft 
hij verschillende boeken over het 
verleden van België en Nederland 
op zijn naam staan. Het meest be-
kend is hij met zijn boeken over de 
Kelten. Maar ook zijn jongste werk, 
‘Romeinse sporen. Het relaas van 
de Romeinen in de Benelux met 
309 vindplaatsen om te bezoe-
ken’, uitgegeven bij Athenaeum 
in Amsterdam, werd eens temeer 
gunstig onthaald. De Lezing be-
gint om 20.00 uur en is voor een 
ieder gratis toegankelijk.

Aarle-Rixtel – In de Aarlese heemka-
mer kan op zondag 7 december weer 
de expositie over de Tweede wereld-
oorlog en de bevrijding bezocht wor-
den. Inmiddels hebben al talloze be-
zoekers deze expositie al bezocht.

Naast talloos documentatiemate-
riaal zijn er militaire attributen en 

voorwerpen te zien, alsook foto’s. 
Daarnaast is een brochure verkrijgbaar 
waarin allerlei wetenswaardigheden 
over de oorlog en de bevrijding te vin-
den zijn. Naast dit alles is ook de uitge-
breide vaste collectie te bewonderen. 
De expositie is zondag van 14.00 tot 
17.00 uur te bezichtigen.
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Bladafval illegaal dumpen
Als de bladeren gaan vallen, dan 
breekt er even een drukke tijd aan 
om de straten, trottoirs en tuinen 
schoon te vegen. De gemeente zet 
op verschillende plaatsen bakken 
neer waar de bewoners hun bladaf-
val in kunnen deponeren. De rest van 
het bladafval wordt  in opdracht van 
de gemeente geruimd. In de buiten-
gebieden moeten de bewoners hun 
bladafval van hun tuinen zelf oprui-
men en naar de daarvoor bestemde 
plaats brengen neem ik aan.

Nu blijkt er een persoon te zijn die 
denkt dat hij zijn bladafval op de 
Ruiterweg langs de oever  van de daar 
liggende bergingsvijver kan gooien, 

met alle gevolgen van dien. Zelfs in 
de zomer denkt die persoon dat hij 
een paar keer zijn tuinafval langs het 
Berkendijkje kan deponeren, terwijl 
de bewoners van Merenstein er alles 
aan doen, om die omgeving schoon 
te houden.

Mijn vraag aan die persoon is dan 
ook, stop daarmee en ruim jouw afval 
op en stort het op de plaats waar het 
hoort. Dat hoort namelijk zo en vooral 
de omgeving moet geen last hebben 
van jouw afval. Gewoon doen dus is 
een kwestie  van fatsoen.

R. Looijmans-Laveaux

LEZERSPODIUM

Laarbeek - Di-eAtteam Laarbeek gaat 
woensdag 10 december ‘verbinden’ op 
een sfeervolle en liefdevolle manier. Op 
het Heuvelplein is van 17.00 tot 20.00 
uur de mogelijkheid om je kerstwens te 
delen. Tijdens een gezellig samenzijn 
kan je je  kerstwens of herinnering in 
een bijzondere kerstboom hangen. 

Je kunt thuis wat knutselen of schrijven, 
iedereen is hiervoor van harte uitgeno-
digd. De wensboom blijft staan tot na 
de feestdagen. Het is dus wenselijk dat 
de wensen weerbestendig zijn/worden 
gemaakt. Het Di-eAt team zorgt voor 

een mooie avond, waarbij natuurlijk 
de glühwein en warme chocomelk niet 
ontbreken en waarbij liederentafel ‘t 
Nachtpitje zorgt voor muziek en zang. 

Deze avond is geheel  gratis, wel staat 
er een collectebus voor een Laarbeeks 
goed doel:  ‘Family for All’. Het ge-
zondheidsteam hoopt op een gulle gift, 
zodat Family for all ervoor kan zorgen 
dat iedereen in Laarbeek een fijne kerst 
heeft.

Family for all gaat diverse activiteiten 
organiseren om mensen uit Laarbeek bij 

elkaar te brengen die alleen zijn of fi-
nancieel niet over de middelen beschik-
ken om iets extra’s te doen voor zichzelf 
of de kinderen. Het uitgangspunt hierbij 
is dat mensen elkaar ontmoeten en sa-
men komen.

Di-eAtteam hoopt dat ze samen met 
jullie kunnen zorgen voor een mooie 
sfeervolle wensboom met mooie wen-
sen en herinneringen, zodat deze boom 
uitgroeit tot een monument met be-
tekenisvolle momenten. Ook na deze 
avond kan door iedereen die dat wil nog 
eens een bezoekje gebracht worden om 
alles rustig te bekijken en dierbaren te 
herinneren in het licht van kerst. Ook 
kan men nog een wens in de boom 
hangen. Dus schrijf je wens, een mooie 
foto van een dierbare, tekening of knut-
selwerkje en kom 10 december naar het 
sfeervolle Heuvelplein ter hoogte van 
de groenteboer. 

Lieshout - Nathalie Vogels houdt, met 
ondersteuning van een ervarings-
deskundige van ZelfhulpVerbind.
nl, de maandelijkse bijeenkomst in 
Franciscushof Lieshout op dinsdag 
9 december. De bijeenkomst is van 
19.30 tot 21.30 uur en de toegang is 
gratis. Mensen die interesse hebben 
in, lijden onder of ervaring hebben 
met hoe het ‘leven met een verslaaf-
de’ in werkelijkheid is, zijn welkom 
aan Franciscushof 17. 

Wat kun je doen als je partner, 
vriend, vriendin, ouder of familielid 
problematisch gebruikt of verslaafd 
is? Tijdens deze bijeenkomst hoor 
je tips en ervaringen waarvan in de 
praktijk is gebleken, dat mensen er 
wat aan hebben. Verslaafden wil-
len niet over hun verslaving en de 

gevolgen spreken. Zij nemen vaak 
geen of onvoldoende verantwoor-
delijkheid voor de gevolgen die hun 
verslaving voor andere mensen of 
henzelf heeft. Vaak moet alles wijken 
voor de verslaafde drinker/gebrui-
ker. Hierdoor komen mensen in de 
directe omgeving van de verslaafde 
in de knel. De verslaafde bepaalt en 
beperkt hun leven. 

De vrijheid en de ruimte van part-
ners, kinderen en vrienden hun eigen 
leven te leiden, wordt steeds kleiner. 
Mensen in de omgeving van een 
drinker/gebruiker zoeken steeds aan-
passingen en oplossingen voor dage-
lijkse problemen die met de versla-
ving te maken hebben. Gezinsleden 
proberen vaak de verslaving geheim 
te houden. Familieleden en partners 

maken excuses bij anderen of be-
schermen de verslaafde tegen de ge-
volgen van het gebruik. Men ont-
vangt thuis steeds minder mensen 
of gaat minder uit of naar feestjes. 
Men vereenzaamt, raakt overbelast 
en zoekt geen steun.

Praten met een lotgenoot helpt echt 
je eigenwaarde te herstellen; mak-
kelijker om te gaan met de situatie 
waarin je leeft; en het zonder schuld-
gevoel weer maken van keuzes voor 
jezelf. Deelname is gratis en anoniem. 
Voor meer informatie of aanmelden 
kan contact worden opgenomen met 
Nathalie Vogels, Tel. 06-16063324 
of mail beginnu.nathalie@gmail.
com. Let op! De bijeenkomst is niet 
meer in Het Dorpshuis maar in het 
Franciscushof.

Het Di-eAtteam verbindt met Laarbeekse wensboom

Bijeenkomst leven met een verslaafde Opbrengst collecte Multiple 
Sclerose in Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Tijdens de collecte-
week van het Nationaal MS Fonds 
is het mooie bedrag van €1.173,00 
in Aarle-Rixtel opgehaald. Het 
opgehaalde collectegeld wordt 
besteed aan onderzoek (voor een 
beter leven nu en een toekomst 
zonder MS), begeleiding en voor-
lichting. 

De organisatie bedankt alle gevers 
en collectanten, die ook dit jaar 

weer door weer en wind op pad 
zijn gegaan, hartelijk voor hun bij-
drage. Hebt u de collectant gemist, 
dan kunt u uw bijdrage overmaken 
op giro 5057 te Maassluis! Wilt u 
de collecte van volgend jaar on-
dersteunen als collectant? Neem 
contact op met het Nationaal MS 
Fonds, tel. 010-5919839 of via 
www.nationaalmsfonds.nl.

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

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

auto 
onderdelen

info@coverhoeven.nl

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafi sch ontwerp

Websites

Digitale Nieuwsbrieven
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e l e k t r o

d o m o t i c a

k o e l t e c h n i e k

a i r c o

w a r m t e p o m p e n

o n d e r h o u d

0492 771379   | Laarweg 32    | Aarle-Rixtel    |   info@installatietechniekvdvleuten.nl

Gespecialiseerd in technisch woon- en werkcomfort

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

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

Wij plaatsen containers voor de afvoer van 
bouw- en sloopafval, puin, hout, zand en 
groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, 
ZZP’ers, hoveniers en particulieren. 
De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.

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 92Kijk 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 92Kijk 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 92Kijk 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 92Kijk 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 92Kijk 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 92Kijk 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 92Kijk 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 92Kijk 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 92Kijk 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 92Kijk 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

Wij plaatsen containers voor de afvoer van Wij plaatsen containers voor de afvoer van 

groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, 

De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.

Torenakkerweg, Aarle-Rixtel      Tel. 0492 382743      Mob. 06 50281483   www.johnpenningsnatuursteen.nl      www.granietenkeukenbladen.nl

Tegelbak in graniet

Ook voor uw onderhouds producten

Voor uw composiet, graniet en hardsteen
Binnen en buitenshuis

Profiteer ook bij ons nog tot juni 2015
van het lage BTW tarief

van 6% op: 

Leggen van PVC, Marmoleum, vloerbedekking, houten vloeren,monteren van shutters, gordijnen, raamdeco en het uitvoerenvan schilder- en behangwerkzaamheden.
Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 

 Beek en Donk 0492-465373 www.dibv.nl

Mooi in de steigersFantastisch eindbedrag voor Stichting HomePlan

Aarle-Rixtel - Medewerkers Ellen 
Nelissen en Chantal Simons van 
Fides Kinderopvang zijn alweer een 
tijdje terug in Nederland. Maar nog 
iedere dag denken ze met een goed 
gevoel terug aan hun verblijf in 
het Zuid-Afrikaanse Pomeroy. Daar 
hielpen ze via Stichting HomePlan 
weeskinderen aan onderdak. Een 
heel goed doel waarvoor ook de 
kinderen van Fides en Zicht PO zich 
flink hebben ingezet.

Voordat Ellen en Chantal op 18 ok-
tober naar Zuid-Afrika vertrokken, 
was er al een behoorlijk bedrag op-
gehaald. En ook daarna gingen de 
vele inzamelingsacties op vele loca-
ties gewoon door. Daardoor is in de 

herfstvakantie nog eens meer dan 
€1.000,00 opgehaald dankzij het en-
thousiasme van de kinderen en hun 
ouders. Dit bracht de teller op het 
mooie eindbedrag van €5.326,82.

Dankjewel!
Op de foto bij dit artikel is de sleu-
teloverdracht te zien van het huisje 
dat met hulp van Ellen en Chantal is 
gebouwd en geschilderd. “Inmiddels 
wonen hier enkele weeskinderen 
met hun oma, die voor ze zorgt”, 
vertellen Ellen en Chantal. “Ze we-
ten niet wat hun overkomt, nu ze 
een echt dak boven hun hoofd heb-
ben. Zo blij zijn ze ermee! We willen 
iedereen dan ook enorm bedanken 
voor hun bijdrage aan dit goede 

doel.” Kinderdagverblijf De Klimop 
in Aarle-Rixtel was een van de vele 
locaties waar de kinderen zich flink 
hebben ingespannen om zo veel mo-
gelijk geld op te halen. Zij mochten 
dan ook op 28 november de cheque 
overhandigen aan Lieke van Alphen 
van Stichting HomePlan. Ook zij was 
aangenaam verrast door het hoge 
eindbedrag.

Meer weten?
Benieuwd naar het werk van 
HomePlan en het bouwproject in 
Pomeroy? Kijk dan eens op www.
homeplan.nl voor meer informatie. 
En op fideszicht.waarbenjij.nu vindt 
u alle blogs en foto’s van dit project.

De sleuteloverdracht van een huisje dat met hulp van Chantal en Ellen is gebouwd en geschilderd

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

Het huisje stond op Croy tegenover de ijzeren ingangspoort van het kasteel 
Croy. Ik heb daar tot mijn 8 jaar gewoond, als jongste zoon van de familie 
Driessen. In de voorgevel van het huisje zat een bouwsteen uit 1773, deze 
ligt nu in de heemkamer van Aarle-Rixtel.
Groeten, Toon Driessen

Ik geloof dat het huisje stond te-
genover de ingang naar Croy waar 
vroeger de familie Driessen heeft 
gewoond, die later naar de Mari-
astraat zijn verhuisd. Het was een 
groot gezin en niet te begrijpen dat ze daar met zijn alle in konden. 
Helaas is het een tijd geleden gesloopt omdat het later als varkens stal werd ge-
bruikt, en niet meer werd bijgehouden.
Met Vriendelijke Groet, Jos Croijmans

Deze foto is gemaakt van het oude ‘huisje’ ofwel de arbeiderswoning aan de Croylaan nr.3. Jaren was dit huisje bewoond 
door gezinnen. Het was gebouwd in 1773. Een steen in de muur was het bewijs ervan. Heel veel jaren later is het veranderd 
tot varkenshokje. Hierin heb ik met mijn vader varkens gemest. Tot een aantal jaren geleden mijn moeder overleed, is het 
huis met alles eromheen verkocht. Vorig jaar, in juli 2013, is het helaas afgebroken. Het is 53 jaar ‘mijn’ onze ‘thuis’ geweest. 
Wij hebben er gewoond; aan de Croylaan 3.
Groetjes P.Beniers

Op de foto staat een schuur op Croy in Aarle. Volgens mij ligt hij nu plat helaas . Vroeger heeft mijn opa Gerrit Driessen met 
het hele gezin gewoond (tellend 11 kinderen ). Hij ging vroeger vaak met ons fietsen en vertelde dan altijd van alles wat 
we tegenkwamen onderweg . Wat er groeide op de velden enz .. Over deze schuur zei hij altijd ... Zie je daar die ‘verekens-
schuur’? Daar zaten vroeger ook al Verkens in ... dat heb ik altijd onthouden. Ik kon me toen niet voorstellen dat zij daar 
met zoveel kinderen gewoond hadden . 
Groet, Cristel 

Een goudhaantje wat tegen het raam aanvloog, is gered. 
Het werd even mee naar binnen genomen en  in een 
warme doek gewikkeld. Na 10 minuten was het goud-
haantje weer helemaal de oude. 

Ingezonden door: Marjan Giskes 

Mooi Gespot

Historische beelden
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 
5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet tenminste bevat-
ten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het be-zwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
- Uitreiking Kinderlintjes 2014
- Werkzaamheden fietspaden Kanaaldijk
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten een ontheffing te verlenen voor 
het verruimen van de openingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3  van de Algemene 
Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek (APV) aan Café van de Burgt, Heuvelplein 
21 in Beek en Donk. Deze ontheffing geldt tijdens de afterparty Kwizut op 30 december 2014 
van 2.00 tot 3.00 uur (verzonden 18 november 2014).

LAARBEEK - Voor gevonden of verloren voorwerpen kunt u terecht in het gemeentehuis Laar-
beek. Als u een voorwerp vindt kunt u dat afgegeven bij de receptie van het gemeentehuis 
Laarbeek. Daar kunt u ook melding doen van vermiste voorwerpen.
In 2012 en 2013 zijn er veel sleutelbossen gevonden en bij de gemeente afgegeven. Deze 
worden binnenkort echter vernietigd. Bent u een sleutelbos verloren, kom dan snel langs in 
het gemeente-huis, misschien ligt deze nog bij onze gevonden voorwerpen. U kunt zich mel-
den bij de receptie. 
Voor de aangifte van gevonden of vermiste voorwerpen kunt u elke werkdag terecht bij de 
receptie van het gemeentehuis tussen 9.00 en 12.30 en tussen 14.00 en 17.00 uur en op 
woensdagavond van 18.00 tot 19.30 uur. Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad, die zal worden gehouden 
op donderdag 11 december 2014 om 19:30 uur in het gemeentehuis Laarbeek.

Agenda
1.  Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2.  Vaststelling agenda.
3.  Spreekrecht.
4.  Vragenhalfuurtje.
5.  Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 6 november 2014.
6.  Ingekomen stukken.
7.  Vaststellen van de verordening Leerlingenvervoer gemeente Laarbeek 2014.
8.  Voorstel tot vaststelling van de Bomenverordening Laarbeek 2015.
9.  Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2015
10. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Reclamebelasting Laarbeek 2015. 
11. Voorstel tot vaststelling van de 2e Tussenrapportage van de begroting 2014.
12. Voorstel tot intrekking en vaststelling van een aantal verordeningen in het kader van de  
       Participatiewet.
13. Voorstel tot vaststelling van het Wmo-Beleidsplan 2015-2018: ‘Iedereen doet mee’.
14. Voorstel tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelge-    
       meente Laarbeek 2015 en intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning     
      gemeente Laarbeek 2014.
15. Wijziging gemeenschappelijke regeling SRE naar gemeenschappelijke regeling MRE.  
16. Zienswijze onderhandelingsresultaat overeenkomst Woningstichting inzake voorzie-
      ningenclusters (onder voorbehoud, stukken worden nagezonden).
17. Voorstel tot vaststelling van de overeenkomst accountantscontrole 2014.
18. Voorstel tot vaststelling programma van eisen accountant, periode 2015-2016.
19. Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2014.
20. Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2015.
21. Sluiting.

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

Op vrijdag 5 december komt wethouder Briels aan het woord. 

Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

LAARBEEK - Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit om de vaarroute tussen Veghel en
Eindhoven geschikt te maken voor langere schepen. Eén van de benodigde maatregelen is 
het ver-ruimen van de bocht op de kruising Zuid-Willemsvaart-Wilhelminakanaal ter hoogte 
van Beek en Donk. 
Eind juli heeft Rijkswaterstaat opdracht verleend voor de voorbereiding en realisatie van de 
bochtverruiming. Op dit moment is een aannemingscombinatie bezig met de verdere uitwer-
king van de ontwerpen en het voorbereiden van de uitvoering. De kapvergunning voor de 
uitvoering van het werk is inmiddels ook verleend en ook andere benodigde vergunningen 
om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn aangevraagd. Er zullen de komende tijd al 
kleine werkzaamheden plaatsvinden. De start van de daadwerkelijke uitvoering staat gepland 
rond januari 2015 en duurt naar verwachting tot de zomer van 2015.
Indien u nog aanvullende informatie wilt hebben over het project, neem dan contact op met 
onze Landelijke Informatielijn, 0800- 8002 (ma t/m zo 06.00 tot 22.30 uur gratis) of ga naar 
www.rijkswaterstaat.nl/gova.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
- Stichting Huisvesting Muziekcentrum Het Anker voor het houden van een vlooienmarkt in    
   Muziekcentrum ’t Anker, Pater Vogelsstraat 39 in Beek en Donk op zondag 7 december 2014  
   van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden 19 november 2014),
- Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat en Dorpscafé De Vrienden voor het vieren van car
   naval in een tent in de achtertuin van Café De Vrienden, Dorpsstraat 18 in Aarle-Rixtel op 14, 
   15, 16 en 17 februari 2015 (verzonden 19 november 2014).

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

Verkeersbesluiten instellen twee gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend besloten te hebben de volgende 
verkeersmaatregelen te treffen:
• het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Hermelijnstraat in   

Beek en Donk;
• het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Beverstraat in Beek 

en Donk. 
De verkeersbesluiten met de bijbehorende stukken liggen vanaf zaterdag 29 november 2014 
tot en met vrijdag 9 januari 2015 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Gedurende deze 
periode heeft u de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank ’s-Hertogen-
bosch, Postbus 90125, De en uw naam en adres, de datum waarop de brief is ondertekend (dag-
tekening), een kopie van het besluit waartegen het beroep is gericht en de reden(en) waarom 
u in beroep gaat. Voor het instellen van beroep bij de rechtbank is griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u daarnaast een voorlopige voorziening 
aanvragen. Een voorlopige voorziening is een speciale regeling voor de periode dat het be-
roepschrift nog in behandeling is. Een genomen besluit dat in werking treedt kan dan voor-
lopig ongedaan worden gemaakt door een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter. Het 
besluit van de voorzieningen-rechter is echter niet definitief en eindigt over het algemeen 
zodra er uitspraak is gedaan in de lopende beroepsprocedure.

Een voorlopige voorziening vraagt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Herto-
genbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij 
een afschrift van het beroepschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is eveneens griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlo-
pige voorziening aanvragen bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De rechtbank vraagt de gemeente in het kader van een beroepsprocedure altijd om een kopie 
van alle relevante stukken. Om die reden is het niet nodig dat u alle stukken ook bij het be-
roepschrift voegt. Het beroepschrift met het besluit waartegen u beroep instelt is in principe 
voldoende.

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Verleende ontheffingen

Gevonden of verloren voorwerpen?

Agenda raadsvergadering

Gemeente actueel Werkzaamheden bochtverruiming kanaal 

Verleende vergunningen

Verkeersbesluiten

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

Vaststelling bestemmingsplan Wish – Lekerstraat Beek en Donk
De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 6 november 2014 het bestemmingsplan Wish – Le-
kerstraat ongewijzigd vastgesteld. 
Het plangebied van dit bestemmingsplan is gesitueerd aan de zuidzijde van de Lekerstraat, 
ten oosten van het afwateringskanaal, ten westen van waterloop De Aa en ten noorden van 
landgoed Eykenlust. Het plan voorziet in de mogelijkheid om ter plekke één maal per jaar een 
evenement te organiseren. Deze nieuwe gebruiksmogelijkheid is aanvullend op de bestaande 
en onaangetaste agrarische bestemming. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ liet deze ont-
wikkeling niet toe. 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf maandag 1 december 2014 tot en met maandag 
12 januari 2015 ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en 
Donk. Gedurende deze termijn van zes weken kan tegen het besluit van de gemeenteraad 
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het vastgestelde plan is tevens in te zien op www.ruim-
telijkeplannen.nl en www.laarbeek.nl.  Van deze beroepsmogelijkheid kan gebruik worden 
gemaakt door een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar 
heeft gemaakt (1) en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat 
is geweest bij de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan zijn zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken (2).

Bestemmingsplannen
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Dorpsstraat 83 Aarle-Rixtel plaatsen tijdelijke woonunit planologie 20-11-2014
Ter Boort 14 Beek en Donk bouwen woning bouw 24-11-2014
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaar-
schrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is 
verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift 
richt u aan de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-
Hertogenbosch. Het moet wor-den ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is 
gericht en de gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige 
voorziening aan te vragen bij de voorzieningen-rechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie 
hierboven).

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt  bekend vergunning te hebben verleend 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende 
drank aan Stichting Kwizut, de heer M.W. van Oorsouw, Prins Hendrikstraat 10 in Beek en 
Donk tijdens de uitreikingsavond Kwizut gehouden op 10 januari 2015 van 19.00 tot 2.00 
de dag daarop volgend in Sporthal D’n Ekker, Muzenlaan 2a in Beek en Donk. Vergunning is 
verzonden op 18 november 2014

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern             Ingediend d.d. Werkomschrijving
Merensteinplein Beek en Donk      22-11-2014  bouwen vijf woningen
De Zitter 16 Aarle-Rixtel          20-11-2014 vergroten woning

Aangevraagde sloopmelding
Locatie                Kern       Ingediend d.d.   Werkomschrijving
Hoek Prins Hendrik Straat/Wilhelminaweg    Aarle-Rixtel    17-11-2014       slopen damwanden

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Drank- en Horecawet

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Het gaat winteren!

Er staat deze week een koude gure 
wind uit het oosten, het lijkt er op dat 
het uiteindelijk toch gaat winteren. 
Ik weet dat veel mensen, en dan 
vooral de ouderen onder ons, er niet 
op zitten te wachten, maar ik zit de 
sneeuw al uit de lucht te kijken. Het 
is een jaargetijde waar ik erg van kan 
genieten en ook voor de fotografi e 
biedt het mooie kansen. Gewapend in 
warme laarzen en charmant thermo-
ondergoed met fl ink wat lagen kled-
ing daar overheen kan ik ook in de 
kou uren rondstruinen of ergens gaan 
zitten om te fotograferen.
Zo kwam ik enkele jaren geleden toen 
het fl ink gesneeuwd had op het Leek 
deze haas tegen, die een stukje ver-
derop in de wei in dekking lag. Ik ben 
toen op mijn buik door de sneeuw er 
zachtjes heen getijgerd, mijn camera 
vooruitschuivend,tot we oog in oog 
lagen en ik deze foto kon maken.
Door dit heel rustig aan te doen, ver-
trouwen ze heel lang op hun dekking, 
tot je echt te dicht bij komt en ze er 
dus letterlijk als een haas vandoor 
gaan. Zo zie je maar weer, ook in de 
kou is het genieten van ons Mooie 
Laarbeek!

Locatie:
het Leek

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

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

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

EN NOG VEEL MEER!

VEEL DAMES WINTERCOLLECTIE
STERK IN PRIJS VERLAAGD

WINTERJASSENKINDERKLEDING

KORTINGKORTING
50%20%
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

Bijv: Campina vanillevla, literpak

van 1.24 voor 0.93

W50 - Aanbiedingen gelden van maandag 8 t/m zaterdag 13 december 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Bij Primera kunt u onder andere terecht voor 
wenskaarten, postzegels, tijdschriften, 
boeken, dagbladen, tabak en tickets. U wordt 
atijd persoonlijk, gezellig en goed geholpen!

 Ook voor uw borrel kunt u bij 
MCD terecht. Proost!

Coca-cola
pak 4 fl essen à 1500 ml.

pak 6 blikjes à 33 cl.

3.99
kilo 7.98

Magere runderriblappen
500 gram

5.49

2.49
kilo 1.38

Mandarijnen
kist ca. 1800 gram

3.59

3.00
4 stuks

Tompouces met slagroom
4 stuks

4.39

1.19

Wijncervelaat
van onze versafdeling

100 gram

1.59

3.00
kilo 7.50

Voordeelpunt brie
van onze versafdeling

punt 400 gram

4.00
OP=OP

25%
KORTING

Campina vla
karamel, blanke, 

chocolade of vanille
literpak

1.69
kilo 2.25

Aviko aardappelkroketjes
zak 750 gram

2.28

2.79
kilo 4.63

2 zakken

Lay’s chips
alle soorten

2 XXL zakken à 300 gram

3.26-3.34
OP=OP

1.79
3 stuks

Maggi sausmixen
alle soorten

3 stuks naar keuze

1.92-3.03

7.99

1.99

Page original toiletpapier
pak 32 rollen

12.21
OP=OP

1+1
GRATIS

Omo of Sunil wasmiddel
alle soorten

fl acon 700-1500 ml.
pak 1050-1330 gram

Douwe Egberts koffi e
Aroma rood snelfi ltermaling, grove 

maling, blond of donker, Décafé, 
Mildcafé of capsules

pak 250 gram
pak 10 capsules

2.73-2.94

fl acon 700-1500 ml.fl acon 700-1500 ml.
pak 1050-1330 gram
fl acon 700-1500 ml.

pak 1050-1330 gram

Bij aankoop van 2 artikelen 50% 
korting. Bijv: 2 fl acons Omo 
klein & krachtig color à 700 ml.

van 11.34 voor 5.67

Bijv: Campina vanillevla, literpak

pak 4 fl essen à 1500 ml.

Bijv: Coca-Cola regular, pak 4 fl essen à 1500 ml. van 7.12 voor 5.345.34

25%
KORTING
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CARNAVAL 2015
Drukke receptie CV de Heikneuters

Sterke Ganzendonckse Seniorenmiddag

Mariahout - Carnavalsvereniging 
De Heikneuters bood zaterdag alle 
hoogheden van het Heidurp de tra-
ditionele receptie aan. Het begon 
in de middag voor de jeugd, waar-
bij veel ouders, verenigingen en 
kennissen van jeugdprins Marco, 
jeugdprinses Aniek, adjudant Wout, 
nar Job en alle jeugdraadsleden ver-
schenen om hen te feliciteren.

Het was een drukke receptie, waar 
ook tijd was om even lekker te hos-
sen. Natuurlijk waren de ‘grote’ 
hoogheden van het Heidurp hierbij 
aanwezig om iedereen de hand te 
schudden en een persoonlijk ca-
deautje te overhandigen. ‘s Avonds 
was het de beurt aan prins Ludwig, 
zijn prinses Anne-Marie en adjudant 
Patrick om op het podium alle feli-
citaties in ontvangst te nemen. Al 
vanaf 19.00 uur stroomde de zaal 

vol. Natuurlijk waren alle bevriende 
carnavalsverenigingen uit de regio 
aanwezig, die allemaal wel iets wis-
ten over het prinsenpaar, die dat ook 
gelaten over zich heen lieten komen 
en zichtbaar genoten van alle aan-
dacht. Enkele hoogtepunten waren 
toch wel het verschijnen van de bei-
de families, waarbij het prinsenpaar 
moeite had om de emoties in toom 
te houden, maar ook de vrienden-
groep had een mooi lied gemaakt 
en ten gehore gebracht, wat zeker 
vaker gedraaid gaat worden met de 
carnaval. Ook de complete selectie 
van voetbalvereniging Mariahout 
was aanwezig met een uitdaging: 
‘als het prins Ludwig niet lukte om 
een voetbal 25 keer omhoog te 
houden zonder de grond geraakt te 
hebben, hij de selectie moest gaan 
verzorgen van een natje en een 
droogje in de Oranjebar’ en dat gaat 

dus ook gebeuren binnenkort. Ook 
de hoge raad was aanwezig met 
mooie woorden, een onderschei-
ding en de belofte om dinsdagmid-
dag met carnaval weer een leuke 
middag te organiseren. En natuurlijk 
hadden ze de akte bij, die het prin-
senpaar kon ondertekenen om de 
heikneuter in de voortuin te krijgen. 
Prins Ludwig en prinses Anne-Marie 
hebben 4 weken de tijd om aan alle 
voorwaarden te voldoen en als dat 
lukt komt op vrijdag 2 januari de be-
tonnen Heikneuter. Tussendoor is er 
met opbod een gietijzeren zonnewij-
zer verkocht die gemaakt is door Rob 
van Turnhout van de jeugdcommissie. 
De opbrengst komt ten goede van de 
jeugd. De Heikneuters kunnen terug-
kijken op een zeer geslaagde receptie 
en kijken al weer uit naar de volgende 
activiteit.

Prins Ludwig en Prinses Anne-Marie

Beek en Donk - De Ganzendonckse 
Seniorenmiddag 2015, georgani-
seerd door de Club van 100 van de 
Teugelders van Ganzendonck,  heeft 
een verrassend sterk programma.  Zo 
is bijvoorbeeld Brabants tonpraot 
kampioen 2014 Ad Vermeulen ge-
strikt. Vermeulen werd dit jaar in de 
gedaante van Sjefke Kiep niet alleen 
Brabants kampioen, maar won ook de 
publieksprijs tijdens de finale.

Een andere topper die zijn opwachting 
maakt is Frank Schrijen. Volgens velen 
is Schrijen één van de betere conferen-
ciers van Nederland met spitse teksten 
en een onnavolgbare mimiek. Naast 
deze kletsers van topniveau gaan 
de Ganzendonckse Dansmariekes 
hun beste dansbeentjes voorzet-
ten. De winnaars van het Laarbeeks 
Liedjesfestival 2014, de Bruurs uit 
Lieshout, komen de boel muzikaal op 
z’n kop zetten met een aaneenschake-
ling van feestnummers. De Octopus 
band uit Beek en Donk zorgt ook dit 
jaar voor de muzikale omlijsting.

Voor hoogstaand amusement is er de 
jeugd van harmonie O&U. Evenals vo-
rig jaar, toen één van de hoogtepun-
ten, brengen ze ook dit keer een ge-
deelte uit het carnavalsconcert. Meer 
amusement komt van de groepen 
Erpel uit ‘t Zekske uit Beek en Donk/
Mariahout en Applaus uit Helmond. 

Applaus staat voor fris, pikant en 
kleurrijk amusement van deze tijd. 
Met een scherpe analytische blik op 
de dagelijkse beslommeringen weet 
Applaus op verassende, muzikale en 
humoristische wijze de spreekwoorde-
lijke spijker op de kop te slaan.

Kaartjes voor deze middag zijn voor 
€4,00 te verkrijgen via teugelders.
nl (Kijk in het menu bij webwinkel). 

Vanaf 15 december zijn kaarten, indien 
nog beschikbaar, ook te verkrijgen bij 
Drogisterij Ceelen aan het Heuvelplein 
in Beek en Donk.

Vorig jaar was deze middag van te-
voren uitverkocht. Daarom raden de 
Teugelders iedereen aan op tijd kaartjes 
te bemachtigen. De Seniorenmiddag in 
Muziekcentrum ‘t Anker op 31 januari 
2015 duurt van 13.30 tot 16.00 uur.

Beek en Donk - De website van de 
Teugelders van Ganzendonck heeft de 
magische grens van liefst 200.000 be-
zoekers bereikt. Dat gebeurde maan-
dag 25 november om 19.55 uur pre-
cies. Sinds mei 2008 wordt het aantal 
dagelijkse bezoekers automatisch ge-
meten. Ging dat in de begintijd met 
enkele bezoekers per dag, nu zijn dat 
vaak vele honderden tot soms meer 
dan duizend bezoekers op een dag.

Dagelijks worden alleen de unieke 
bezoekers geteld. Dat betekent dat 

iedereen die de website bezoekt 
slechts één keer per dag meetelt. 
Voor een eenvoudige plaatselijke 
carnavalswebsite is dit aantal bezoe-
kers ongekend. Ook op social media 
gaat het de plaatselijke carnavals-
stichting voor de wind. In weeken-
den waarin een evenement plaats 
vindt worden Facebook, Twitter en 
LinkedIn vele duizenden malen be-
zocht. Het jubileumweekend spande 
tot op heden de kroon met meer dan 
12.000 lezers, alleen al op Facebook.

Aarle-Rixtel – Zaterdag 20 december 
mag iedereen de nieuwe jeugdprins 
Tim, jeugdprinses Lumy en kleinvorst 
Florian komen feliciteren. Alle fami-
lieleden, vrienden, kennissen, kinde-
ren van de klas en iedereen uit Aarle-
Rixtel, zijn van harte welkom van 
18.30 tot 19.30 uur in de toneelzaal 
van MFC de Dreef.

Afgelopen zaterdag hebben ze de 
Heikneuters in Mariahout bezocht 
en het kwartet gefeliciteerd met hun 

benoeming. De zaal was goed gevuld 
en de stemming zat er in Mariahout 
al goed in. Het eigen jeugdtrio heeft 
zelf al een voorproefje kunnen nemen. 
De volgende receptie voor Het Aarlese  
jeugdtrio is die van de Raopers in 
Lieshout. Hopelijk wordt dat ook weer 
een gezellige boel. Namens de Gele 
Kielen en het jeugdtrio hopen zij ook 
op een goed gevulde zaal en zien zij 
iedereen graag terug op hun eigen re-
ceptie. 

Lieshout - V.G. De Beunhazen is een 
‘carnavalsvriendengroep’ uit Lieshout 
en omstreken. Deze groep is afge-
lopen week op basis van een knots-
gekke foto genomineerd voor de ti-
tel ‘Leukste carnavalsvereniging uit 
Nederland van het jaar 2015’. 

De vriendengroep wil graag deze ti-
tel winnen, en het daarbij behorende 
beschikbare bedrag voor de carna-
valswagen. Daarom vragen zij u om 
hulp. Dagelijks kan gestemd worden 
via www.Janlinders.nl/leukste-carna-
valsvereniging. Namens de Beunhazen 
reuze bedankt.

Ad Vermeulen

200.000 Bezoekers voor Teugelders.nl

Receptie Jeugdtrio de Gele Kielen

Vriendengroep De Beunhazen genomineerd 
voor ‘Leukste carnavalsvereniging’

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

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

Gratis thuisbezorgd!

Autoschadeherstel van alle merken 
auto’s, bedrijfswagens en trucks

Wij repareren voor alle 
verzekeringsmaatschappijen

Geen eigen risico bij reparatie en 
vervangend vervoer beschikbaar

Tevens het adres voor al uw 
voorkomende spuitwerkzaamheden

Vonderweg 23 | Beek en Donk | 0492 461228
www.automotiveschadeherstelleenders.nl
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Contactpersoon: Suzan de Koning  ViERBINDEN    -    0492-328 807    -    info@laarbeekvoorelkaar.nl    -    www.laarbeekvoorelkaar.nl

Iets doen voor elkaar!.nl

Gevraagd

De Zorgboog is op zoek naar een vrien-
delijke gastheer/gastvrouw voor hun 
eetpunt in Beek en Donk. Ook zoeken zij 
nog een vrijwilliger voor de avondkoffie.

Net buiten de bebouwde kom in Beek en 
Donk vind je in een prachtige boerderij 
Zorghoeve De Malbergh. Een zorgboerd-
erij voor verstandelijk beperkte mensen, 
in de breedste zin van het woord. “Wij 
bieden dagbesteding aan alle vormen van 
beperkingen en aan alle leeftijden. Onze 
jongste is 11 jaar oud en de oudste is begin 
80. Het is hier heel kleinschalig. Per dag 
zijn hier niet meer dan 7 à 8 personen”, 
vertelt Jolanda Relou, mede-eigenaar van 
het zorgcomplex. 

Dagbesteding 
“Ruim zes jaar geleden begon ik met 
mijn zus Ingrid dit bedrijf. Niet met een 
commerciële insteek. Wij hebben twee 
broers met een verstandelijke beperking. 
Vroeger hadden wij thuis een intensieve 
veehouderij. Onze broers werkten hier-
in mee. We zagen hoe fantastisch dat 
ging en keken naar hetgene wat zij wel 
konden en niet naar wat zij niet konden”, 
vervolgt Jolanda met enthousiasme. “Met 
dat idee zijn wij De Malbergh begonnen. 
Onze broers zitten hier nog steeds bij de 
dagbesteding. Het is heerlijk om alles met 
en voor onze zorgvragers te doen!”

Zorghoeve De Malbergh zet mensen in hun kracht

Dinsdag 16 december

Presentatie 
www.laarbeekvoorelkaar.nl 
voor alle geïnteresseerden in het 
Dorpshuis in Lieshout

Aanmelden via onderstaande 
contactgegevens.

Gevraagd

ORO de Bleek is op zoek naar een man/
vrouw die een jonge vrouw wil leren 
fietsen. Zij rijdt nu op een driewieler 
maar wil graag op een ‘gewone’ fiets 
leren fietsen.

In deze krant besteden we elke 2 weken aan-
dacht aan ‘Laarbeek voor elkaar’. Met goede 
praktijkverhalen, oproepen voor vrijwilligers 
en actuele vragen leggen we een verbinding 
met de website www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten

Een echte boerderij runnen, dat is wat 
de mensen van de dagbesteding doen. 
Jolanda: “Alles gebeurt hier samen: het 
voeren van de dieren, het verzorgen van 
de moestuin, koken, creatief bezig zijn en 
ga zo maar door. En dat het hele jaar door.”

Laarbeek voor elkaar 
De Malbergh werkt veel met vrijwil-
ligers en stagiaires. “Het is heel mooi 
dat mensen op deze manier een bijdrage 
kunnen leveren in de maatschappij”, 
vertelt Jolanda. “We zijn met een groep 
vaste vrijwilligers van 5 à 6 personen. 
Wij, Ingrid en ik, zijn de leidinggevenden. 
De vrijwilligers hebben ieder verschillen-
de taken, zo hebben we iemand die het 
snoeiwerk verzorgt, iemand die poetst en 
catering verzorgt, maar ook een timmer-
man, die nu – samen met de mensen hier 
– een prachtig kippenhok heeft gemaakt.”

Uitstaande vragen
De Beek en Donkse zorgboerderij is nog 
op zoek naar een vrijwilliger voor de plan-
ning en coördinatie van de moestuin en 
een vrijwilliger die mee wil helpen in de 
moestuin. Daarnaast zijn zij nog op zoek 

naar iemand die de bloemen en planten 
wil verzorgen en daarnaast de boerderij 
wil aankleden, bijvoorbeeld met Carnaval, 
Koningsdag en Kerst. Werktijden zijn in 
overleg.

Interesse? Kijk op 
www.laarbeekvoorelkaar.nl of
neem contact op met Ingrid en Jolanda. 
Mail: info@zorghoevedemalbergh.nl of 
tel: 0492-511367

Heerlijk in de natuur bij De Malbergh

DECEMBER
STAPELACTIE!

1e paar 20%

30%

40%

50%

2e paar

3e paar

4e paar

Hele maand
december

Kortingen te combineren binnen 
heren-, dames- en kindercollectie

Heuvelplein 10 c  Beek en Donk (achter de Lindeboom)
0492-517593  www.shoes4youlaarbeek.nl

Traditions Kappers scheert snorren voor goede doel

Kerststal en kaarsjesverkoop voor weeshuis

Beek en Donk/Boerdonk - In 
Boerdonk is ook dit jaar weer vol-
op meegedaan met de Movember 
actie. Een initiatief om aandacht 
te vragen voor prostaat- en teel-
balkanker bij mannen. Dit deden 
ze door het laten staan van hun 
snorren en op die manier geld op 
te halen voor onderzoek. 

Initiatiefnemer Carel van der 
Leemputten vertelt hoe en waar-
om hij dit initiatief heeft opgepakt. 
“2 Jaar geleden ben ik er bij be-
trokken door mijn oudste zoon die 

in de organisatie zat in Engeland 
voor Movember. Aangezien ik zelf 
ook prostaatkanker heb, sprak de 
actie me meteen aan.” 

“Vorig jaar heb ik met mijn 3 zo-
nen, Cor, Geert en Koen deelgeno-
men aan deze actie. 27 december 
afgelopen jaar is onze zoon Geert 
overleden aan kanker. Hij wilde 
per se de laatste maand van zijn 
leven nog deelnemen aan deze ac-
tie en daarom hebben we zijn foto 
ook als mascotte van ons team ge-
naamd; ‘Unforgettable’.” 

“Een eerbetoon aan hem. Dit jaar 
hebben we ruim €4.000,00 op-
gehaald. Een heel mooi bedrag. 
Daarvoor ook mijn dank aan ie-
dereen die hieraan heeft bijgedra-
gen”. 

De middag werd afgesloten in het 
Mirakel in Boerdonk waar de zusjes 
de Groot van kapsalon Traditions 
uit Beek en Donk de snorren weer 
professioneel verwijderden. Een 
initiatief dat zeker ook volgend 
jaar weer opgepakt gaat worden.

Beek en Donk – Bij de familie 
Linssen, aan het Berkendijkje 8 in 
Beek en Donk is een kerststal te 
zien vanaf 1e kerstdag tot en met 
6 januari 2015.

De kerststal is elke dag te bezoeken 
van 10.00 tot 20.00 uur. Eerste en 
tweede kerstdag is er warme cho-
colademelk en glühwein. Ook dit 
jaar is er een kaarsjesverkoop voor 
het weeshuis ‘Home Sweet Home’ 
in Oeganda.

Simone de Groot (Traditions 
Kappers) scheert de snorren



Donderdag 4 december 2014 25
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Actuele  vacatures

• Het Maatjesproject van ViERBIN-
DEN is op zoek naar een vrou-
welijk maatje voor een 21-jarige 
licht verstandelijk beperkte, lieve 
jonge vrouw uit Beek en Donk

• Scouting Lieshout/Mariahout is 
op zoek naar begeleiding voor 
de scouting, voor verschillende 
groepen. Werktijden zijn afhan-
kelijk van de groep

• Zorgboerderij Grootenhout 
in Mariahout is op zoek naar 
kaartvrijwilliger. Iemand die wil 
kaarten met ouderen, die de 
ziekte van Alzheimer hebben. 

• Zorgboogcentrum De Regt is op 
zoek naar een vrijwilliger voor 
de avondkoffi e. Dit is op don-
derdag, zaterdag en/of zondag 
van 18.30 tot 21.00 uur

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Deze week: Dora Donkers-Verstraten  
     (66) uit Lieshout
Vrijwilligerswerk: activerend huis-
bezoek, reanimatie (AED), lector in de  
kerk.

”Ik moet niet de hele dag op een 
stoel zitten”, vertelt Dora Donkers. 
Als oudste van tien kinderen weet 
ze van aanpakken. En dan te be-
denken, dat de organisatie waar-
van Dora twaalf jaar voorzitter 
was, hierboven niet eens genoemd 
staat. Het gaat om de Katholieke 
Vrouwen Organisatie (KVO) in 
Lieshout. Een organisatie van, vóór 
en door vrouwen, waarin ontspan-
ning centraal stond. Er werden 
educatieve lezingen gehouden 
over gezondheid, levensbeschou-
wing en welzijn. Daarnaast was 
er ruimte voor cultuur. Eén van de 
hoogtepunten van de Laarbeekse 
vrouwenavonden was het bezoek 
van Majoor Bosshardt, het gezicht 
van het Leger des Heils. Zij ver-
telde over het Amsterdamse leven. 
“Ik zie nog voor me dat ze haar 
hoedje omkiepte om de opbrengst 
van de collecte te tellen. Dat was 
geweldig”, lacht Dora smakelijk. 
“Zelf speelden we een keer het dak 
van ‘t Speelhuis met een toneel-
stuk over Jeanne d’Arc tijdens een 
culturele avond. We hebben ons 
krom gelachen.” Helaas is hieraan 
een einde gekomen. KVO Lieshout 
stopte in 2012, na een periode 

van ruim zevenenzestig (!) jaar. Dit 
kwam doordat er te weinig jonge 
vrouwen lid werden van de KVO. 

Activerend huisbezoek
Dora is een vrouw die graag bezig 
is en van sociale contacten houdt. 
Nu is ze veel op pad om ‘activerend 
huisbezoeken’ af te leggen Wat 
dat inhoudt? “Ik ga naar mensen 
van vijfenzeventig jaar en ouder 
om hen een informatiemap van 
Laarbeek te brengen. Alles staat 
erin wat je je maar kunt bedenken. 
Het doel is om mensen zo lang mo-
gelijk actief te houden. Soms is het 
alleen koffi edrinken met bijvoor-
beeld aandacht voor veiligheid, 
tips voor aanpassingen, hulpmid-
delen of klusjes in en om het huis. 
Het kan ook zijn, dat er meer hulp 
nodig is. Dan geef ik dat door .”

‘Verrijking’
Vrijwilligerswerk heeft Dora veel 
gebracht. Een studie zat er voor 
haar vroeger niet in, maar haar per-
soonlijke ontwikkeling stond niet 
stil. “Ik heb veel cursussen gedaan 
en veel geleerd.” Tot slot kon-
digt ze graag de 17e Laarbeekse 
vrouwenavond op woensdag 11 
maart 2015, in het buurthuis van 
Mariahout, aan. Hella van der Wi-
jst, bekend van tv-programma ‘De 
Wandeling’ houdt die avond een 
lezing, getiteld: Hella’s Verhalen-
huis. Laarbeekse vrouwen: noteren 
en komen dus!

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

GEMEENSCHAPSHUIZEN

Gemeenschapshuizen ViERBINDEN:
Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, bruisend én drukbezocht

Hennie Antonis

Twee van de flexplekken bij Zonnetij

ViERBINDEN.NL

Dementievriendelijk Laarbeek

Decemberactie bij Kledingbank Laarbeek

Laarbeek - In Nederland krijgt onge-
veer één op de vijf mensen dementie. 
Erkenning en diagnose kan soms lang 
duren. Gemiddeld wordt na 14 maan-
den de diagnose gesteld. Ongeveer 
5 % is jonger dan 65 jaar ( jong de-
menterend). Het aantal inwoners met 
dementie neemt de komende jaren 
alleen maar toe. In Laarbeek van 350 
inwoners nu in 2014 naar ongeveer 
800 in 2040.

Mensen met dementie blijven ook 
steeds langer thuis ‘zelfstandig’ wo-
nen en doen een erg groot beroep op 
de mantelzorg. Deze kengetallen en 
de ervaringen in de diverse Alzheimer 
Cafés  hebben een kleine groep vrij-
willigers en professionals uit Laarbeek 
aangezet om te kijken hoe het in 
Laarbeek op dit moment gesteld is met 
de zorg voor dementerende mensen.

Deze groep constateert dat het niet 
slecht gaat, maar dat het vooral in de 
beginperiode als de diagnose nog niet 
is gesteld beter kan. De mantelzorgers 
en direct betrokkenen bij demente-
renden ervaren in deze periode veel 

onbegrip en onmacht, juist omdat hun 
ervaringen nauwelijks herkend en on-
derkend worden en daardoor moeilijk 
bespreekbaar zijn.

Daarom willen zij in gesprek met bur-
gers, verzorgers, huisartsen, openbare 
instellingen, maar ook plaatselijke 
middenstanders om te kijken hoe het 
een ander geregeld is, ervaren wordt 
en of er mogelijk zaken in Laarbeek te 
verbeteren zijn. Vanuit de ervaringen 
die gedeeld worden, gaan ze naar de 
zorginstellingen, de gemeente en an-
dere ondersteuners en proberen ze te 
komen tot een dementievriendelijke 
gemeente Laarbeek. Op woensdag-
avond 28 januari vanaf 19.30 uur 
wordt een 1e bijeenkomst gehou-
den in het Ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg 27 in Beek en Donk. 
Mensen die geïnteresseerd zijn wor-
den gevraagd om deze datum nu al 
in de agenda te plaatsen. Begin ja-
nuari volgt via de plaatselijke en re-
gionale media een uitgebreidere uit-
nodiging. Mail voor meer info naar 
hbouwmans@vierbinden.nl of bel naar 
0492-328803.

Beek en Donk - Inmiddels heb-
ben velen met een verwijsbrief de 
weg gevonden naar Kledingbank 
Laarbeek in Beek en Donk. Hiermee 
wordt men in de gelegenheid ge-
steld om met gesloten beurs  te 
komen winkelen.  Wist u dat bij 
Kledingbank Laarbeek mooie, 
vlotte tweedehandskleding wordt 
verkocht  voor een leuk prijsje? 
Iedereen is van harte welkom, jong 
en oud. 

Decemberactie 
Kledingbank Laarbeek houdt een 
speciale decemberactie: 2 halen, 1 

betalen. Dit geldt voor de gehele 
collectie. Daarom zijn naast de regu-
liere openingstijden 2 extra koopvrij-
dagen op  12 en 19 december van 
16.00 tot 20.00 uur. Het is zeker de 
moeite waard om een bezoekje te 
brengen aan Kledingbank Laarbeek.

U vindt Kledingbank Laarbeek aan 
de Beekerheide 41 in Beek en Donk. 
De kledingbank is open op woens-
dag van 14.00 tot 16.30 uur en 
op zaterdag van 10.00 tot 15.00 
uur. Kijk voor informatie ook op 
www.kledingbanklaarbeek.nl.  

Laarbeek – Welzijnsinstelling ViER-
BINDEN exploiteert in Laarbeek vijf 
ontmoetingsplaatsen. Dit zijn onder 
andere de welbekende gemeenschaps-
huizen: Ontmoetingscentrum Beek 
en Donk, Dorpshuis Lieshout en het 
buurthuis van Mariahout. Daarnaast 
beheert ViERBINDEN nog de ontmoe-
tingsruimtes van twee gebouwen: De 
Waterpoort en Zonnetij. Vanaf januari 
start de welzijnsorganisatie met flex-
werkplekken in de accommodaties. 

Accommodaties 
“We organiseren volop activiteiten in 
onze ontmoetingsplaatsen. Daarnaast 
brengen wij ruim 200 verenigingen on-
der in deze accommodaties. Het bruist, 
het leeft en het is laagdrempelig”, aldus 
een tevreden Hennie Antonis, directeur 
Facilitair bij ViERBINDEN. “Veel mensen 
weten niet precies welke gebouwen in 
beheer zijn van ViERBINDEN en wat er 
precies te doen is. Dat willen we ze mid-
dels dit artikel graag duidelijk maken.”

Activiteiten
Wekelijks brengen enkele duizenden 
mensen een bezoek aan één van de ac-
commodaties. In het Dorpshuis komen 
ongeveer 1000 bezoekers per week, in 
het Ontmoetingscentrum gemiddeld 
750 en in het Buurthuis ongeveer 600 
bezoekers per week. “Dit zijn voorna-
melijk inwoners van Laarbeek die hier 
komen vergaderen, hun sport komen 

beoefenen of bijvoorbeeld scholen, 
die hier een voorstelling hebben of ge-
bruikmaken van één van onze ruimtes”, 
vertelt Hennie. “Maar we organiseren 
ook veel activiteiten speciaal vanuit 
ViERBINDEN.”

Welke activiteiten dit zijn? “Eén keer in 
de veertien dagen een restaurantavond 
bij Zonnetij en maandelijks op deze lo-
catie een amusementsavond, dineren 
op woensdag- en donderdagavond bij 
De Laarbikker bij De Waterpoort, één 
keer in de veertien dagen een dans-
middag op dinsdagmiddag bij De Wa-
terpoort en inloopochtenden en –mid-
dagen bij De Waterpoort en Zonnetij”, 
somt de directeur op. “De activiteiten 
van ViERBINDEN worden goed be-
zocht, waaronder de voorstellingen van 
Ons Tejater die in de nieuwe grote zaal 
van het Dorpshuis plaatsvinden. Je kunt 
het allemaal zien als heel laagdrempe-
lige ontmoetingsbijeenkomsten voor 
onze inwoners.”

De enige activiteiten die nog iets beter 
bezocht zouden kunnen worden, zijn 
de inloopochtenden en –middagen in 
de Waterpoort en Zonnetij. “Dit houdt 
in: lekker koffie drinken met zijn allen, 
onder het genot van – voor wie wil – 
een heerlijk stukje appeltaart. De toe-
gang hiervoor is gratis”, vertelt Hennie.  
In Zonnetij zijn de inloopochtenden en 
–middagen van maandag tot en met 

donderdag van 09.30 tot 11.00 uur en 
’s middags van 14.00 tot 16.00 uur. In 
de Waterpoort zijn de inloopochtenden 
op woensdag- en donderdagochtend 
van 09.30 tot 12.00 uur. 

Flexwerkplekken
Nieuw bij ViERBINDEN zijn de flexwerk-
plekken. Deze zijn vanaf 1 januari voor 
organisaties beschikbaar. “We willen 
ons vooral richten op dienstverlenende 
instanties. Ook de Dorpsondersteuners 
zullen voor hun werkzaamheden ge-
bruik gaan maken van de flexwerkplek-
ken in de diverse kernen, evenals het 
wijkteam van Aarle-Rixtel, die dit ook 
vanaf 1 januari gaat doen. 

In elk gemeenschapshuis komen flex-
plekken – ongeveer 10 in totaal. Deze 
kunnen per dag of dagdeel gehuurd 
worden door organisaties”, legt Hen-
nie uit. “We bieden professionele werk-
plaatsen met een goed netwerk en mo-
gelijkheid tot vergaderen. Ook kunnen 
eventuele spreekkamers worden gere-
serveerd. Daarnaast beschikt elke ac-
commodatie over horecafaciliteiten, de 
huurders kunnen hier uiteraard gebruik 
van maken.”

Flexplek huren
Heb je interesse om een flexwerkplek 
van ViERBINDEN te huren? Neem dan 
contact op met Hennie Antonis door te 
bellen naar 0492-328808. 

De Bijzondere Vrijwilliger
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Mooi UIT in Laarbeek

Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

ZATERDAG 13 DECEMBER 
VANAF 21:00 UUR

Eindelijk in Laarbeek!

De enige band in Nederland waar Frits 
Philips zijn naam aan heeft verbonden. 

Van rock tot nederpop, 
niks is voor hen te dol!

Feesten en partijen tot 80 personen vraag aan de bar of bel.

Dessert “Noëlle” met bavarois, panna cotta 
en chocolademousse en diverse garneringen

Warme gerechten: 
Kalfsragout met pasteibakjes
Botermalse fricandeau met paddenstoelensaus 
Hertenstoof of Runderhaaspuntjes in rode wijnsaus
Witvisfilet met dilleroomsaus
Aardappelgratin, witlof in ham-kaas, haricots verts 
met bacon, gebakken krieltjes

Koude gerechten:
Hollandse garnalencocktail of kipcocktail 
Bourgondische salade rijk gevuld
Coburger ham met frisse meloensalade 
Rundergebraad met pesto en kaaskrullen 
Gerookte zalmfiletsnippers
Tomaatjes gevuld met tonijnsalade 
Perziken gevuld met beenhamsalade
Vers afgebakken stokbrood en kruidenboter

Dessert “Noëlle” met bavarois, panna cotta 
en chocolademousse en diverse garneringen

Warme gerechten:
Kalfsragout met pasteibakjes
Botermalse fricandeau met paddenstoelensaus 
Hertenstoof of Runderhaaspuntjes in rode wijnsaus
Witvisfilet met dilleroomsaus
Aardappelgratin, witlof in ham-kaas, haricots verts 
met bacon, gebakken krieltjes

Koude gerechten:
Hollandse garnalencocktail of kipcocktail 
Bourgondische salade rijk gevuld
Coburger ham met frisse meloensalade 
Rundergebraad met pesto en kaaskrullen 
Gerookte zalmfiletsnippers
Tomaatjes gevuld met tonijnsalade 
Perziken gevuld met beenhamsalade
Vers afgebakken stokbrood en kruidenboter

Traiteur “Hans kookt”
Thuis eten was nog nooit zo lekker

Voor €25,- p.p. heeft u uw kerstmaaltijd 
serveerklaar in huis/thuisbezorgd. 
Compleet 3-gangen Kerstdiner. 
U hoeft alleen enkele laatste handelingen te doen.

U hoeft niet te kiezen. U krijgt dit alles voor € 25,00 p.p.

Verder hebben wij nog volop keuze in hors d’oeuvres, 
hapjesschalen, culinaire kerstmenu, etc. 

die u zelf eenvoudig op tafel zet.

Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden

06-20963402  •  0499-324109  •  hansclaas57@gmail.com
www.dezwaanbeekendonk.nl

Kerstconcerten gemengd koor 
Euphonia

Kunstenaars Nieuwe Werf (ORO) exposeren werken

Grote vlooienmarkt in Muziekcentrum ‘t Anker 

Kerstconcert door gemengd koor Cantique

Laarbeek - Gemengd koor Euphonia 
verzorgt ook dit jaar weer enkele 
kerstconcerten. Ze beginnen op 
woensdag 10 december in de zaal 
van Zonnetij te Aarle-Rixtel, aanvang 
19.30 uur.  

Verder zingt Euphonia voor de 
bewoners van Mariëngaarde in 
Conferentiecentrum de Couwenbergh. 

Dit concert vindt plaats op zondag 14 
december om 14.00 uur en is in sa-
menwerking met gemengd koor de 
Mortel. Op woensdag 17 december is 
Euphonia om 19.00 uur te gast zijn in 
het restaurant van verzorgingstehuis 
de Regt te Beek en Donk. Ter afsluiting 
zijn ze nog aanwezig bij de zusters van 
het Heilig Bloed op 4 januari 2015 om 
14.30 uur.

Beek en Donk – Diverse bezoekers ke-
ken zaterdag tijdens de opening hun 
ogen uit. Om 14.00 uur was de ope-
ning in ’t Oude Raadhuis. Daar was te 
zien wat alle deelnemers dit jaar aan 
kleurrijke kunstwerken geproduceerd 
hadden voor de verkoop. 

Het zijn stuk voor stuk unieke items. 
Voor die speciale cadeaus aan het 
einde van het jaar, om te geven met 
Sinterklaas of Kerstmis. De variëteit is 
groot;  Kaarten, kettingen, armbanden, 
veelal kleurige schilderijen, geschilderde 
schalen en standaards. Nu nog slechts 
2 weekenden te zien en te koop in ’t 
Oude Raadhuis. 

De Nieuwe Werf is een dagbestedings-
centrum van ORO, de organisatie die 
zich bezighoudt met zorg en ondersteu-
ning aan mensen met een verstandelijke 
beperking in de Peelregio. De komende 
jaren moeten de hulpverleners van 
ORO hun werk met een steeds kleiner 
budget realiseren. Steun hen ook, en 
kom massaal naar deze tentoonstelling. 
’t Oude Raadhuis aan het Heuvelplein 
8 is nog geopend op 6, 7, 13 en 14 de-
cember van 14.00 tot 17.00 uur.

Beek en Donk - Harmonie O&U 
houdt in Muziekcentrum ‘t Anker in 
Beek en Donk een vlooienmarkt. De 
vlooienmarkt, met meer dan 40 kra-
men, wordt gehouden op zondag 7 
december van 10.00 tot 16.00 uur. 

Tijdens deze vlooienmarkt worden 
door particulieren tweedehands spul-
len te koop aangeboden. Zo zijn er 
kramen met kleding, snuisterijen, 

boeken, elektrische apparatuur, cd’s, 
platen, speelgoed en in deze tijd na-
tuurlijk ook mooie (versier)spullen 
voor de kerstdagen. 

Kom op zondag 7 december gezel-
lig even langs en snuffel lekker rond 
en wie weet vind je wat leuks voor 
in huis, tuin of hobby. De toegangs-
prijs bedraagt €1,50 p.p. voor kinde-
ren t/m 12 jaar is de toegang gratis. 

Muziekcentrum ‘t Anker is gelegen 
aan Pater Vogelsstraat 39 in Beek 
en Donk. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid in de directe omgeving 
(Heuvelplein).  

Voor informatie/boekingen kijk op 
www.oenu.nl, 
www.vandersteenevenementen.nl of 
tel. 06–81135591.

Aarle-Rixtel - Kamerkoor Cantique is 
een gemengd koor uit Aarle-Rixtel 
en omgeving met een repertoire van 
barok tot romantiek. Het koor bestaat 
sinds 1992 en staat sinds de zomer 
onder leiding van Rob Rassaerts.

Op zondag 14 december ver-
zorgd Cantique een kerstconcert 
in het Kouwenbergs kerkje aan het 
Kouwenbergplein in Aarle-Rixtel. 
Cantique zorgt dit jaar voor een afwis-
selend programma met gezangen uit 

verschillende tijden en streken, maar 
natuurlijk ook kerstliederen. Bariton 
Alain Bressers zingt enkele liederen, 
Peter van Lierop speelt accordeon en 
Rob Rassaerts brengt pianomuziek 
ten gehore. Na afloop van het concert 
onthalen zij u op glühwein.

De aanvang is 14.30 uur en de toe-
gang is gratis, een vrijwillige bijdrage 
om deze mooie en bijzondere locatie in 
stand te houden stelt de stichting ‘Het 
Kouwenbergs kerkje’ op prijs.

Een van de tentoongestelde werken

Kamerkoor Cantique tijdens een eerder kerstconcert 
in het Kouwenbergs Kerkje in Aarle-Rixtel
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Mooi UIT in Laarbeek

Decemberconcert door de jeugd

Regout-aardewerk in de Heemkamer Natuurhistorische wandeling langs 
de Goorloop 

Aarle-Rixtel - In de zaal van Dorpscafé 
De Vrienden vindt op zaterdag 13 de-
cember een Decemberconcert plaats. 
Er wordt gemusiceerd door jonge le-
den van Harmonie De Goede Hoop 
Aarle-Rixtel en Harmonie OBK uit Erp. 

De groepen die u kunt beluisteren 
zijn: Slagwerkensemble o.l.v. Anthony 
Vogels, het Leerlingenorkest en het 
Opleidingsorkest o.l.v. Paul van de 

Veerdonk, het Opleidingsorkest uit 
Erp o.l.v. Cindy van Rijn en haar gi-
taarleerlingen. Dit concert ‘met een 
vleugje kerst’ begint om 16.00 uur. 
De toegang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom om te komen luisteren. 
Dorpcafé De Vrienden is gelegen aan 
Dorpsstraat 18 te Aarle-Rixtel. 

Het Opleidingsorkest van Harmonie 
De Goede Hoop  zal deze maand ook 

nog optreden tijdens de kerstgezinsvie-
ring op 24 december om 17.00 uur in 
de parochiekerk van Aarle-Rixtel.

Beek en Donk - Dagelijks gebruikt men 
serviesgoed van aardewerk; kopjes, 
bordjes, schalen enz. Iedereen weet dat 
er veel verschil bestaat in kwaliteit en 
uitvoering. Naast het dagelijks gebruik 
wordt serviesgoed al heel lang gebruikt 
voor de versiering van het interieur. 

Fraaie vazen, maar ook serviezen wor-
den zichtbaar opgesteld om te pronken. 
Naast bekende merken als Villeroy & 
Boch en Wedgwood is het Maastrichtse 
aardewerk van Regout wereldberoemd. 
Een selectie van Regout-aardewerk is in 
december te zien in de heemkamer van 
Beek en Donk. Heemkundelid Theo van 
der Aa heeft een aardige verzameling 
van Regout-aardewerk opgebouwd en 
laat daarvan een mooie selectie zien.

Petrus Regout werd in 1801 in 
Maastricht geboren en op jonge leef-
tijd ontwikkelde hij zich al als een in-
dustrieel die op diverse terreinen actief 
werd. Hij richtte in het midden van de 
negentiende eeuw zelfs een spijkerfa-
briek en geweerfabriek op. Maar het 
meest bekend werd zijn aardewerkfa-
briek, gebouwd in 1836 nabij de haven 
aan de Zuid-Willemsvaart in Maastricht. 

Zijn industrieel imperium breidde zich 
uit tot bedrijven met in totaal meer dan 
2000 werknemers. Hij werd als werk-
gever niet erg geprezen om zijn sociale 
houding tegenover zijn personeel. De 
aardewerkfabriek, een der grootste van 
de wereld werd in 1899 omgedoopt 
tot ‘Sphinx’. Aardewerk van Regout en 
Sphinx bestaat in allerlei vormen en is 
soms blank, maar soms ook beschilderd 

met prachtige kleuren en taferelen en 
zijn gewilde verzamelobjecten.

De tentoonstelling is geopend op zon-
dag 7 december van 14.00 tot 17.00 
uur, en donderdagavonden 11 en 18 
december van 20.00 tot 22.00 uur. De 
Heemkamer van De Lange Vonder vindt 
u aan de Parklaan in Beek en Donk. De 
entree is gratis.

Laarbeek – Het IVN Laarbeek en 
heemkundekring de Lange Vonder 
houdt op zondagochtend 7 december, 
vanaf 10.00 uur, een excursie langs de 
Goorloop. Het wordt een wandeling 
waarin aandacht besteedt wordt aan 
de herinrichting van een gebied ten 
noorden van de Voorbeemd, gelegen 
net naast de Goorloop. 

Er is daar nieuwe natuur aangelegd in 
de vorm van waterbekkens, kruiden-
rijke graslanden, knotwilgen, enz. Er 
is op een aantal onderdelen rekening 
gehouden met de historische verka-
veling. Ook worden er rijen bomen 
weer aangeplant,  zoals het er in 1900 
uit heeft gezien. Deze nieuwe natuur 
heeft daarnaast de functie van op-
vangbekken van hemelwater vanuit 
het woongedeelte van de Voorbeemd. 
Er is uitgebreid aandacht voor de his-
torische loop van de Goorloop en de 
nog herkenbare aspecten daarvan 
in het landschap. Ook is er aandacht 

voor de bestaande Goorloop 

met al zijn functies en welke planten 
en dieren door de waterwerkgroep 
van de IVN zijn geïnventariseerd.

Al met al wordt een boeiende wande-
ling verwacht met de flora en fauna in 
en nabij de Goorloop, de oude ligging 
van de Goorloop en de aanleg van de 
nieuwe natuur in de Voorbeemd. Op 
bijgaande foto is het gebied langs de 
Goorloop te zien, waar de nieuwe na-
tuur wordt aangelegd. Intussen ziet 
het er dus al heel anders uit als op dit 
plaatje.

Men vertrekt op zondagochtend 7 de-
cember om 10.00 uur vanaf het par-

keerterrein aan de andere kant van 
de Heereindsestraat te Beek 
en Donk als waar de voet-
balvelden van Sparta’25 

zijn gelegen. De wande-
ling duurt tot ongeveer 
12.00 uur.

Aardewerk van Regout

 Wandelen langs de Goorloop

Expositie in Gallery Berkendijkje
Beek en Donk - Gallery Berkendijkje 
exposeert met werken van de cursis-
ten van het afgelopen jaar.

De expositie begint zondag 7 decem-
ber en loopt tot en met 25 januari 

2015. De expositie is elke zondag te 
bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur. 
Toegang is gratis. De Gallery is aan 
het Berkendijkje 8 in Beek en Donk. 
Meer informatie is te vinden op 
www.galleryberkendijkje.nl.
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Rente over 
je centen
Dus ook over het geld op je betaalrekening SNS Betalen tot 
€ 5.000. Heel normaal bij SNS maar niet vanzelfsprekend bij 
andere banken. Dat geld laat je toch niet liggen?

€ 50 ALS JE NU OVERSTAPT
Stap nu over met de overstapservice, laat je inkomen op 
je nieuwe rekening storten en krijg € 50. Regel het direct, 
de actie loopt tot en met 31 december 2014.  
Kijk voor meer informatie of de (actie)voorwaarden 
op snsbank.nl/betalen of kom langs in onze winkel.

Stap nu over 
en krijg 

€50

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

Circus Larz verrast de Heindert

Kerstgala disco bij &RG-Teens

‘Klap eens in je handjes blij, blij, blij’ groot succes

Lieshout - De vrijwilligers van &RG-teens, tiener-
werk Lieshout, houden op vrijdag 12 december 
een discoavond in Club Energie, jeugdruimte van 
het Dorpshuis te Lieshout.
 
Dit keer is het thema ‘Kerstgala’. Weer even iets 
heel anders. Zeg maar ‘lekker chique’. 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 
stijlvol staat te swingen en gaat genieten van de 
ritmische muziek. Hij heeft dit keer enkele leuke 

verrassingen op de agenda staan. Ook nu doet ie-
dereen weer mee, want dansen is leuk! Aan de mu-
ziek kan het niet liggen, ze gaan er weer een mooi 
feest van maken. Dit is de laatste disco van 2014. 
Let op, omdat ze de nieuwe muziekinstallatie bij de 
pepernotenparty in gebruik hebben genomen en 
minder hoeven op te bouwen, zijn deze disco en 
aankomende disco’s weer op vrijdag en beginnen 
weer om 19.30 uur. 

De toegang tot &RG-teens discoavond is voor tie-
ners met een pasje gratis en iedere gezellige jeug-
dige tiener (groep 7) tot en met 15 jaar is tegen be-
taling van €1,50  van harte welkom. De Discozaal 
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. Kijk ook 
voor meer informatie op www.energyteens .nl.  

Beek en Donk – In het Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk vond woensdag 19 november de 
eerste ‘Sing in’ van Hoelahoep muziek voor kin-
deren van 6 maanden tot 4 jaar plaats.

Een muzikaal uurtje samen met Otine van Erp 
op accordeon en Judith de Vrees. Door de grote 
opkomst (ruim 60 kinderen) startte de activiteit 
iets later dan gepland. Al snel werd de aandacht 
van de kinderen naar het mooie geluid van de 
‘shanti’ geleid, waardoor ze konden beginnen. 
Het lied Klap eens in je handjes werd ingezet en 
zowel de ouders als de kinderen zongen er vro-
lijk op los. Dit was meteen de opmaat voor een 
mooie, vrolijke ochtend. Na het zingen, dansen 
en blazen van de blaadjes werd er nog muziek 

gemaakt met stokjes in een langzaam en snel 
tempo. De kinderen deden enthousiast mee, on-
danks de hele grote groep. 

Vanaf  woensdag 7 januari start er in het ont-
moetingscentrum te Beek en Donk een cursus 
muziek op schoot. In 10 aaneengesloten lessen 
wordt gezongen, gedanst, naar muziek geluis-
terd en natuurlijk muziek gemaakt. Er wordt 
gewerkt met allerlei (muzikale) materialen waar-
door de fantasie wordt geprikkeld. De kosten 
voor deze 10 lessen bedragen €80,00. Heb je 
zin om met je (klein)kind mee te komen doen? 
Inschrijven kan nog via de website www.hoela-
hoep.info. Tevens vind je hier ook meer info over 
de cursus.

Aarle-Rixtel - Sinds begin vorige week is de span-
ning bij basisschool de Heindert in Aarle-Rixtel ge-
leidelijk opgelopen. Op de parkeerplaats, waarop 
de kleuterklas en groep 7/8 uitkijken, verscheen 
stukje bij beetje een enorme rode circustent! 

Tijdens de pauzes werd veel minder gespeeld door-
dat de leerlingen gebiologeerd stonden te kijken 
hoe de enorme palen omhoog werden gehesen 
en het tentdoek er omheen werd gespannen. Ook 
groep 3, die op het fietspad uitkijkt, werd regelma-
tig afgeleid door paarden en honden die op en neer 
liepen te oefenen voor hun optredens. 

De leerlingen mochten van circus Larz naar de die-
ren komen kijken en genoten volop van het zien 
van de paarden, mini pony’s, lama’s, dromedaris-
sen, een witte kangoeroe Skippy genaamd  en de 
Schotse Hooglander koeien. Dit alles maakte de 
aanwezigheid van het circus op de parkeerplaats 
wel een heel bijzondere ervaring.

Als klap op de vuurpijl kwam er echter nog een 
unieke verrassing: de hele school mocht op 

vrijdagochtend een speciaal ingelaste voorstelling 
bijwonen. Samen met kindercentrum Fides, gingen 
de leerlingen van de Heindert de grote rode tent 
binnen om die ochtend te genieten van optredens 
van vele dieren, acrobaten, jongleurs, clowns en 
trapeze artiesten. Sommige kinderen mochten zelfs 
mee komen doen met de clowns. Een memorabele 
ervaring waar alle kinderen nog lang van zullen na-
genieten.

De kinderen kijken hun ogen 
uit bij de circusvoorstelling
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Ook voor 

Biologische
aardappels groenten fruit

zuivel-kaas-vruchtensappen

Kant en klaar maaltijden o.a.
Stamppotten, Jachtschotel, Witlofschotel,

Spruitenschotel en soepen

en nu ook de originele

 

In 4 smaken

Vers gebrande noten en zuidvruchten

Heeft Sint nog niet voldoende kadootjes?
Geen nood: donderdagavond 4 december en vrijdagavond 5 december zijn 

wij geopend tot 20.00 uur!
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Meester, help, ik kan totaal niet 
dichten
En vrijdag moet ik een gedicht aan 
een medeleerling richten!!!!

Ik heb al van alles geprobeerd
Zelfs het papieren blad al 15x omge-
keerd

Maar helemaal niets wil mij lukken
Inmiddels heb ik het blad al ge-
scheurd in 37 ½ stukken

Ik ben compleet  wanhopig, weet 
niet meer hoe het aan te pakken
Ik zie door de bomen het bos niet 
meer, laat staan de laaghangende 
takken

Help me, lieve lieve lieve meester, 
anders sla ik dadelijk een grote fl ater
En zal de hele klas spottend om mij 
moeten lachen, schater de schater

Ik ga zelfs smekend op de knieën, 
wilt u mij waardevolle tips en aan-
wijzingen geven
Ik blijf u zo ontzettend dankbaar, 
mijn godganselijke leven

Dus, een dringend vriendelijk ver-
zoek om mij te helpen en te onder-
steunen 
Anders ben ik geneigd van pure el-
lende luidruchtig ‘oh nee’ te gaan 
kreunen

Maar hulp vragend kind, weet je 
wat je zojuist hebt laten horen
Verbluffende rijm waarmee een 
rapper een nummer 1-hit zou gaan 
scoren

Dus, wees niet getreurd en ver-

trouw op jouw taalrijke brein 
Laat je hartje spreken, maak poëzie 
met een vette knipoog en onno-
emelijk veel gein

Want je kunt meer dan je zelf in 
eerste instantie zal denken
Waardoor je de ander een on-
vergetelijk voorleesmoment gaat 
schenken

Dankjewel meester, je hebt helemaal 
gelijk
Ik ga vliegensvlug aan de gang, pak 
mijn pen en rijm me rijk

Vrijdag zal je horen wat ik allemaal 
voor …. heb bedacht
Dichten zal ik, in prachtige praal en 
poenerige pracht 

Mees Joost 

(WAN)HOOPSRIJM COLUMN
Snappet of niet?
Lieshout/Beek en Donk - Diep voor-
overgebogen en uiterst geconcen-
treerd zitten de bovenbouwkinderen 
van OBS Het Klokhuis in Lieshout 
en Beek en Donk te tikken op hun 
tablet. Geen Minecraft of Candy 
Crush, maar Snappet! 

Snappet is de app waarmee ze hun 
rekensommen oefenen. Na de in-
structie van de juf, gewoon ‘ouder-
wets’ via het Smartboard, gaan ze 
hiermee aan de slag. Ieder op zijn 
eigen niveau, want de juf houdt al-
les in de gaten via haar PC. Ze ziet 
welke sommen de kinderen aan het 
maken zijn, hoe snel ze gaan en hoe-
veel sommen er goed of fout gaan. 
Nakijken hoeft nauwelijks meer, dus 
houdt de juf tijd over.

Ja, ze houdt tijd over….voor nuttiger 
zaken. Zoals persoonlijke aandacht. 
De juf ziet namelijk precies met welke 
onderwerpen een kind moeite heeft. 
En daarom kan ze rustig bij een kind 
gaan zitten voor wat extra uitleg en 
hem wat extra oefensommen geven. 
Een extra filmpje op de tablet kan 
ook verheldering bieden. Hier wordt 

de les weer nèt op een andere manier 
uitgelegd. En dat helpt.  

Ga je als kind als een speer door de 
sommen heen? Dan heeft de juf nog 
wel wat extra uitdagende oefeningen 
voor je in petto. Of sommen van een 
andere lesmethode, waardoor de-
zelfde stof op een andere manier be-
vraagd wordt. Snappet dan nog?

Het gaat nu nog om een proef in 
groep  4-7 in Lieshout en de groepen  
5/6 en 6/7 in Beek en Donk, die alleen 
geldt voor de rekenlessen. Groep 6/7  
zet de tablet ook al in voor spelling. 
De ontwikkelingen gaan snel, de mo-
gelijkheden zijn groot en de kinderen 
dolenthousiast. Aan het eind van het 
schooljaar zal dé vraag gesteld wor-
den: Snappet of niet?

(WAN)HOOPSRIJM COLUMN

Groep 6 basisschool ook welkom bij &RG-Teens 

Kom Sinterklaas uitzwaaien in 
Aarle-Rixtel

Voorlichtingsavond over drugs en alcohol bij Cendra

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 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. Groep 8 is dit jaar 
minder groot en we merken ook dat 
jaarlijks 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 wis-
selt. Dat hoort bij de leeftijd”, vertelt 
Johan Frenken, voorzitter van tiener-
werk Lieshout. “En dat is een mooie 
gelegenheid om dit aan te vullen met 
de popelende groep 6 kinderen. Het 
meest gunstige moment is in onze 
ogen rond de jaarwisseling. Ons idee 
is ook voorgelegd aan de leerkrachten 
van de basisschool en ook zij zijn over 
dit besluit enthousiast. Inschrijvingen 
gaan in het vervolg rond de jaarwisse-
ling plaatsvinden voor de aankomende 
nieuwe groep 6 kinderen. Natuurlijk 
willen ze allemaal graag bij &RGTeens 
komen want we hebben altijd leuke, 

leerzame, gezonde en sportieve activi-
teiten op het programma. Dus schrijf 
je in en je bent verzekert van vriendjes, 
sfeer, spanning, sensatie en veel lol!” 

Voor groep 6 worden op de basisscho-
len in  Lieshout deze week de inschrijf-
formulieren uitgedeeld. Deelname 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 
of op de middelbare school, dan kun 
je een inschrijfformulier downloaden 
van de website www.energyteens.nl 
of afhalen/invullen bij Johan Frenken, 
Hertog Janstraat 3 te Lieshout. Bel 
even naar tel. 0499-422620 en ver-
geet je pasfoto niet. 

Aarle-Rixtel - Al jaren wordt 
Sinterklaas met veel plezier gevierd, 
echter is het  voor sommige kinde-
ren moeilijk te begrijpen waarom 
Sinterklaas geen afscheid neemt 
en hoe hij weggaat. Speciaal voor 
deze groep kinderen en natuurlijk 
alle andere kinderen houdt Stichting 
Sinterklaas Aarle-Rixtel een uittocht.
 
Sint en zijn Pieten vertrekken daar op 6 
december met de boot naar Spanje en 
de kinderen en hun ouders kunnen ze 
gaan uitzwaaien. Het programma start 
om 18.30 uur. Dit gebeurt vanaf de ki-
osk aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel, 
hier worden Sinterklaas en zijn Pieten 
ontvangen door de burgemeester en 
natuurlijk alle kinderen. Gezamenlijk 
vertrekt men dan met een lampion-
nenoptocht naar het kanaal. Hier ligt 
de boot waarmee Sinterklaas en zijn 
Pieten terugvaren naar Spanje. Neem 

zelf je lampion mee. Natuurlijk hoopt 
de organisatie dat zij iedereen mogen 
begroeten op 6 december 18.30 uur. 
Het evenement is gratis toegankelijk 
en rolstoelvriendelijk. Voor meer info 
kun je mailen naar info@sinterklaas-
aarlerixtel.nl of kijk op 
www.sinterklaasaarlerixtel.nl.

Aarle-Rixtel – Stichting ViERBINDEN 
heeft woensdag 26 november de jaar-
lijkse voorlichtingsavond over drugs 
en alcohol gegeven. Deze avond, ge-
organiseerd door Xandieme Megens, 
werd bijgestaan door Mark Min, am-
bulant jongerenwerker van Novadic 
Centron verslavingszorg.

Terwijl de ouders in gemeenschaps-
huis de Dreef voorlichting kregen van 
Novadic,  nam Xandieme de jeugd 
mee naar het gebouw van Cendra, 
waar Mark de voorlichting verzorgde. 
Goed was het om te horen van een 
oud-leerling dat zij 14 jaar geleden 
dezelfde voorlichting heeft gehad, 
welke haar hele leven bij is gebleven. 
Het bestuur Van Cendra is blij om te 
zien dat er in Aarle-Rixtel massaal door 

de ouders  dankbaar gebruik gemaakt 
wordt van de aangeboden voorlich-
ting. Ook de inzet van leraren op de 

drie basisscholen, samen met de jon-
gerenwerkers wordt bijzonder door 
hen gewaardeerd.

De kinderen bij Tienerwerk Cendra luisteren aandachtig

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

Sinterklaas wordt op 6 december uitgezwaaid in Aarle-Rixtel

Fotograaf:  Liesbeth van Boxtel

Nóg meer fietsen, nóg meer service. 
triafietsen.nl    Papenhoef 21    Lieshout    Tel. 0499-42 53 60

Winteronderhoud + Opslag actie 
In december scherpe prijzen voor onderhoudsbeurten 
met gratis winteropslag (Superieurbeurt).
Actievoorwaarden in de winkel.

 Herfstvoordeel!

10% korting op uw 

gezichtsbehandeling

Dorpsstraat 69, Aarle-Rixtel

0492-320759
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MooiBoerdonk
Aanleg Kloostertuin Boerdonk

Mieke van Deurzen en Pascal Timmers nieuwe Boerenpaar

Kaartverkoop loopt storm bij Ger Gespeuld

RKSV Boerdonk F1 behaalt kampioenstitel

Vierde generatie Van Asseldonk geboren

Maatschappelijke stage bij Jong Nederland Boerdonk

Kerstconcert in de kerk van Boerdonk
Boerdonk - In goed overleg met het 
kerkbestuur heeft de Corneliusstichting 
de grond achter de begraafplaats  in 
Boerdonk in bruikleen gekregen om 
er een Kloostertuin te realiseren. 
Momenteel zijn de vrijwilligers be-
zig met de aanleg van de paden van 
de nieuw aan te leggen Kloostertuin. 
De Corneliusstichting heeft vorig jaar 
de bekende publiciste Tini Brugge ge-
vraagd om een ontwerp te maken. 

Tini Brugge heeft onder andere boeken 
gepubliceerd over Kloostertuinen en li-
turgische bloemschikken. Ze wordt voor-
al geïnspireerd door de Franciscaanse 
beweging en dat is ook heel herken-
baar geworden in het ontwerp en haar 
beplantingsadvies. Dit sluit prima aan 
bij de Zusterorde die door Pastoor van 
Schijndel in 1913 in Boerdonk is ge-
sticht. De missiezusters Franciscanessen 
van Antonius van Padua. In het voor-
jaar zijn ze druk geweest met voorberei-
dende werkzaamheden, het verwijderen 
van de omheining, snoeien van bomen, 
waarvan de takken over het terrein 
hingen en het planten van hagen rond 
de tuin. Daarnaast zijn sponsoren be-
naderd om bij te dragen in de aanleg 
kosten. Heeft men steun gekregen van 
NL Doet, de gemeente Veghel (gratis 
gebruikte tegels), Brabants Landschap 
en de Postcodeloterij. Het bestuur 

Corneliusstichting werd aangenaam ver-
rast door de bijdrage die ze ontvingen 
van de missiezusters Franciscanessen uit 
Asten, die hun oorsprong in Boerdonk 
hebben. Ondertussen is er ook contact 
gelegd met Heemkundekring Erthepe om 
samen met basisschool Sint Nicolaas een 
educatieproject rond de aanleg van de 
Kloostertuin op te starten. Mogelijk komt 
er ook een tentoonstelling. Voor kerstmis 
wil men nog de bomen planten die pas-
sen in de symboliek van Franciscus. In 
het komend voorjaar hopen zij de aanleg 
van de Kloostertuin af te ronden.

De Corneliusstichting hoopt met het 
realiseren van dit project het centrum 
van Boerdonk te verrijken, naast de 
Corneliuskapel, de pastorietuin en de 
dierenweide. Graag nodigen zij u uit om 
te komen kijken en een kaars te branden 
bij de Heilige Cornelius.

Aanleg Kloostertuin

Het boerenpaar 2015: Pascal 
Timmers en Mieke van Deurzen

Boerdonk - Geen verrassing tijdens 
de onthulling van het Boerenpaar in 
Boerdonk. De aanwijzingen waren 
duidelijk. Dit jaar zouden Mieke en 
Pascal het boerenpaar vormen dat 
dinsdag tijdens de carnaval in de on-
echt wordt verbonden. Maar de com-
missie BBB (BoerenBruiloft Boerdonk) 
wist er weer een leuke en spannende 
ontknoping van te maken. 

Tijdens de muzikale lampionnenop-
tocht door Boerdonk werden al een 
aantal titelkandidaten opgehaald. 
Deze hadden ieder een goochelact in-
gestudeerd. Meester-goochelaar Adrie 
Pakketti wist eerst op miraculeuze 
wijze het oude paar te laten verdwij-
nen en toverde vervolgens de ene na 
de andere mooie assistente voor de 

kandidaat goochelaars. Ondanks hun 
goede voorbereiding en leuke trucs 
slaagden ze er niet in Adrie te overtui-
gen van hun talenten en werden ze één 
voor één weggetoverd. Adrie Pakkettie 
liet hierna zien hoe het wel moest en 
hij toverde het nieuwe paar Mieke en 
Pascal  tevoorschijn. Mieke is getrouwd 
met Marco en samen hebben ze 3 kin-
deren. Pascal is samen met Doreth 
en samen hebben zij ook 3 kinderen. 
Beiden zijn zeer actief  in en betrok-
ken bij de Boerdonkse samenleving. 

Ze zaten bijvoorbeeld beiden in het 
bestuur van SABB. Mieke is vrijwil-
ligster in het bejaardenhuis en Pascal 
zit in de gemeenteraad van Veghel. 
Pascal werkt als beleidsadviseur voor 
de gemeente Horst. Mieke speelt bij 
Tismarwadegewendbent en Pascal bij 
toneelvereniging Gèr Gespeuld. Ze 
gaan er een schitterende verlovingstijd 
van maken met een knallende bruiloft, 
aldus het paar. Leuk detail is dat zowel 
de ouders van Pascal als van Mieke eer-
der al boerenpaar waren in Boerdonk. 

Boerdonk - Zoals eerder vermeld is 15 
november de kaartverkoop voor het 
nieuwe stuk van Ger Gespeuld gestart. 
‘Het Laat De Pastoor Koud’ laat de be-
zoekers van de voorstellingen niet koud, 
zo blijkt. 

Tussen alle repetities door lukte het om 
flink wat kaarten te slijten door het vaste 
team van kaartverkopers. Ruim driekwart 
van de kaarten is al weg! Neemt niet weg 
dat er dus ook een kwart van de kaar-
ten beschikbaar zijn. En voor degenen 
die zich zorgen maken: de ziekenboeg 

waarover zij u enkele weken geleden be-
richtten is een heel eind opgeknapt! Maar 
of dat gunstig is voor de Pastoor… dat 
kunt u komen bekijken op 23, 24, 25, 
28, 30 en 31 januari 2015. De kaartjes á 
€5,00 per stuk  zijn te verkrijgen via  Peter 
en Arna Vogels, tel. 0492-366516. 

Boerdonk - Ben je op zoek naar een 
leuke, gezellige maatschappelijke sta-
ge? Dit is mogelijk bij Jong Nederland 
Boerdonk. In overleg met het bestuur kan 
er een programma voor je samengesteld 

worden om je maatschappelijke stage bij 
Jong Nederland Boerdonk te volbrengen. 

Zij houden hierbij rekening met de wen-
sen die jij hebt voor je stage, daardoor 

is er voor iedereen wel een passende 
stage te vinden binnen Jong Nederland 
Boerdonk. Bij vragen kun je mailen naar 
jnboerdonk@live.nl of neem contact op 
met Caro Vilier, tel. 06-21590953.

Boerdonk - Ties van Asseldonk is op 
10 september geboren. Ties (Martinus) 
is het zoontje van Dirk van Asseldonk 

en Helmi van Rooij. Helemaal uniek 
maakt het dat deze 4 generaties alle-
maal woonachtig zijn in Boerdonk.

Boerdonk - In het kader van de concer-
tencyclus in het prachtige kerkje van 
Boerdonk staat op zondag 14 decem-
ber een mooi Kerstconcert geprogram-
meerd. Het Kerstconcert wordt uitge-
voerd door het Helmonds Kamerkoor 
met medewerking van blaaskwintet 
‘Cartouche’ en tenorsolist Jurgen de 
Jong. Het Helmonds Kamerkoor staat 
onder leiding van Kees Doevendans. 

Het koor brengt zowel a capella  wer-
ken ten gehore als stukken die bege-
leid worden door het blazersensem-
ble. Het koor start met Gregoriaanse 
gezangen en komt via werken van 
o.a. Perez en Bach bij  muziek uit de 
20ste eeuw terecht: de kerstmotetten 
van Zimmermann. Deze motetten 
worden op contrabas begeleid door 
Ruud Koolen, tevens koorzanger 

van het Helmonds Kamerkoor. Er is 
geen entree. Een vrije gave is wel-
kom. Na afloop wordt koffie en thee 
aangeboden door het parochiebe-
stuur. Ditzelfde concert wordt op 
zaterdag 13 december uitgevoerd in 
de Bethlehemkerk, Sperwerstraat in 
Helmond. Entree €7,50.

Boerdonk - Na een prima week 
voor het Nederlands voetbal; PSV, 
Feyenoord en Ajax overwinteren in 
europa, het Nederlandse vrouwen-
team plaatst zich voor het WK en, 
zeker niet de minste, Boerdonk F1 
wordt ongeslagen najaarskampi-
oen. Een prestatie om trots op te 
zijn. 

Zaterdag moest er gewonnen wor-
den in Boskant om kampioen te 
worden. Dit deden ze met duide-
lijke cijfers; 0-7, het was voor deze 
F dus geen probleem. Bij thuiskomst 
kon het feesten beginnen. Eerst met 
een rondrit door Boerdonk, allemaal 

in de cabine van de vrachtwagen, 
hierna nog een klein feestje in de 

kantine. Namens de jeugdcommissie 
van harte gefeliciteerd.

Boerdonk F1 Kampioen!

Opa Marcel (54), vader Dirk (27) en overgrootvader Harrie 
(82) met in zijn handen de nieuwe spruit van de familie; Ties.

06 - 849 349 00
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Beek en Donk - Een spannende dag 
zondag voor Harmonie O&U. Na 
een lange intensieve voorbereiding 
ging het harmonieorkest op naar het 
bondsconcours te Veldhoven. En met 
een prachtig resultaat: maar liefst 
94,75 van de 100 punten mocht 
O&U noteren. 

De voorbereiding begon al vroeg. 
Na de Italiaanse concertreis van het 
voorjaar waren de blikken nog maar 
op één ding gericht: het concours. De 
repetities op vrijdagavond duurden 
steeds langer, regelmatig bleef de bar 
tot na elf uur leeg. Op de planning 
verschenen steeds meer extra repe-
tities, repetitiedagen en try-out con-
certen. Maar ook tussen de repetities 
door zat het Anker regelmatig vol 
met muzikanten die nog wat extra 
uurtjes wilden repeteren.

Afgelopen zondag was de dag die al 
zo lang omcirkeld was in alle agen-
da’s. Het doel was glashelder. O&U 
wilde voor de derde keer op rij meer 
dan 90 punten behalen. Gezonde 
spanning dus tijdens de generale re-
petitie op zondagochtend. Eenmaal 
klaar met repeteren was het snel de 
bus in en op naar Veldhoven. Het was 
fantastisch om te zien hoeveel O&U-
supporters er mee gekomen waren 
naar Veldhoven. Om 16.00 uur was 
het uur U: gespannen kopjes op het 

podium, her en der nog bemoedigend 
gefluister en daarna opperste con-
centratie. Rust voor ‘Prelude in the 
Dorian mode’, discipline, tempo en 
uitdagende solo’s in ‘Divertimento’. 
Daarna weer terug naar de intensiteit 
van het romantische ‘October’, om 
vervolgens af te sluiten met ‘Angels 
in the Architecture’ met sopraan 
Neeltje van Doore als solist. Wat is 
het na zo’n inspanning fijn om te zien 
dat de zaal gaat staan, zonder daar 
ook maar een seconde over na te 
denken. Vanuit de zaal was het zicht 
op het podium ongetwijfeld mooi. Er 
zat een orkest vol stralende, tevreden 
gezichten.

Na een uur ontspannen in de foyer, 
kwam de spanning weer terug voor 

de prijsuitreiking. Het wachten was 
op het moment dat dirigent Fried 
Dobbelstein en voorzitter Pierre 
Heesakkers naar voren mochten ko-
men om de punten in ontvangst te 
nemen. De resultaten waren overwel-
digend en boven ieders verwachting. 
De spreekstalmeester had dan ook al 
snel moeite om nog over het gejuich 
heen te komen. Die blijdschap was 
terecht, want het doel was meer dan 
behaald: 94,75 punten. Een eerste 
prijs met lof en de mogelijkheid tot 
promotie. 

Daar kan bij O&U maar één ding op 
volgen. Al snel klonk dan ook het of-
ficieuze clublied, het ‘Hermenieke’, 
door de grote zaal. En dat zou niet de 
laatste keer zijn die avond. 
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 erhoeven 
s c h i l d e r w e r k e n

Schilderwerk zoals u het graag ziet

06 509 775 01
lobke-verhoeven.nl
info@lobke-verhoeven.nl

Mooi in de steigers

Maarten van Berlo

Beek en Donk
06 50925297
www.vbkk.nl

nieuwbouw  verbouw  onderhoud  montage

timmer- en schilderwerkzaamheden en reparaties

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

• Keukens
• Inloopkasten
• Kantoor interieur
• Woonkamerkasten

• Badkamermeubelen
• Horeca
• Praktijkinterieurs
• Winkelinterieurs

Nu 15% korting op arbeidsuren i.v.m.de 6% btw regeling tot december 2014

A. LEENDERS
ELEKTRO

Laarweg 33 te AARLE-RIXTEL
Telefoonnr. 0492-386195

www.leenderselektro.nl

A. LEENDERS
ELEKTRO

Laarweg 33 te AARLE-RIXTEL
Telefoonnr. 0492-386195

www.leenderselektro.nl
“Ook voor het keuren van uw installatie 

volgens de NEN3140”

Everbest 13  Beek en Donk  06 123 105 05  
endevoetsdakbedekkingen@hetnet.nl

www.endevoetsdakbedekkingen.nl

vraag gratis offerte aan!

Het Klokhuis scoort bij scholentoernooi TTV Een en Twintig

Tienerwerk Laarbeek presents ‘Jingle Beats On Tour disco’  

Beek en Donk - Tafeltennisvereniging 
Een en Twintig uit Beek en Donk 
ontving op maandag 1 december ba-
sisschool Het Klokhuis in de tafel-
tennishal. Leerlingen van de school 
zorgden voor een prima score tijdens 
de eerste trainingsavond van het Beek 
en Donkse scholentoernooi.

Van 19.15 tot 20.15 uur werd er 
volop getraind, werden wedstrijdjes 
gespeeld en punten verdiend. Inès, 
Tessa, Rens, Floris, Sander en Sam had-
den een leuke avond, waarbij Sander 
uiteindelijk de beste tafeltennisser 
werd. Floris werd knap tweede. Het 

Klokhuis scoorde maar liefst 639 pun-
ten: nu al een mooie uitgangspositie 
voor het eindtoernooi op 22 december. 
Natuurlijk mogen dan ook andere kin-
deren van Het Klokhuis meedoen.

Scholentoernooi
Speciaal voor basisscholen ’t Otterke, 
De Raagten, Het Klokhuis en De 
Muldershof houdt het in december 
meerdere trainingsavonden voor de 
leerlingen. Het Beek en Donkse scho-
lentoernooi is een jaarlijks terugkerend 
evenement waaraan veel leerlingen 
plezier beleven. Plezier is dan ook het 
belangrijkste doel van het toernooi.

Op maandag 8 december is het de 
beurt aan De Muldershof. Om 19.15 
uur start de training, waarbij punten 
kunnen worden binnengehaald. Alle 
kinderen van groep 6 en hoger van de 
basisschool zijn dan van harte welkom 
in de tafeltennishal aan de Otterweg in 
Beek en Donk.

Interesse?
Ook interesse in de snelste balsport ter 
wereld? Kijk op www.ttveenentwintig.nl
voor meer informatie. Kijk ook eens op 
Twitter en Facebook en zoek op TTV 
Een en Twintig.

Laarbeek - Jingle beats, Jingle beats, 
Jingle all the way. Ho…Ho….Ho!!!! 
Hoe kun je de kerstvakantie beter be-
ginnen dan met een grandioos kerst 
feest op 19 december bij Cendra Aarle-
Rixtel. Jingle Beats is een van de on 
Tour disco’s van Tienerwerk Laarbeek.

Kom samen met je vrienden, vrien-
dinnen naar het super cool kerstevent 

van dit moment. Dus heb jij zin in de 
kerst en kan het allemaal niet snel 
genoeg beginnen kom dan vanaf 
20.30 uur naar de Duivenakker 72a 
in Aarle-Rixtel. Natuurlijk kom je vol-
ledig in stijl naar Cendra en zullen wij 
deze avond geheel voor jou verzor-
gen. De Tienerwerk Laarbeek disco’s 
zijn speciaal voor jongeren van het 
voortgezet onderwijs in de leeftijd 13 

t/m 15 jaar. Ze stoppen deze avond 
om 23.30 uur.
 
Kaarten worden verkocht in de 
voorverkoop voor verkoopadressen 
zie www.tienerwerklaarbeek.nl. De 
entree bedraagt €1,00 voor leden 
(member &RG plus) en €3,00 voor 
niet leden per persoon.

Harmonie Oefening & Uitspanning noteert 94,75 van de 100 punten

Eerste prijs Harmonie O&U met lof en 
weekendwinnaar bondsconcours

Harmonie O&U op het concours in Veldhoven

OBS Het Klokhuis stelt nieuwe mediators voor
Beek en Donk – Maar liefst 15 leerlin-
gen van OBS het Klokhuis hebben suc-
cesvol een training tot mediator van De 
Vreedzame School afgesloten. Vorige 
week werden zij vol trots aan ouders, 
leerkrachten en kinderen gepresenteerd 
en mochten zij hun certificaat van be-
kwaamheid in ontvangst nemen.

Sinds vorig schooljaar werkt OBS Het 
Klokhuis zowel op locatie Beek en Donk 
als Lieshout volgens de principes van 
‘De Vreedzame School’, een program-
ma voor sociale competentie en demo-
cratisch burgerschap. Daarmee wordt 
een positief sociaal en moreel klimaat in 
de school gecreëerd. De kinderen leren 
op een positieve en zorgzame manier 
met elkaar om te gaan, op een demo-
cratische manier met elkaar beslissingen 
te nemen, constructief conflicten op te 
lossen, verantwoordelijkheid te nemen 
voor elkaar en voor de gemeenschap 

en open te staan voor verschillen tussen 
mensen.

Een belangrijk onderdeel van De 
Vreedzame School is mediatie. Mediatie 
is bemiddeling bij conflicten, zoals on-
enigheid bij een knikkerspelletje, of 
de bal wel of niet uit is bij voetballen, 
roddelen, etc. Alle leerlingen leren wat 
mediatie is en hoe je een conflict kunt 
oplossen waarbij beide partijen tevre-
den zijn (win-win). Dit schooljaar zijn 
voor het eerst ook enkele leerlingen op-
geleid om de rol van leerlingmediator te 
vervullen. Deze kinderen nemen waar 

mogelijk de verantwoordelijkheid voor 
het oplossen van conflicten in de klas of 
op het schoolplein.

Tijdens een drukbezochte ouderin-
foavond hebben Rana, Floor, Anne, 
Fenne, Lesley, Sergio, Britt, Nikki, Jade, 
Roel, Sten, Kiona, Roy, Coen, en Rens 
uitgelegd wat ze er toe heeft gebracht 
om deel te nemen aan deze training en 
zo actief bij te dragen aan een prettig 
schoolklimaat en wat ze allemaal heb-
ben geleerd tijdens de training. OBS Het 
Klokhuis wil deze kanjers van harte feli-
citeren met dit prachtige resultaat. 

De nieuwe mediators van het Klokhuis
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Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Vanaf 1 januari 2015 heeft u als 
werkgever te maken met een 
juridische noviteit, te weten de 
aanzegplicht. Deze plicht houdt 
in, dat u als werkgever uiterlijk 1 
maand voor de einddatum van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd van 6 maanden of langer uw 
werknemer moet laten weten of de 
arbeidsovereenkomst wordt verlengd 
en zo ja, onder welke voorwaarden 
deze arbeidsovereenkomst wordt 
verlengd.
Als u als werkgever niet aan deze 
plicht voldoet dan eindigt de 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd wel van zelf op de afgesproken 
datum. De werknemer kan u echter 
aanspreken op het betalen van een 
vergoeding van het salaris voor 
elke dag dat u te laat bent met de 
aanzegging. De maximaal te betalen 
vergoeding bedraagt 1 maandsalaris.
De werknemer kan slechts gedurende 
2 maanden na het einde van de 
arbeidsovereenkomst aanspraak 
maken op deze vergoeding. Als de 
werknemer niet binnen deze termijn 
van 2 maanden op deze vergoeding 
aanspraak maakt, vervallen zijn 
rechten ter zake.
Tip: zorg er voor dat u in uw agenda 
een duidelijke signalering opneemt 
over het aflopen van tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten van 6 
maanden of langer!
Voor vragen zijn wij bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of 
per e-mail: info@ja-laarbeek.nl.

Pas op voor aanzegboete

Basic� ow provinciewinnaar 
Wellnessverkiezing

December proof actie voor 2 personen
-Manicure de luxe
-Infrarood sauna + gebruik stortdouche
-Geurreis, thee ceremonie met Kersttraktatie
-Duur 75 minuten van €55,00  voor €42,50 p.p.
Shop elke zaterdag geopend van 12.00-16.00 uur

Aarle-Rixtel - Wellness Spa Basicflow 
in Aarle-Rixtel is provinciewinnaar 
bij de nationale Wellness verkiezing. 
Basicflow is zowel eerste met de 
hoogste waardering als eerste met de 
meeste stemmen. In januari strijden 
zij om de landelijke titel. 

Vanaf 7 januari tot en met 30 janu-
ari mag er weer gestemd worden. 

Basicflow werkt uitsluitend met na-
tuurlijke producten. Het aanbod van 
de exclusieve wellness spa voor vrou-
wen; schoonheidsbehandelingen, 
massages, pedicure, manicure, yoga/
bewegingslessen, wellness arrange-
menten en cadeaubonnen. Om het te 
vieren ontvangt iedereen 10 % korting 
op behandelingen in december.

Kienavond in het Dorpshuis

Lieshout en Mariahout ‘nieuws van toen’

Themamiddag: ‘Als zorg aan 
ouderen ontspoort’

Lieshout – Op de verjaardag van 
Sinterklaas wordt er weer gekiend in 
het Dorpshuis. Maar niemand hoeft 
bang te zijn: Zwarte Piet, Bruine Piet 
en ook alle andere kleuren Pieten 
hebben laten weten dat geen van hen 
er dit jaar bij is. 

Wel heeft Piet voor iedere deelnemer 
iets lekkers bezorgd. Bovendien wordt 
er gekiend om hele mooie prijzen. Het 
kienen begint vrijdag 5 december om 
20.00 uur en de zaal van het Dorpshuis 
is open vanaf 19.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom.

Lieshout/Mariahout - De Heem-
kundekring van Lieshout en 
Mariahout heeft opnieuw een twee-
tal ‘Lieshout en Mariahout in kran-
tenknipsels’ toegevoegd aan de 
reeds bestaande reeks. 

Arnold Bevers, actief lid van van de 
heemkundeking, heeft opnieuw in-
teressante naslagwerken gemaakt 
die het lezen meer dan waard zijn. 
Mooi voor het herbeleven van een 
stuk lokale historie of misschien ook 
wel om familie overzee mee te ver-
rassen.

Het zijn de boeken over de peri-
ode tussen januari 1953 en juni 
1954 en over de periode juli 1954 
tot einde 1955. U kunt onder meer 
kennis nemen van het feit dat de 
Gemeenteraad flinke besluiten neemt 
in het kader van het na-oorlogse 
herstel van beide dorpen. Zo neemt 

zij onder leiding van Burgemeester 
Mostermans een positief besluit om 
92 percelen aan te sluiten op het 
elektriciteitsnet van de PNEM. Ook 
wordt de bouw van een brand-
weerkazerne met een slangentoren 
aanbesteed. Er wordt ook besloten 
om te beginnen met de gasvoorzie-
ning in de beide kernen Lieshout en 
Mariahout. Verder krijgt de gehele 
Molenheide nieuwe huisnummers en 
straatnamen.

Beide boeken zijn vanaf heden voor 
een bedrag van €10,00 per stuk te 
verkrijgen in de Heemkamer in het 
Lieshoutse Dorpshuis. U kunt elke 
woensdag tussen 9.00 en 12.30 uur 
terecht in de Heemkamer. Telefonisch 
bestellen kan ook. U krijgt het dan 
binnen Laarbeek netjes thuis be-
zorgd. Hiervoor kan contact worden 
opgenomen met de heer Doomernik, 
tel.0499-422824.

Beek en Donk - Seniorenvereniging 
KBO Beek en Donk houdt een 
voorlichtingsbijeenkomst met 
als thema: ‘Als zorg aan oude-
ren ontspoort’. De bijeenkomst is 
zowel bedoeld voor ouderen als 
voor de mensen in hun omgeving, 
zoals familie en mantelzorgver-
leners. De voorlichting wordt ge-
geven op woensdag 17 december 
van 14.00 tot 16.00 uur in het 
Ontmoetingscentrum van Beek en 
Donk

Veel ouderen dragen de zorg voor 
andere ouderen zoals hun partner, 
broer/zus, ouders of buren. Wat 
eens is begonnen als vanzelfspre-
kende en eenvoudige hulp, kan in 
de loop van de jaren uitgroeien tot 
een te grote of te zware zorgtaak. 
Daarnaast weet niet iedereen hoe 
de ander het best verzorgd kan 
worden. Hierdoor ontstaan risico’s 
voor de oudere die zorg ontvangt 
en voor degene die de zorg geeft.

Deze informatiebijeenkomst gaat 
in op ontspoorde zorg. Wanneer 

wordt gesproken over ontspoorde 
zorg, wie kan slachtoffer worden, 
wat kan er aan gedaan worden om 
dat te voorkomen en hoe kunnen 
zorgtaken worden verlicht?

De heer Chris Kinders van de GGD 
zal de nodige informatie verstrek-
ken.
De middag wordt georganiseerd 
in samenwerking met Kruiswerk 
Laarbeek en ViERBINDEN.

Iedereen die belangstelling heeft is 
welkom. De zaal is geopend vanaf 
13.30 uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden, maar u moet zich wel 
even aanmelden bij de organisa-
tie. Dit kan per telefoon, briefje 
of mail voor 16 december bij de 
volgende contactpersonen: Nel 
Rooijmans, Rembrandtplein 28, 
tel. 0492-462019; Zus v.d. Eijnde, 
Model van de Donckstraat 6, tel. 
0492-464209; Anny Kuijpers, 
Lindenlaan 15, tel. 0492-461083 
of bij M.C. v.d. Heijden, Magnolia 
9, tel. 0492-464712 of mail 
m.c.van.der.heijden.thijssens@gmail.com.

Veranderingen in de zorg en 
wijkteam Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Het Dorpsplatform 
houdt -in samenwerking met de 
gemeente- op maandag 15 de-
cember een voorlichtingsbijeen-
komst over de veranderingen in 
de zorg. Deze verandeingen zijn 
een gevolg van de decentralisatie 
van zorgtaken van het Rijk naar de 
Gemeenten en over de Pilot Zorg 
Dichtbij voor Aarle-Rixtel. 

Wethouder Joan Briels gaat de 
veranderingen in de wetgeving en 
de rol die de gemeente krijgt toe-
lichten. Vervolgens zal mevrouw 
Rianne Schwillens, beleidsadviseur 
team Zorg & Welzijn Gemeente 
Laarbeek, een uiteenzetting geven 
over de invulling van de Pilot voor 
Aarle-Rixtel, de praktische kanten 
van Zorg Dichtbij en de wijze hoe 
we met elkaar omgaan. Dit vraagt 
om een omslag in kijken, denken 
en handelen, het door de ge-
meente faciliteren van zorgvuldige 
processen met betrekking tot sig-
naleren, sturen en het leggen van 
goede verbindingen.

Wim van Hest, voorzitter van de 
WMO-Raad, gaat in op de rol die 
de WMO heeft. De contouren die 
nu bekend zijn, laten zien dat er 
een totaal andere benadering van 
deze terreinen nodig is, om met 
minder middelen de klant toch 
goede mogelijkheden te geven om 
deel te nemen aan de samenle-
ving. Zelfredzaamheid van de bur-
ger en informele zorg (mantelzorg 
en vrijwilligerswerk) worden als de 
sleutelwoorden gezien.

Na de pauze stelt het nieuwe 
Wijkteam dat in de Pilot Zorg 
Dichtbij een centrale rol zal gaan 
vervullen, zich aan u voor. Met 
praktijkvoorbeelden wordt duide-
lijk gemaakt hoe met zorgvragen 
van de inwoners wordt omgegaan 
en hoe deze worden behandeld. U 
bent van harte welkom op 15 de-
cember om 19.30 uur in De Dreef. 
Kijk voor informatie ook op 
www.dorpsplatform.nl.

Informatieavond
Dinsdag 9 december

19.00 - 20.30 uur

Goorsedijk 6 te Mierlo  |  Tel. 0492 - 66 55 05

Opleidingen bouw, infra en schilderen
Werken en leren
· Timmerman
· Metselaar
· Tegelzetter
· Opperman bestratingen
· Vakman GWW
· Monteur gas, water en warmte
· Schilder
· Middenkader functionaris niv.4

Dinsdag 9 december

Op 10 en 11 december wordt bij het 
Deltion College in Zwolle het NK 
Bouw voor mbo-leerlingen gehouden. 
Namens de Bouw en Infra opleidingen 
SBRH te Mierlo nemen er 4 leerlingen 
deel. Bert van Heugten uit Lierop en 
Robin van Hoof uit Gemert nemen 
deel aan het onderdeel metselen. 
Remi van Bussel uit Gemert neemt 
deel aan het onderdeel tegelzetten en 
Wesley van Tuijl uit Geldrop aan het 
onderdeel timmeren. Alle SBRH leer-
lingen volgen het theoriegedeelte bij 
het ROC Ter Aa dat ook in Mierlo is 
gevestigd.

Bert won de NK metselen al eerder in 
2013. SBRH leerling Jeroen Sanders 
uit Deurne werd in 2012 NK kampi-
oen tegelzetten. Hopelijk kunnen deze 
4 kandidaten ook dit jaar weer hoge 
ogen gooien.

De winnaars van het NK maken kans 
op deelname aan de wereldkampioen-
schappen WorldSkills 2015, die in au-
gustus in São Paulo, Brazilië, worden 
gehouden. 
Skills Netherlands organiseert de vak-
wedstrijden in Zwolle met onder meer 
wedstrijden in verschillende bouwbe-
roepen. www.skillsheroes.nl

NK Bouw voor mbo’ers
Advertorial
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Het talent van deze week, Juul Verbeeten kan zijn bon tot 
donderdag 11 december ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Juul Verbeeten

Juul verbeeten is al heel
de competitie ongeslagen

ATTC’77
Juul Verbeeten

voetbal ASV’33 boekt belangrijke overwinning
Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft zich pri-
ma herpakt na de onnodige neder-
laag van vorige week tegen ELI, door 
verdiend met 0-2 te winnen uit bij 
Olympia Boys in Ommel. Het was 
een wedstrijd op het scherpst van 
de snede, beide partijen legden een 
grote werklust aan de dag, met veel 
sportieve fysieke inzet, waardoor het 
een wedstrijd was die het aankijken 
meer dan waard was. 

Dat het geluk de laatste weken 
niet echt aan de zijde van de Aarle-
Rixtelnaren mag zijn, wordt meer en 
meer duidelijk. Ook deze wedstrijd 
stonden paal en lat succes in de weg. 
ASV’33 was de bovenliggende partij, 
maar had moeite om dit in een score 
uit te drukken. Een verdwaalde voor-
zet van Sander van de Waarsenburg 
eindigde na een kwartier voetballen 
tegen de lat van het Ommelse doel. 
ASV’33 bleef goed druk zetten op de 
verdediging van Olympia Boys, maar 
met twee boomlange centrale verdedi-
gers wisten zij  de spitsen van ASV’33 
redelijk te bestrijden. Ook de Ommelse 

aanvallers hadden geen geluk. Een 
inzet van de spits van Olympia Boys 
eindigde ook tegen de lat. 5 minuten 
voor rust was het wel raak voor de 
Aarle-Rixtelnaren. Nick Hendriks wist 
een van de vele corners tot doelpunt 
te promoveren, waarna beide ploegen 
met een 0-1 stand gingen rusten.

Na rust kwam ASV’33 sterk uit de 
startblokken en gaf het Olympia 
Boys weinig ruimte. De rood-witten 
kregen bij regelmaat de kans om de 
score uit te bouwen. Hierdoor bleef 
Olympia Boys in de wedstrijd en uit-
zicht houden op een beter resultaat, 
maar verder dan een scrimmage voor 
het ASV doel kwamen ze niet. Ook 
Jordy Kuijpers weet inmiddels wat het 
is om net niet het doel te vinden en 
tot twee keer toe het aluminium te ra-
ken. ASV’33 bleef keihard werken om 
de score uit te bouwen, was het niet 
met goed voetbal dan maar met veel 
strijd, en uiteindelijk in de 90e minuut 
besliste Jordy Kuijpers dan ook defini-
tief deze wedstrijd. Mark Smits speelde 
op rechts prima zijn tegenstander uit 

en speelde de geheel vrijstaande Jordy 
Kuijpers aan, die op zijn beurt de bal 
tegen de touwen joeg 0-2. Hierdoor 
was meteen de wedstrijd beslist en 
konden de Aarle-Rixtelnaren met 
Sander van de Waarsenburg als abso-
lute uitblinker aan haar zijde met 3 dik 
verdiende punten huiswaarts keren.

Zondag staat de laatste wedstrijd 
voor de winterstop op het program-
ma. ASV’33 speelt dan in en tegen 
Grashoek. Als ze daar weten te win-
nen, kunnen ze terugkijken op een 
zeer geslaagde eerste competitiehelft 
en kan de accu opgeladen worden 
voor het 2e deel van de competitie, 
die in de week voor carnaval, zondag 
8 februari, weer van start gaat.

Opstelling ASV’33; Rob Renders, 
Robbert Mol, Sander van de 
Waarsenburg, Ruud de Brouwer, 
Dennis Verbakel, Rene de Vries, Teun 
van Asten, Peter Raymakers(75e 
Mark Simts), Ronny Heijmans, Jordy 
Kuijpers, Nick Hendriks.

Fysiotherapie en training Kemps 
en Rijf nieuwe sponsor ASV’33 3

Mariahout F3 overtuigend kampioen

Eli F1 verovert kampioenstitel
Lieshout - Een spannende voetbal-
thriller zaterdag tussen de 2e klas-
se F-pupillen van ELI en DVG uit 
Liempde. Op sportpark De Luijtelaar 
werd gestreden om de titel. Na een 
2-1 overwinning van ELI F1 werd het 
kampioenschap uitbundig gevierd. 

Een grote schare familie, vrienden en 
bekenden had hun plaats ingenomen 
op de tribune en langs de lijn van het 
hoofdveld van ELI. Ook de bezoekers 
uit Liempde waren in groten getale 
naar Lieshout gekomen om hun ploeg 
aan te moedigen. Er stond tenslotte 
een kampioenschap op het spel. Bij 
gelijkspel of winst zou ELI kampioen 
zijn. DVG had de volle winst nodig 
om de hoofdprijs mee naar Liempde te 
kunnen nemen.
 
In de beginfase van de wedstrijd had-
den de mannen van ELI zichtbaar last 
van de grote druk die op hun schou-
ders rustte. DVG nam het initiatief en 
al vroeg in de wedstrijd wisten zij met 
een afstandsschot de score te ope-
nen. Iedereen met een blauwwit hart 
wist dat de 0-1 niet voldoende zou 
zijn. De rust gaf de Eli-coaches, onder 
leiding van Jorn Gilsing, de mogelijk-
heid om hun talenten toe te spreken 
en het beste uit de spelers naar boven 
te halen. Het talentvolle team wist al 
vaker dit seizoen een achterstand om 
te buigen naar winst. Vandaag zou een 
gelijkspel genoeg zijn. Met de felheid 
die men van dit team gewend is, werd 

gestreden om elke bal. Zou het dan 
toch nog gaan lukken?

Alle spanning kwam los toen spits Tom 
Verbakel de DVG-verdediging kans-
loos liet en de stand op 1-1 bracht. 
Even later maakte Pepijn Relou, die 
deze competitie vaker belangrijke 
goals scoorde, een einde aan alle twij-
fel. Met een fraaie goal zette hij zijn 
team op een 2-1 voorsprong. DVG 
probeerde met een slotoffensief nog 
de wedstrijd te forceren. Iedereen 
hield zijn adem in toen ELI-keeper Bart 
Vermaeten een gevaarlijke inzet uit 
een DVG-corner op de doellijn wist 

te stoppen. Kort daarna floot scheids-
rechter Laurenz Hagedoorn voor het 
eindsignaal en kon het team, samen 
met shirtsponsor assurantiekantoor 
Erik Relou, de kinderchampagne ont-
kurken. 

De jeugdafdeling van voetbalvereni-
ging Eli kijkt terug op een geslaagde 
najaarscompetitie. Naast het kampi-
oenschap voor de F1 was er een fraaie 
4e plaats voor de B2, veroverden de 
E1, E3 en de F2 de 3e plaats en ein-
digde de D1 op de 2e plaats van de 
ranglijst.

Achter, vlnr: Pepijn Relou, Rens Verhagen, Erik Relou, Jurgen Verhagen, 
Ruben Hagedoorn en Jorn Gilsing. Voor, vlnr: Mauro Gilsing, Ruud 
Opsteen, Bart Vermaeten, Krijn Janssen, Tom Verbakel en Job Ruis

Mariahout - De jeugdige spelers 
van de F3, gesponsord door trainer/
leider Arno Leenders, werden op 

overtuigende wijze kampioen. Van de 
9 wedstrijden werden er maar liefst 8 
gewonnen!

VV Mariahout F3 is kampioen geworden!

Verdiende overwinning ELI op Mifano
Lieshout – ELI nam direct het initia-
tief op het eigen sportpark. De eerste 
kans was voor Bram Donkers, maar 
hij schoot langs. Na 6 minuten kwam 
ELI op een 1-0 voorsprong door Sem 
Steenbakkers, die de keeper omspeel-
de en de bal binnenschoof. ELI hield 
de druk op het Mifano-doel en kreeg 
enkele goede scoringsmogelijkheden 
in de beginfase.

Frank van Berlo schoot nog langs, 
Bram Donkers zag zijn inzet via de 
voet van de keeper gekeerd en Bas 
Hollanders schoot via de keeper de bal 
over. Beide ploegen speelden met veel 
inzet en probeerden steeds druk op de 
bal te zetten. In de 34e minuut leek de 
verdiende 2-0 te vallen, maar Aaron 
Hurkx schoot de bal tegen de paal. 
Hierna hielden beide ploegen elkaar 
meer in evenwicht, maar tot echt doel-
gevaar voor een van beide doelen leid-
de dat niet. In de blessuretijd van de 1e 
helft slalomde Sem Steenbakkers door 
de defensie van de Mierlose ploeg, 

maar de juiste afwerking ontbrak bij 
de inzet van Frank van Berlo.  

Even na rust kwam Mifano onver-
wachts op gelijke hoogte via een tref-
fer van Koen van den Bogaard, 1-1. 
Deze goal werd fel betwist door ELI 
vanwege voorafgaand buitenspel. 
Mifano rook nu kansen op meer en 
kreeg via dezelfde van den Bogaard 
een goede kans. Daarna was het jonge 
Lieshoutse team aan zet. Binnen 10 
minuten was de thuisploeg doeltref-
fend. De scheidsrechter gaf voordeel 
toen tegen de snelle Bram Donkers 
een overtreding werd begaan. Sem 
Steenbakkers kreeg de bal en schoot 
de bal laag in de verre hoek binnen, 
2-1. Even later ging Mifano-goalie 
Wouter Overmeire bij een schot van 
Bram Donkers lelijk in de fout, waar-
door Sem Steenbakkers zijn hattrick 
kon voltooien. Direct hierop was de 
wedstrijd gespeeld toen Bram Donkers 
in het 16-meter ten val werd gebracht. 
De toegekende strafschop benutte hij 

zelf, 4-1. De bezoekers bleven strijden 
voor een beter resultaat, maar Joost 
van der Tol wist bij een corner een 
inzet uit het ELI-doel te koppen. Aan 
de andere zijde liet Sem Steenbakkers 
na om een snelle aanval met Bram 
Donkers te bekronen.  Met de als in-
valler debuterende 17-jarige Rany 
van der Groef in de ploeg wist Mifano 
ver in blessuretijd nonchalance in de 
overigens geconcentreerd spelende 
ELI-defensie nog 2 keer af te straffen, 
4-3. Door deze overwinning neemt 
ELI halfweg de competitie de 3e plaats 
in, welke recht geeft op rechtstreekse 
promotie naar de 4e klasse. 

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling



Donderdag 4 december 201434 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Uitstekend Sparta’25 verliest van koploper Forumavond over 

ouders langs de lijnBeek en Donk – Sparta’25 speelde 
zondag de wedstrijd tegen koploper 
WSC uit Waalwijk. Gelet op het spel 
van de laatste weken hoeft Sparta 
van geen enkele tegenstander schrik 
te hebben in deze tweede klasse, 
dus ook niet van de koploper.
 
De Beek en Donkenaren waren in de 
eerste helft de betere partij met goed 
verzorgd voetbal. De ploeg won veel 
duels en kreeg kansen, welke ze he-
laas niet om wisten te zetten in doel-
punten. 

In de tweede helft zette Sparta’25 
nog meer druk naar voren. Het ge-
voel dat er iets te halen was bij de 

koploper, was duidelijk aanwezig. 
Helaas liet WSC zien niet voor niets 
koploper te zijn. De individuele 
kracht en kwaliteit van de spelers 
van de thuisploeg gaf de doorslag. 
Een kwartier na rust kwam Sparta’25 
op achterstand door een eigen doel-
punt van Nick van Erp. Hij liep te-
gen een voorzet van de linkerkant 
aan, waardoor de bal in het doel 
belandde. Vijf minuten later maakte 
WSC de 2-0. Niet veel later gaven 
de Waalwijkenaren Sparta’25 de ge-
nadeklap. De thuisploeg kwam over 
rechts door. De bal werd voorgege-
ven en een speler van WSC werkte 
de bal met de borst binnen.

Ondanks de nederlaag kan Sparta 
zeker tevreden zijn over de inzet, de 
werklust en het getoonde spel. Het 
is echt genieten om het jonge team 
elke week zo te zien voetballen.  

Jong Sparta door in Brabantcup
Sparta’25 doet mee aan de Omroep 
Brabant Cup met ‘Jong Sparta’, een 
team voor spelers onder de 23 jaar. Op 
25 november speelde Jong Sparta’25 
tegen Keldonk 1, koploper in de 5e 
klasse H. Het was een mooie gelijk op-
gaande wedstrijd, die uiteindelijk door 
de groen-witten werd gewonnen met 
1-0. Het Spartaanse doelpunt werd 
gemaakt door Niels van Lieshout uit 
een strafschop. Sparta bekert verder. 

Beek en Donk – Voetbalclub Sparta’25 
houdt op maandag 2 februari 2015, 
om 20.00 uur, een thema-avond in 
de kantine, met als uitdagende titel: 
‘Ouders langs de zijlijn: positief of 
negatief?’

Deze avond wordt mede georgani-
seerd door twee zeer interessante 
sprekers. Art Langeler, hoofd  jeugd-
opleiding PSV en Rick de Rooij, hoofd 
opleiding onderbouw Helmond Sport 
zullen hun zegje doen.

Deze avond is bestemd voor ouders 
van spelers in de jeugdteams van 
Sparta’25 en begeleiding jeugdteams, 
commissie normen en waarden, 

hoofdbestuur en jeugdbestuur. Maar 
anderen die betrokken zijn bij de jeugd 
van Sparta’25 zijn ook van harte wel-
kom. Kortom, discussieer mee! En no-
teer deze datum alvast in de agenda. 

Grote clubactie levert mooi bedrag op
Veel leden binnen Sparta’25 hebben 
loten verkocht. Dit heeft er voor ge-
zorgd deze actie circa €2.000,00 heeft 
opgeleverd. Dit bedrag zal goed wor-
den besteed binnen de vereniging. 
Sparta’25 bedankt alle mensen welke 
de loten hebben verkocht en/of ge-
kocht voor hun deelname. Of op jouw 
lot(en) prijs is gevallen kun je checken 
op de site van de Grote Clubactie. 

Aarle-Rixtel - Het derde jeugdteam van 
tafeltennisvereniging ATTC’77 heeft de 
competitie met een monsterzege afge-
sloten. Juul Verbeeten, Rens en Michiel 
van Schaik wonnen met maar liefst 9-1 
van Budilia 2. Alleen Michiel liet een 
steekje vallen. Door deze overwinning 
zijn ze Budilia net voor gebleven en als 
vierde geëindigd. Opmerkelijk detail is 
dat Juul deze competitie geen enkele 
wedstrijd verloren heeft, wat een zeer 
mooie prestatie is.

Het eerste jeugdteam is met 65 punten 
knap tweede geworden in de junioren 
J3 klasse. Werner Doensen, Dennis van 
der Putten en Bart Willems vormen een 
heel gelijkwaardig team, ze wonnen 
alle drie circa 70% van hun wedstrij-
den. In het tweede jeugdteam spelen 
Niels Doensen, Sander Bevers en Harm 
Steenbakkers. Ze zijn vierde geworden 
in de J5 klasse net achter Een en Twintig 
1 uit Beek en Donk.

Bij de senioren was het met name bij de 
lagere teams spannend. Het eerste en 
derde team zijn kansloos gedegradeerd 
uit de hoofd- respectievelijk derde klas-
se. Voor het tweede team was het nog 
een beetje spannend aangezien met vier 
teams gestreden werd tegen het spelen 
van een degradatiewedstrijd. Door de 
laatste twee wedstrijden van de com-
petitie overtuigend te winnen, zijn de 
heren uiteindelijk tweede geworden. 
Voor het vierde team was er niets meer 
te halen, zij zijn derde geworden.

Het vijfde team had 3 punten nodig 
om een promotiewedstrijd te mogen 
spelen. Jeroen van der Heijden, Dorette 
van den Elsen en Vincent Braak speel-
den thuis tegen Budilia 9. Jeroen en 
Vincent wonnen hun eerste wedstrijd 
terwijl Dorette die verloor. Nadat ook 

de dubbel verloren werd, kreeg Dorette 
nog een kans om het derde punt te sco-
ren. Deze keer lukte het wel. Uiteindelijk 
wonnen ze met 6-4 en spelen ze op 12 
december om promotie naar de vijfde 
klasse.

Het zesde team speelt al seizoenen in 
de laagste klasse. Zij zijn regelmatig 
dichtbij een kampioenschap maar het 
wil – tot nu toe – maar niet lukken. Met 
twee punten voorsprong op de nummer 
2 gingen Tessa van den Boogaard, Jan 
van de Broek en Stephan Vergroesen de 
laatste wedstrijd in. Wanneer 9 punten 
werden gehaald waren ze kampioen. Bij 
minder punten zouden ze afhankelijk 
zijn van de uitslag tussen ATTV’71 en 
Bergeijk. Tessa, Jan en Stephan lieten 
niets aan het toeval over en wonnen 
overtuigend met 9-1. Volgend seizoen 
mogen ze het dan eindelijk weer eens 
een keer in de zesde klasse gaan pro-
beren.

tennis Tenniskids World Tour winterevent

Stedentennis Oost-Brabant verliest van Maascourt

Laarbeek - Dit jaar is voor het eerst een 
volledige competitie gestart voor de 
allerkleinste tennissers. In deze com-
petitie, genaamd Tenniskids World 
Tour, worden de ballen, de baan en 
de puntentelling aangepast om ten-
nis nóg aantrekkelijker te maken voor 
deze ‘Tenniskids’. 

Het idee van World Tour is dat iedere 
maand van het jaar, kinderen met en 
tegen elkaar kunnen tennissen. Helaas 
ligt de World Tour in wintermaanden 
stil omdat de meeste dorpen in de buurt 
geen overdekte tennisbanen hebben. In 
Beek en Donk ligt gelukkig Tennishal D’n 

Ouwe Toren, waar ze de mogelijkheid 
wel hebben om binnen te tennissen. 

Daarom organiseren Jorg Gussenhoven 
en Bowen Straatman, tennistrainers 
van TV ’t Slotje, voor de tweede keer 
het ‘Tenniskids Winter Event’ voor alle 
kinderen in Laarbeek die met Oranje 
of Rode ballen spelen (ongeveer tot en 
met 11 jaar). Dus voor kinderen van TV 
de Raam, LTV de Hut en TV ’t Slotje. 
Ook verenigingen buiten Laarbeek zijn 
uitgenodigd. Je mag ook meedoen als 
je wel tennist, maar nog niet meedoet 
met Tenniskids World Tour. Zo kun je 
het alvast een keertje uitproberen. 

Het Event vindt plaats op 14 decem-
ber en 18 januari. Dit heeft dezelfde 
opzet als de World Tour, met nog een 
hoop extra spelletjes die nog tot 14 
december een verrassing blijven. Het 
belooft een super gezellige middag te 
worden vanaf 14.00 zoals gezegd in 
Tennishal D’n Ouwe Toren. Twee á drie 
uur worden de kinderen vermaakt. De 
kosten zijn slechts €3,00 p.p. en kun-
nen tijdens het Tenniskids Winter Event 
worden betaald. Inschrijven kan door te 
mailen naar 
tenniskidswinter@gmail.com. 

Venray/Beek en Donk - Zondag stond 
de derde wedstrijd van het seizoen op 
het programma, de uitwedstrijd te-
gen het eerste team van tennisschool 
Maascourt. 

Gezien het thuisvoordeel van de 4 US-
open hardcourtbanen was van tevoren 
al bekend dat het een lange en lastige 
dag ging worden. Toch heeft het team 
karakter getoond en werd voor elk punt 
gestreden met als uitkomst 18-30 voor 
de Venrayse formatie. Hoofdcoach Jorg 
Gussenhoven: “Ik kan niemand iets 
kwalijk nemen. Ik ben zelf best wel trots. 
Het team gaat fijn met elkaar omgaat 
en steunt elkaar. De groei is zichtbaar en 
er zit nog veel rek in de groep. De taken 
op de baan worden netjes uitgevoerd. 
Met nog twee thuiswedstrijden en een 
uitwedstrijd voor de boeg kan het team 

zich nog belonen met een goede eind-
klassering. Het ligt nog steeds dicht bij 
elkaar.”

In de leeftijd tot en met 12 jaar waren 
de meiden enorm aan elkaar gewaagd. 
Gezien de lange rally’s was het een schit-
terend schouwspel. Alles kwam erbij kij-
ken, zowel tactisch als conditioneel. De 
singel van Maud van Oosterwijk bracht 
twee punten bij de dames binnen. De 
jongens hadden ook veel strijd. Vooral 
in de dubbel Hocks/Booy die in een ge-
lijke stand eindigde. Tom Booy wist de 
singel daarna met sterk spel naar zich 
toe te trekken. 

Bij de 14-jarigen hadden de tegenstan-
ders geen tegenstand bij de meisjes. De 
jongens speelden in totaal gelijk. Bas de 
Bont liet in zijn singel zien, dat hij steeds 
meer grip kreeg op zijn tegenstander. 
Mede door zijn netspel doorbrak hij 
het spel van zijn opponent. De verras-
sing van de dag kwam bij de 16-plus-
sers vandaan. Loes Vermeulen moest na 
de blessure van Evi Buijsen in de dub-
bel invallen tegen de Limburgse Joyce 
Lauf. Samen hadden ze al knap gelijk 
gespeeld. 

Op papier was het niveauverschil tus-
sen de meiden meer dan twee punten, 
maar op de baan was daar weinig van 
te merken. Nadat Loes 1 set en 4-1 ach-
terstond, liet ze figuurlijk haar tanden 

zien en dwong ze haar spel op tot gro-
te frustratie van haar tegenstandster. 
Uiteindelijk werd het een tiebreak waar-
in Loes Vermeulen uiterst kalm bleef. 

Gideon van Esch en Martijn Peters had-
den in de dubbel het geluk niet aan hun 
zijde. Na een 5-2 voorsprong werd het 
nog alsnog in de tiebreak verloren. Een 
break in de tweede set was voldoende 
voor de overwinning. De singel van 
Gideon van Esch eindigde gelijk, terwijl 
Martijn Peters de kans had om het ver-
lies in de eerste set goed te maken in de 
tweede, maar de 4-1 voorsprong slonk 
als sneeuw voor de zon en werd uitein-
delijk 6-4 voor de opponent. 

Tot en met 20 jaar was de formatie net 
niet sterk genoeg om punten te pakken. 
Stef Geven en Tim Peters haalden het 
net niet in de singel. Tim raakte zelfs 
geblesseerd. De beide dubbels daarvoor 
waren ook net niet sterk genoeg. Ieke 
van Vught was mede door de absentie 
van de meisjes t/m 14 doorgeschoven. 
Zij moest het opnemen tegen 3-speel-
ster Julie Creemers. Dit werd een waar 
gevecht met als uitkomst 4-6, 4-6 voor 
de Venrayse.

Al met al een terechte uitslag tegen 
een sterke tegenstander. De volgende 
ontmoeting van STOB is op 25 januari 
tegen het regioteam uit Kerkrade, PTA 
tennisschool.

Staand vlnr: Tom Booy, Daniel Barendse, Myrne van Erp, Gideon van Esch, Bas de Bont, Mats Biemans, 
Thom van Erp, Loes Vermeulen, Roos Kruisbrink, Ilse van Rooij en Roy Willemsen. Zittend vlnr: Timo Hocks, 
Maaike Jongmans, Nienke van de Rijdt, Maud van Oosterwijk, Kim van de Broek en Coach Bowen Straatman

tafeltennis Teams ATTC’77 
sluiten 
competitie af

Juul Verbeeten 
bleef ongeslagen 
in de competitie
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MooiLaarbeekkrant
judo Succes voor Judoclub Mariahout 

in Keldonk

Budoclub Beek en Donk goed op dreef 

Goede wedstrijden Avanti bij 
toernooi Keldonk

Mariahout - Zeven judoka’s van judo-
club Mariahout hebben deelgenomen 
aan het Lage Banden toernooi, dat 
30 november gehouden werd door 
Judovereniging de Jigoro’s in gymzaal 
’t Span in Keldonk. 

Marco van Vijfeijken wist zijn twee 
partijen met ippon winnend af te 
sluiten en behaalde een mooie eerste 
plaats. Een eerste plaats was er ook 
voor Inge van de Ven. Zij wist vier 
partijen winnend af te sluiten waarvan 
drie met vol punt, ippon. De partij te-
gen Daan Beniers was erg spannend. 
Daan stond met yuko voor tot de laat-
ste seconde toen Inge met een mooie 
en verassende worp alsnog een waza-
ari scoorde en ook deze partij winnend 
wist af te sluiten. Inge behaalde een 
zeer verdiende eerste plaats. Daan 
werd tweede in deze poule door in de 
overige drie partijen de overwinning 
met aanvallend judo binnen te halen. 
Lars Berkvens behaalde die overwin-
ningen met ippon waarvan twee met 
een muurvaste houdgreep. Een mooie 
eerste plaats voor Lars tot gevolg.

Rik Iven verloor zijn eerste partij nipt 
op beslissing. Zijn tweede partij wist hij 

door een houdgreep met ippon win-
nend af te sluiten. Helaas moest hij na 
de derde partij geblesseerd afhaken. 
Rik behaalde een tweede plaats. Jens 
van der Aa was lang in de strijd om 
de eerste plaats. Hij won zijn eerste 
twee partijen, maar moest in de laatste 
partij zijn meerdere in de tegenstander 

erkennen. Met goed en aanvallend 
judo een zeer verdiende tweede plaats 
voor Jens. Freek Beniers had een zeer 
pittige en goede tegenstander. Hij wist 
ondanks zijn inzet geen partij winnend 
af te sluiten. Freek behaalde een twee-
de plaats. 

Beek en Donk - 8 Judoka’s van 
Budoclub Beek en Donk hebben zon-
dag 30 november in Keldonk meege-
daan aan een lage banden judo toer-
nooi. Dit toernooi werd georganiseerd 
door judoclub ‘De Jigoro’s’ in Sport- 
en Ontmoetingscentrum ’t Span.

Daan Wich mocht als jongste van 
het team beginnen. Tijdens zijn eer-
ste wedstrijd liet hij zijn tegenstan-
der helaas los uit een houdgreep. 
Daardoor verloor hij deze wedstrijd. 
Daarna overkwam hem dat niet meer, 
en wist hij de drie volgende wed-
strijden met een houdgreep te win-
nen. Daan werd daarmee eerste in 
zijn poule. Sara Spierings won met 
een houdgreep haar eerste wedstrijd, 
en verloor door een houdgreep haar 
tweede. Door in haar derde wedstrijd 
een yugo te scoren werd ze tweede in 
haar poule. Evi Somhorst en Noortje 
van den Bogaard presteerden allebei 
op dezelfde manier: door de eerste 
wedstrijd te winnen en de tweede en 
derde met een houdgreep resp. yugo 
te verliezen werden ze beiden derde in 
hun poule. Sven Beckers ging er weer 
vol in: een prachtige heupworp goed 
voor een ippon in de eerste wedstrijd 
werd gevolgd door een yugo en een 
houdgreep, weer ippon. De derde 
wedstrijd was zwaar en werd gewon-
nen op beslissing van de scheidsrech-
ter. Na een wazari achterstand wist 
hij de laatste wedstrijd toch nog met 

ippon te winnen, waardoor hij eerste 
werd. Thom Boot begon met verlies, 
hij kreeg een wazari tegen. Daarna 
kwam hij sterk terug: de twee vol-
gende tegenstanders wisten niet meer 
aan zijn houdgreep te ontkomen wat 
twee keer een ippon opleverde. Hij 
werd er ook eerste mee in zijn poule. 
Joeri van Zutven mocht in een kleine 
poule twee keer tegen dezelfde twee 
tegenstanders. Hij gaf zijn tegenstan-
ders geen kans: alle vier wedstrijden 
won hij. Eén op beslissing, twee met 
een yugo, en de laatste overtuigend 
met een ippon. Hij werd er ook eerste 

mee in zijn poule. Gijs de Visscher 
mocht door het uitvallen van een te-
genstander twee keer tegen dezelfde 
tegenstander, die hem twee keer te 
sterk bleek. Gijs werd zo tweede.

Het toernooi kende een vlot ver-
loop. In een kleine twee uur konden 
alle poules worden voltooid. Daarna 
mocht iedereen een prijs in ontvangst 
nemen, met applaus van het publiek. 
Als afsluiting werd Hans Coolen, 
jeugdtrainer van de Jigoro’s, gehul-
digd met zijn 40-jarig jubileum als be-
stuurslid.

Lieshout - Tien judoka’s van Judoclub 
Avanti uit Lieshout hebben deelgeno-
men aan het lage banden toernooi op 
zondag 30 november. Door alle span-
ning rondom de komst van de Sint 
konden deze kinderen zich nog even 
lekker uitleven op de judomat. 

Luca van Osch, Sem van de Baar, 
Willem Opheij en Thomas Overdijk 
namen voor het eerst deel aan het 
toernooi in Keldonk. Ze hebben zich 
allen goed geweerd en na de eerste 
partij wisten ze meteen wat hen te 
doen stond. Ze hoefden niet bang te 
zijn voor de tegenstander, want het 
was net als in de judoles. Een goede 
judopakking, inzetten en werpen 
maar. Super gedaan alle vier.
 
Teun Wagelmans, Marius Penninx, 
Teun Kuijn, Mirte Meulendijks,  Ferre 
van de Ven en Ruud Opsteen hebben 

al vaker deelgenomen en dit was ook 
te zien aan het aantal verschillende 
technieken die ze in wisten te zetten. 
De deelnemers in de verschillende 
poules waren zeker aan elkaar ge-
waagd en verscheidene keren werd er 
gebruik gemaakt van een verlenging 
van de wedstrijdduur. Allemaal heb-
ben ze fel gestreden maar Ferre van 
de Ven was de judoka van de dag. Hij 
zette zich voor 200% in en liet aller-
lei technieken zien. Als hij nu ook nog 
een goede judopakking heeft, wordt 
hij vast en zeker de kampioen!

Uitslagen
1e Marius Penninx, 1e Mirte 
Meulendijks, 2e Willem Opheij, 
2e Ruud Opsteen, 2e Teun Kuijn, 
2e Sem van de Baar, 3e Luca van 
Osch, 3e Thomas Overdijk, 3e Teun 
Wagelmans, 3e Ferre van de Ven.

De Judoka’s tonen trots 
hun gewonnen prijzen

De Judoka’s van Budoclub Beek en Donk met hun prijsjes

De judoka’s van Avanti met hun prijsjes

boksen Workshop boksen BSO De Sprankel

Lieshout – Er is ongelooflijk veel 
sporttalent in Laarbeek. Deze keer is 
de beurt aan het Lieshoutse BSO De 
Sprankel.

Een hele leuke felle groep pubers die 
voor de eerste keer kennis maak-
ten met het boksen. Volgens Riny 
Heesakkers (boksschool Laarbeek) is 
het zeker de moeite waard en voor 

herhaling vatbaar. Absoluut talent dat 
de komende jaren in deze contreien 
van zich laat horen. Jeugdige sporters 
zijn vanaf acht jaar welkom in boks-
school Laarbeek.

BSO De Sprankel bij de boksworkshop

turnen Vijf trainers geslaagd 
bij Turnvereniging 
De Ringen

Beek en Donk – De examens voor 
Assistent Leider Niveau 2 voor trai-
ners werd gehouden op zondag 24 
november. De examens waren ge-
organiseerd door de Koninklijke 
Nederlandse Gymnastiek Unie en 
werden gehouden in Best. 

Van de 15 deelnemers, waren er 
5 van Turnvereniging De Ringen, 

namelijk; Laura Vereijken, Kim van 
Schijndel, Marnix Vereijken, Ashley 
van Gerwen en Anouk Maas. Alle 
deelnemers zijn geslaagd en heb-
ben nu het officiële diploma van de 
KNGU.

De geslaagde trainers, vlnr: Laura Vereijken, Kim van Schijndel, 
Marnix Vereijken, Ashley van Gerwen en Anouk Maas

d e d i c a t e d  t o  p e r f e c t i o n

PROSPEX_SUN019P1_202x267_Inno_Senze_NL.indd   1 25-07-14   08:56

Piet van Thielplein 9 
Beek en Donk  0492-461209



Donderdag 4 december 201436 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
volleybal

badminton

paardensport

Belangrijke punten Bedovo 
op weg naar winterstop

Beek en Donk - Na de zware wedstrij-
den van afgelopen week, stonden ook 
deze week een aantal pittige partijen 
op het programma. De resultaten wa-
ren voornamelijk erg wisselend.

Bij de recreanten leverde Bedovo DR1 
een knap staaltje doorzettingsvermo-
gen. In een sterke wedstrijd versloegen 
zij de jonge dames van De Bedoeling. 
Met snoeiharde services was het 
Jolanda die op beslissende momenten 
het verschil wist te maken in de met 
2-1 gewonnen wedstrijd.

Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1 ken-
de een mindere week. Vanwege een 
ongelukkige blessure van middenman 
Ruud, moesten de heren vanaf de 2e 
set met 5 man verder. Dat er nog één 
puntje gepakt werd, was een verdien-
ste op zich van de uitgedunde selectie 
van Bedovo HR1.

De andere heren recreanten ging het 
gemakkelijker af deze week. Bedovo 
HR2 hadden aan Kastanjehof een ge-
waagde tegenstander, maar in 3 sets 
waren zij voortdurend de sterkere. 
Met setstanden 18-25, 21-25 en 20-
25 behaalden zij een knappe overwin-
ning.

De grote variatie in de uitslagen bij 
de recreanten kwam ook terug in de 
Nevobo-competitie. Bedovo MB1 
kreeg na een reeks overwinningen aan 
het begin van het seizoen, in de laatste 
weken meerdere verliezen voor de kie-
zen. In de hoofdklasse B is dat alles be-
halve een schande, maar desondanks 
was ook het nipte verlies van deze 
week een kleine teleurstelling. Tegen 
Flamingo’s’65 MB1 werd het 3-2.

De dames van Next/Bedovo D1 le-
ken mede door een enkelblessure van 
buitenaanvalster Maaike Koot een 
zware kluif te krijgen aan Vollan’65 
D1, de nummer 4 van de competitie. 
Alhoewel het inslaan van de tegen-
stander imponerend was, bleek hun 
weerstand in de wedstrijd niet al te 
groot. Relatief gemakkelijk werden de 
volle 5 punten gepakt.

Het hoogtepuntje van deze week 
vond plaats bij de Beek en Donkse 
mannen. In de topper tussen num-
mer 1 Shock’82 H2 en nummer 2 Café 
Thuis/Bedovo H1 eindigde de eerste 
vier sets in een terecht gelijk spel. Het 
daadwerkelijke hoogtepunt volgde in 
de vijfde set, waar Bedovo op wils-
kracht het bonussetje en de overwin-
ning mee naar huis nam. 

Lieshout – Er was weer een gezellige 
pony dressuur wedstrijd op vrijdag-
avond 28 november in Manege D’n 
Perdenbak. Met 20 jonge ruiters was 
het een drukke wedstrijd. Met hulp 
van ringmeester Shirley die de ruiter-
tjes op tijd liet starten, liep de wed-
strijd vlotjes door. 

Iris hielp het secretariaat voor haar 
maatschappelijke stage en zorgde er-
voor dat de punten en prijzen op tijd 
klaar lagen. Annie van Lankveld had 
voor de laatste combinatie een lik-
steenbon geschonken, en deze wer-
den zeer gewaardeerd. 

Uit Laarbeek deden de volgende ruiter-
tjes mee. In de AB, klasse B reed Maud 
Vesters met Danny een nette proef, en 
zij werd 1ste met 188 punten. Emma 
van Rooi reed met Alex voor de eerste 
keer in de AB, klasse L1 en behaalde 
haar 1ste winstpuntje door 187 pun-
ten te scoren. Suze van de Hurk en 
Hattrick Primadonna werden 3de in 
de DB en kregen 175 punten, voor de 
2de proef kreeg ze 184 punten. Emma 
Egelmeers en Castenwayseweg’s Silvie 
kreeg 173 en 174 punten. In de L1 en 
L2 reden Sylvia van de Hurk en Jessie, 
zij werden 3de met 196 punten, Ilvy 
Maas reed met Esmeralda 2 proeven 

en werd 5de met 187 en 2de met 185 
punten.

Iedereen kan weer volop gaan oefe-
nen voor de volgende wedstrijd in het 
nieuwe jaar, op 9 januari 2015 starten 

de paarden en hiervoor kun je inschrij-
ven, mail je inschrijfformulier naar 
wedstrijdderaam@live.nl De volledige 
uitslag en meer foto’s staan op de site 
www.stichtingderaam.nl.

Gezellige Pony Dressuur in 
Manege D’n Perdenbak

Emma van Rooi met ‘Alex’

Zwarte Pieten spelen bij BC Mixed
Beek en Donk – Drie Zwarte Pieten 
kwamen vrijdag 28 november spe-
ciaal naar sporthal d’n Ekker om met 
de jeugd van Badmintonclub Mixed 
te komen spelen. De jeugdcommis-
sie had die avond voor allerlei leuke 
spellen op de badmintonbanen ge-
zorgd.

Normaal badmintonnen was er 
niet bij afgelopen vrijdag. Maar dat 
hoef je ook niet te verwachten als 
er drie Zwarte Pieten mee komen 
doen. De zaal was omgetoverd tot 
een speelplaats met een pakjesrace, 
duo-badminton, ‘blind’ overslaan, 
pakjestoren bouwen en nog veel 
meer spellen. De Pieten deden en-
thousiast mee en deelden tussen-
door snoepgoed uit aan de kinderen. 
Na afloop van de spellen werden de 
kinderen getrakteerd op een lekkere 
chocomel met slagroom en uiteraard 
ontbrak Sinterklaas ook niet, in de 
vorm van een chocolade pop. Toen 
om half negen de senioren begon-
nen met hun speelavond waren de 
Pieten alweer naar het volgende 
feestje vertrokken. 

Kijk voor meer informatie over de 
vereniging op www.bcmixed.nl en 
Facebook.com/bcmixed.

Jente (l) en Pleun (r) tijdens de Zwarte Pietenavond

Jeugd Badminton Club Lieshout 
blijft punten sprokkelen

Lieshout - In de districtscompetitie, 
bij de leeftijdsklasse tot 15 jaar, blijft 
BCL-U15/Rabobank de puntjes bijeen 
sprokkelen. 

In de zesde afdeling van deze klasse 
heeft het team inmiddels 20 punten 
verzameld in de 8 gespeelde wedstrij-
den. In de meest recente twee wed-
strijden werden zelfs 6 punten binnen-
gehaald. Met dit aantal staat het team 
op een zesde plaats in deze afdeling en 
is een doorstoot naar de vijfde plaats 
‘slechts’ 4 punten verwijderd.

BC Slamis’67-U15 - BCL-U15/
Rabobank: 2-6
In de uitwedstrijd tegen de leeftijdsge-
noten van BC Slamis’67 in de Udense 
sporthal ‘De Stigt’ werd begonnen 
met twee verliespartijen in de beide 
dubbelpartijen. Zowel Roel de Laat en 
Mathijs Janssen als Gwenn Somers en 
Sabine Verbakel verloren respectieve-
lijk de herendubbel en de damesdub-
bel. Beide teams verloren in twee sets. 
In de daaropvolgende singlepartijen 
ging het iets beter en haalde Gwenn 
Somers het eerste punt binnen door 
haar singlepartij te winnen. Mathijs 
Janssen was daar ook best dichtbij 
maar verloor alsnog. Net als eerste 
heer Roel de Laat en eerste dame 
Sabine Verbakel. In de afsluitende 
mixpartijen ging het beter en wonnen 
Mathijs Janssen en Sabine Verbakel 

na, onder andere, een zeer spannende 
tweede set (23-25). Omdat Roel de 
Laat en Gwenn Somers verloren kon-
den er uiteindelijk slechts twee punten 
meegenomen worden naar de thuis-
basis in Lieshout.

BCL-U15/Rabobank – BC Oosterhout 
U15/3: 4-4
In een zeer gelijkopgaande en zeer 
spannende wedstrijd heeft BCL-U15/
Rabobank het achtervolgende BC 
Oosterhout van zich af kunnen hou-
den. In alle ‘wedstrijdstijlen’ werden 
de punten uiteindelijk gedeeld. In de 
mixpartijen wonnen Roel de Laat en 
Mathijs Janssen met duidelijke cij-
fers. Sabine Verbakel en Janne van de 
Laarschot konden dat niet nadoen en 
verloren. Ook in de singlepartijen werd 
de helft van de wedstrijden gewon-
nen. Roel de Laat en Mathijs Janssen 
waren degene die ze wonnen. Janne 
van de Laarschot verloor haar single-
partij zéér nipt met 21-23 en 20-22: 
het kleinst mogelijke verschil. Ook 
Sabine Verbakel verloor na een nipte 
eerste set (19-21) haar singlepartij. 
De afsluitende twee mixpartijen bo-
den geen ander beeld. Roel de Laat 
en Janne van de Laarschot verloren 
en Mathijs Janssen en Sabine Verbakel 
wonnen: beide in drie sets, wat teke-
nend was voor het gelijk opgaan van 
deze wedstrijd.

Beek en Donk  Leekbusweg 2a 

• Bouwjaar woning: 1982
• Woonboerderij: ca. 536 m3

• Loods: ca. 450 m2 
• Perceelsoppervlakte: 1.883 m2

Fraaie vrijstaande woonboerderij met loods (ca. 450 m2) 
gelegen aan de rand van het bedrijventerrein “De Bemmer”. 
Het object is per direct beschikbaar en is geschikt voor 
een ZZP-er die op zoek is naar veel plaats in een leuke 
omgeving. 

Vraagprijs: € 379.000,- K.K.

Kantoor Aarle-Rixtel
Tel.: 0492 - 38 66 00 WWW.BERKKERKHOF.NL

IN PRIJS VERLAAGD!

BCL-U15/Rabobank met (staand vlnr) Janne van de Laarschot, Sanine 
Verbakel en Gwenn Somers en (zittend vlnr) Mathijs Janssen en Roel de Laat
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handboogschieten

wielersport

zaalvoetbal FC van de Burgt ook op 6e 
speeldag ongeslagen

Beek en Donk - Ondanks een huidige 
2e plek in de rangschikking heeft FC 
van de Burgt de beste papieren om als 
winterkampioen uit de bus te komen. 
Ook TraXX Party en Kartcentrum bleek 
niet opgewassen tegen het intelligente 
vijftal, wat achtmaal doel wist te tref-
fen, waarvan M. van Vijfeijken er drie 
tegen de touwen wist te jagen. De man-
nen in het oranje en zwart troffen vier-
maal doel, waardoor de eindstand op 
8-4 uitkwam.
 
Eerder die avond was BrabantTent ook 
riant op schot. DHVM had weinig in te 
brengen tegen de ontketende ‘Roden’. 
Met een 9-0 einduitslag mochten de 
jongens van DHVM in hun handjes 
knijpen. L. Zegers was aan de kant van 
BrabantTent de grote man met zijn eer-
ste hattrick in de Beek en Donkse zaal. 
Door deze zege hervindt BrabantTent de 
aansluiting met de eerste vier plekken.
 
In de laatste wedstrijd in de B-klasse 
nam de koploper het op tegen het te-
leurstellende Hurkmans Plaatwerk BV. 

Ook ditmaal kon Hurkmans geen echte 
vuist maken, daar waar Puur Baden het 
karwei in 20 minuten klaarde. Het liep 
uit naar 5-0, alvorens Hurkmans via K. 
van Deurzen iets terug kon doen. De 
5-2 einduitslag zegt alles, waarmee Puur 
Baden de voorlopige koploper blijft.     
 
De A-klasse werd geopend met het duel 
tussen Sevenmiles/Café-Zaal Dave van 
de Burgt en D3 Architecten/Café-Zaal 
Dave van de Burgt. Op voorhand een 
heet onderonsje aangezien Sevenmiles 
verrassend goed presteert en D3 re-
gelmatig punten morst. In een gelijk 
opgaand duel, waarin over en weer 
mogelijkheden ontstonden, was het M. 
van der Heijden die vlak voor tijd de 
enige treffer van het duel aantekende. 
De 2e plek blijft daardoor in handen van 
Sevenmiles, tegenover een teleurstel-
lende 5e plek voor D3, die snakken naar 
de winterpauze.  
 
Van Kuringe Adviesgroep en 
Meulensteen/van Lieshout was het 

volgende affiche deze avond. Er ontspon 
zich een waar voetbalgevecht tussen de 
beide kampioenen van verleden sei-
zoen. Van Kuringe dacht een gemakke-
lijk avondje te krijgen, maar werd al snel 
getrakteerd op een achterstand. Onder 
meer via 5 treffers van A. van de Vegt 
trok het alsnog aan het langste eind, 
ware het niet dat Meulensteen fel van 
zich afbeet. Einduitslag: 6-3. 
 
Het slotstuk ging tussen Café Thuis en 
Rijwielhandel van den Berg. Mogelijk 
een kans voor Café Thuis om van de 
hatelijke 0 punten af te komen. Van 
den Berg had toch andere plannen. 
Ondanks een evenwichtig duel in het 
eerste kwartier liep van den Berg in het 
restant van het duel riant uit naar 5-1. 
Drie doelpunten kwamen van de voet 
van goaltjesdief P. Swinkels. Door deze 
nederlaag breidde de puntloze reeks van 
Café Thuis zich uit naar 7 duels. Van den 
Berg wipte met deze zege over D3 heen 
en vindt zich nu terug op plek 4.  

Krijgsman Soranus winnaar 51e 
van Ganzenwinkeltoernooi 

Aarle-Rixtel - Handboogvereniging 
Krijgsman Soranus uit Lieshout is de 
winnaar van het 51e van Ganzenwinkel-
toernooi 2014. Woensdag 26 novem-
ber vond bij Handboogschutterij de 
Eendracht de prijsuitreiking plaats van 
het 51e van Ganzenwinkeltoernooi. 
Hiervoor waren een aantal deelnemen-
de verenigingen met schutters aanwe-
zig op de doel aan de Lijsterstraat. 

Voor de prijsuitreiking werd, zoals al 
enkele jaren gebruikelijk is, een korte 
wedstrijd verschoten met 2 proefpijlen 
en 15 tellende pijlen. Alle aanwezige 
schutters van de bezoekende verenigin-
gen mochten met deze wedstrijd mee-
doen. De gezelligheid en het onderling 
samenzijn werd door iedereen erg ge-
waardeerd. Ook nu was er de nodige 
hilariteit omdat tijdens elke schietbeurt 
vooraf werd aangegeven welke treffer 
telde voor een prijsje. Dan blijkt dat het 
moeten schieten van bijvoorbeeld een 7 
niet iedereen even gemakkelijk afgaat 
en soms een 10 schieten dan ineens 
wel lukt. Voor het verzamelen van de 
diverse prijsjes had penningmeester Jan 
Coolen weer enorm zijn best gedaan. 
Een volle tafel met flessen wijn, blik-
jes fris, pakken koekjes, blikken soep, 
snoep, worstjes, etc. waren hiervoor 
beschikbaar. Geen enkele schutter ging 
dan ook zonder een prijs naar huis. Na 
het verschieten van de 15 pijlen werd 
een eindstand opgemaakt en mocht ie-
dere schutter nogmaals een prijsje uit-
zoeken.

De winnaar van deze wedstrijd werd B. 
de Rooy van de Batavieren uit de Rips 
met 142 punten, 2e werd T. de Jong 
van Strijd in Vrede uit Beek en Donk met 
139 punten en 3e werd C. Vissers van 
Concordia Welvaren uit Erp met 136 
punten.

Aansluitend  werd overgegaan tot 
de Prijsuitreiking van het 51e van 
Ganzenwinkeltoernooi, Hiervoor waren 
speciaal aanwezig de Beschermvrouwe 
en Beschermheer van de Eendracht 
Mevrouw G.M. van Ganzenwinkel en de 
Heer G.T. van Ganzenwinkel. Zij over-
handigden de bij de prijzen behorende 
sculpturen en medailles aan de winnaars 
van de verschillende klasse en aan de 
winnaar van het gehele toernooi. Dat 

werd dit jaar HBV Krijgsman Soranus uit 
Lieshout met -3 punten. Zij benaderden 
als beste dit seizoen het vooraf opgege-
ven resultaat en ontvingen hiervoor de 
wisseltrofee uit handen van Mevrouw 
G. M. van Ganzenwinkel.

Uitslag
1. Krijgsman Soranus, Lieshout          3
2. Neerlandia, Bakel               5
3. Strijd in Vrede, Beek en Donk       17
4. De Vriendschap, Mierlo             25
5. Prins Bernhard, Mierlo             27
6. Recht door Zee, Helmond           30
7. Vredelust, Deurne             37
8. St. Willibrordus, Milheeze            40
9. Batavieren, de Rips             41
10. Houts Welvaren, Mierlo-Hout    51
11. Rozenjacht, Vlierden                  61
12. St. Anthonius, Nijnsel              104
13. Oude Roem Handhaven Someren  
113
14. Haagse Rozenknop, Helmond  144
15. DHSZOD, Heusden - 6 met 4 
      schutters
16. Ontspanning, St. Oedenrode 
      -13 met 4 schutters
17. Kunst en Vriendschap, Liessel 
      30 met 4 schutters
18. Concordia Welvaren , Erp 
      64 met 4 schutters

Uitslag individuele klasse
Hoogste Keizer: J. Schepers   
St. Anthonius, Nijnsel        239 punten
Hoogste Koning: C. Hurkmans  
Houts Wevaren, Mierlo Hout        236
Hoogste heer: E. Geerthuis   
de Batacieren, de Rips           238
Hoogste dame: A. Nouwen   
Recht door Zee, Helmond           218
Hoogste veteraan: W. Hobeijn  
Recht door Zee, Helmond           232
Hoogste jeugd: S. Martens   
Vredelust Deurne            242
Hoogste compound: T. de Jong  
Strijd in Vrede, Beek en Donk        243
Hoogste traditioneel: P. Raaijmakers 
Vredelust, Deurne            203

Met Change verandert U.

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

Mooi resultaat HBS de 
Eendracht in Erp

3e regiowedstrijd bij Krijgsman 
Soranus

Staand vlnr: beschermheer G.T. van Ganzenwinkel, voorzitter Martien v.d. Graef, beschermvrouwe 
G.M. van Ganzenwinkel en mevrouw N. v.d. Laar van Krijgsman Soranus uit Lieshout

Aarle-Rixtel - HBS de Eendracht heeft 
donderdag 27 november deelgeno-
men aan het zogenaamde ‘zulttoer-
nooi’ van HBV Concordia Welvaren in 
Erp. Bij deze wedstrijd is het gebrui-
kelijk dat tijdens de verschieting, de 
aanwezige deelnemers roggebrood 
met Brabantse zult geserveerd krij-
gen.

Ook hier moest vooraf aangegeven 
worden welk resultaat men dacht te 
halen. Na 25 pijlen waren in totaal 
1466 punten geschoten, opgegeven 
was 1468 punten, een resultaat van 

–2. Dit levert mogelijk een mooie 
klassering op in dit toernooi. Hoogste 
schutter van de Eendracht was Toon 
van Hoof met 228 punten. Jan van 
Rooy en Arno Donkers schoten hun 
beste resultaat van dit seizoen.

Resultaten schutters de Eendracht 
1 Toon van Hoof 228, 2 Frank 
Schepers 216, 3 Jan van Rooy 213, 4 
Walter Jansen 209, 5 Arno Donkers 
199, 6 Geert van Ganzenwinkel 176, 7 
Michiel Verbakel 140, 8 Harry Moors 
85 (hs).

Lieshout - Op de banen van Krijgsman 
Soranus werd donderdag een gedeel-
te van de derde regiowedstrijd ver-
schoten. Naast de thuisclub waren De 
Batavieren (Neerkant) en Rozenjacht 
(Vlierden) aanwezig.

Het eerste team, dat toevallig als te-
genstander De Batavieren had, kwam 
tot een totaalscore van 1097 pun-
ten, wat ruim voldoende was voor 
de overwinning. Beste schutter was 
Ad Endevoets met 234 punten. Het 
tweede team schoot in zijn totaliteit 
met 921 punten een nieuw record, 
wat eveneens voldoende was voor 
een overwinning. Beste schutter bij het 
tweede team was Stephan Wijffelaars 

met 196 punten. Ook de jeugd die op 
dinsdagavond schoot, deed goed hun 
best, wat resulteerde in persoonlijke 
records voor Nao Relou, Jeffrey v.d. 
Post en James Stam.

Uitslagen
Ad Endevoets 234; Willem Bekx 228; 
Arjan van de Heuvel 224; Rik van de 
Westerlo 217; Stephan Wijffelaars 
196; Theo van de Laar 194; Maarten 
van de Elsen 193; Dion Thielen 189; 
Rita Endevoets 172; Alex van de 
Ven 171; Nelly van de Laar 159; Jim 
Daniëls 158; James Stam 156; Toos 
van de Graef 153; Ziggy Daniëls 137; 
Noa Relou 118; Jeffrey van der Post 
92.

 Zittend, vlnr: Jeffrey van der Post, Alex van de Ven en James Stam. Staand, vlnr: 
Jim Daniëls, Dion Thielen, Stephan Wijffelaars, Noa Relou en Ziggy Daniëls

35e Lieshoutse 
jeugdveldrit 

Lieshout - Supportersclub ‘De 
Lieshoutse Wielrenners’ houdt op 
zondag 7 december een veldrit voor 
de jeugd in ’t Hof te Lieshout. Het is 
voor de 35e keer dat deze jeugdveldrit 
verreden wordt. Het 7e lustrum van 
de Lieshoutse jeugdveldrit.

Om 12.00 uur is de start voor de 
jongste categorie, waarna nog zes 
wedstrijden volgen. 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 categorieën is de 
Duvelsberg scherprechter. Kom een 
kijkje nemen, een wandeling door de 
bossen en prachtige wedstrijden van 
jeugdige wielrennertjes. Beslist de 
moeite waard!

Categorie 5 actief 
op de Duvelsberg
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voetbal
Sparta’25
Zaterdag 6 november
14.30 Sparta’25 A1 - Wittenhorst A1
14.45 Rood Wit’62 B1 - Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B3 - ZSV B3
13.00 Heeswijk C1 - Sparta’25 C1
11.30 Sparta’25 D1 - Rhode D1G
10.30 Sparta’25 F5G - Brandevoort F10

Zondag 7 december 
14.30 Sparta’25 1 - RKDVC 1
12.15 Bavos 2 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - Boskant 2
11.00 Mifano 3 - Sparta’25 5
10.00 Sparta’25 6 - EVVC 3
10.00 Irene 2 - Sparta’25 7
11.00 Someren 8 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - MVC 4
11.00 Sparta’25 VR1 - EVVC VR1

Uitslagen zaterdag 29 november
Sparta’25 A1 - Nooit Gedacht A1        4-0
VOW A2 - Sparta’25 A2  2-3
Erp B1 - Sparta’25 B1  4-1
Sparta’25 B2 - Avanti’31 B2  1-1
NWC B4 - Sparta’25 B3  4-3
Venhorst B2 - Sparta’25 B4  1-13
Nulandia C1 - Sparta’25 C1  2-1
Sparta ‘25 C2G - WEC C1G  3-1
Schijndel C4 - Sparta’25 C4  2-3
Sparta’25 D1 - Bruheze D1  1-4
Mierlo Hout D3G - Sparta’25 D2  1-3
Sparta’25 D3 - Schijndel D3  4-1
VOW D2 - Sparta ‘25 D4G  3-2
Sparta’25 E1 - Olympia’18 E1  7-2
Avanti’31 E2 - Sparta’25 E2  4-1
Sparta ‘25 E3G - NWC E7G  2-11
Sparta’25 E4 - Avanti’31 E3G  9-0
Sparta’25 E5 - Rhode E6G  11-0
Schijndel E8G - Sparta’25 E6G  0-4
ELI E3 - Sparta ‘25 E7G  7-1
Sparta’25 F1 - Blauw Geel F2  7-0
Blauw Geel F4 - Sparta ‘25 F2G  3-1
Sparta’25 F3 - VOW F1  1-5
NWC F9 - Sparta’25 F5G  0-1

Zondag 30 november
WSC 1 - Sparta’25 1  3-0
Rood Wit’62 2 - Sparta’25 2  1-1
Sparta’25 3 - OSS’20 3  2-5
RKPVV 2 - Sparta’25 4  1-2
Sparta’25 5 - Bruheze 3  1-1
Sparta’25 6 - WEC 3  0-0
Blauw Geel9 - Sparta’25 7  2-1
Mifano 4 - Sparta’25 8  0-2
Sparta’25 9 - ELI 5  2-3
Sparta’25 VR1 - NLC’03 VR1  0-2
WSC 1 - Sparta’25 1  3-0
Rood Wit’62 2 - Sparta’25 2  1-1

ASV’33
Programma jeugd zaterdag 6 december 
14.30 Neerkandia B1 – ASV’33 B1
14.45 Bavos B2G – ASV’33 B2
ASV’33 MB1 is vrij
13.15 Gemert C2 – ASV’33 C1
12.30 SC Helmondia C2 – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 C3 – ZSV C3

Programma Veteranen
16.30 ASV’33 – RKVV Keldonk

Programma senioren zondag 7 december
14.30 Grashoek 1 – ASV’33 1
11.30 ASV’33 2 – ZSV 3
11.30 ASV’33 3 – MULO 3
11.00 ASV’33 4 – Gemert 7
10.30 Mifano 6 – ASV’33 5
11.30 Oranje Zwart VR – ASV’33 VR1

Uitslagen jeugd zaterdag 29 november
ASV’33 A1 – Lierop A1  5-2
Deurne A3 – ASV’33 A2  1-1
ASV’33 B2 – Blauw Geel’38 B4 3-1
Avanti’31 C1 – ASV’33 C1 4-1
ASV’33 C2 – Liessel C2 5-1
MVC C2 – ASV’33 C3 2-4
ONDO D1 – ASV’33 D1G 3-1
ASV’33 D2G – Mierlo Hout D4 9-1
Mierlo Hout E2 – ASV’33 E1 2-3
Stiphout Vooruit E3 – ASV’33 E2 2-7
ASV’33 E3G – Ollandia E2G 11-1
ASV’33 E5G – Rood Wit’62 E7 2-1
ASV’33 F1G – Rhode F2 0-8
Mariahout F2G – ASV’33 F2 2-2
Avanti’31 F3G – ASV’33 F3 7-2
ASV’33 F4 – Blauw Geel’38 F11 7-3
ASV’33 F5 – DVG F5 0-10

Uitslagen Veteranen
ASV’33 – Rhode 2-3

Uitslagen senioren zondag 30 november
Olympia Boys 1 – ASV’33 1 0-2
ASV’33 2 – Vitesse’08 3 1-2
ASV’33 3 – RKPVV 3 2-1
RKPVV 5 – ASV’33 5 2-1
ASV’33 VR1 – Bruheze VR1 4-2

ELI
Zaterdag 6 december 
12.30 ELI C2 – Mulo C3
12.30 ELI D1 – Mulo D2
12.30 ELI D2 – Mifano D2
10.00 ELI E1 – vv Geldrop E3
15.00 Gemert B5 – ELI B2
13.00 Irene C1 – ELI C1
10.30 WEC F1 – ELI F1

Zondag 7 december 
14.30 ELI 1 – Helenaveen 1
11.30 RKVV Keldonk 2 – ELI 2  
11.00 ELI 3 – WEC 2
12.00 ERP 5 – ELI 4
10.00 Gemert 11 – ELI 5
12.00 ELI Vr 1 – Vorstenbossche Boys Vr 1
10.00 ELI Vr 2 – ERP Vr 2 

Mariahout
Woensdag 3 december 
19.00 Mariahout B1 - Margriet B2
13.15 Lierop B1 – Mariahout B1
15.00 Lierop A1 – Mariahout A1

Zondag 7 december
10.00 Rhode VR1 - Mariahout VR1
10.30 DVG 5 - Mariahout 4
10.30 Mariahout 5 - FC Uden 5
11.00 Mariahout 6 - WEC 5
11.30 Mariahout 3 - Hapse Boys 3
12.00 Avesteyn 2 - Mariahout 2
14.30 Mariahout 1 - Bavos 1 

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 26, 29 en 30 november
MW2 – ZSV MW1    16 – 4 
De Korfrakkers MW1 – MW1   12 – 10
R1 – Prinses Irene R1    4 – 4 
Be Quick – PupF1    9 – 7
PupE1 – SVSH     3 – 1
PupD2 – De Korfrakkers    2 – 4 
PupD1 – De Korfrakkers    4 – 3 
AspC1 – Korloo      14 – 5 
Fortuna ’68 – JunA1    8 – 11 
Sen 2 – SCMH 2    7 – 11 
Sen 1 – Celeritas (S) 1     11-11

Programma zaterdag 6 december 
Sporthal Beek en Donk
11.00 PupF1 – Korloo 
11.00 PupE3 – BMC
12.00 PupD2 – Blauw Wit (Ha)
13.00 PupD1 – Korloo
Sporthal Den Dungen
10.40 Flash – AspB1
Sporthal Venhorst
11.00 JES – PupE2
Sporthal Deurne
11.00 De Treffers – PupE1
Sporthal Veghel
12.30 SCMH – AspC1
Sporthal Eersel
12.30 Vessem – JunA1

Zondag 7 december
Sporthal Vlijmen
10.00 NDZW 2 – Sen 2 
Sporthal Sevenum
14.05 Oxalis 1 – Sen 1 

Woensdag 10 december 
Sporthal Bakel
21.30 MW2 – Nijnsel MW2
Sporthal Veghel
21.15 Nijnsel MW1 – MW1

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Vollan ‘65 D1 – Next/Bedovo D1 0-4 
(12-25, 12-25, 15-25, 15-25)
Shock ‘82 H2 – Café Thuis/Bedovo H1 2-3 
(18-25, 26-24, 27-25, 18-25, 23-25)
Flamingo’s’56 MB1 - Bedovo MB1 3-2 
(25-21, 21-25, 25-20, 19-25, 15-07)
Slagerij Brouwers/Bedovo DR1 - Café de 
Bedoeling 2 - 1 

(25-23, 25-13, 19-25)
Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1 - Atelier 
de Bron 1 - 2 
(16-25, 25-23, 21-25)
Kastanjehof - Bedovo HR2 0 - 3 
(18-25, 21-25, 20-25)

Zaterdag 13 december 
De Hoge Heide, Vlijmen
16.15 uur Minerva MB1 - Bedovo MB1
De Klumper, Lieshout
17.00 uur Next/Bedovo D1 - VC Polaris D3
19.00 uur Café Thuis/Bedovo H1 - SV 
Aspargos H1

handbal
KPJ
Uitslagen Aspiranten 
Dames Acritas DS1 - K.P.J. Beek en Donk 
DS1 13-18
Meisjes B-jeugd RED-RAG/Tachos DB1 - 
K.P.J. Beek en Donk DB1 22-1
Gemengde D-jeugd Jupiter ‘75 D1 - K.P.J. 
Beek en Donk D2 19-3
Gemengde D-jeugd Jupiter ‘75 D1 - K.P.J. 
Beek en Donk D2 5-21
K.P.J. Beek en Donk DS1 - M.H.V. ‘81 DS3  
 15-18
K.P.J. Beek en Donk DB1 - Bouwcenter 
Centen HVW DB1# 1-14
K.P.J. Beek en Donk DC1 - HandbaL Venlo 
DC2 3-11
KPJD D1# - Acritas D1# 13-9
K.P.J. Beek en Donk D2 - Apollo D1# 4-10

Aspiranten zondag 7 december 
D’n Ekker
14.50 Dames K.P.J. Beek en Donk DS1 - 
          Tremeg DS2 
13.50 Meisjes B-jeugd K.P.J. Beek en Donk 
          DB1 - E.H.V. DB1 
12.50 K.P.J. Beek en Donk DC1 - Targos 
          Bevo HC DC3 
 
11.10 K.P.J. Beek en Donk D2 - Achilles ‘95 D1
12.00 KPJD D1# - MBDE/De Sprint D2 

Uitslagen senioren 
KPJ Beek en Donk - Mos   12-18

Bedo
Uitslagen
Gemengde C-jeugd – Olympia HC1  9-28
VIOS HA1 – Heren A-jeugd  25-20
Dames Recreanten – KPJ Zeilberg  16-20
Dames 1 – Zephyr DS1  20-13
Heren 3 – Witte Ster 3  16-18
Heren 2 – VESPO 1  29-18
Heren 1 – Witte Ster 2  25-22

Zaterdag 6 december
De Burcht, Boekel
10.50 Habo’95 HC1 – Gemengde C-jeugd 

Zondag 7 december
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Heren A-jeugd – Beekse Fusie Club 
HA1 
Mondriaanhal, Oss
10.00 Olympia ‘89 HS3 – Heren 2 
Onder de Bogen, Drunen
13.10 Avanti HS1 – Heren 1 
Made
16.00 H.V.M. DA1 – Dames 1 
Kijk voor eventuele wijzigingen op 
www.hvbedo.nl

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 28 november
Jan van Grinsven – Geert-Jan Otten  3-0
Jan Crooijmans – Philip Oosthoek  2-2
Marcel Bekkers – Dennis van Dommelen3-0

Stand per 28 november
1.Dave van de Burgt  7-18
2.Philip Oosthoek  8-16
3.Arie van de Burgt  7-15
4.Marcel Bekkers  7-12
5.Niels Schoonings  6-11

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 1 december 
Jan Verbakel - Henk Mastbroek  0-2
Henk van de Vegt - Hans van der Ligt  2-0
Guus van de Elsen - Henk Jansen  2-0
Leo van Griensven - Henk Verhappen  0-2
Hans van der Ligt - Lambert van Bree  2-0
Lou Muller - Harrie Poulisse  0-2

Frits Wilbers - Huub Biemans  0-2
Harrie Bouwmans - Jan Hesselmans  0-2
Cor Verschuren - Harrie van Kleef  0-2
Antoon Maas - Harrie Bouwmans  0-2
Theo van Hoogstraten - Bert van de Vorst  2-0
Bennie Beerens - Mari Verbakel  2-0
Piet Goossens - Albert Kluijtmans  0-2
Fons van der Linden - Jaspert Swink els 0-2
Hans Heldoorn- Antoon van Osch  0-2
Piet van Zeeland - Jaspert Swinkels 0-2

Uitslagen dinsdag 2 december 
Gerrit van Osch - Henk van den Bergh  0-2
Ad de Koning - Herman van de Boom  2-0
Lambert van Bree - Ad Barten  0-2
Tonny de Louw -  Ad de Koning  0-2
Jan van Neerven - Antoon Smits  0-2
Marinus Steegs - Antoon Maas  2-0
Jan Hesselmans - Harrie Poulisse  2-0
Cor van den Berg - Wim Swinkels  0-2
Mari Verbakel - Jan van Dijk  2-0
Willie Vorstenbosch - Hendrik Korsten  2-0
Theo van Rossum - Frits Poulisse  0-2
Fons van der Linden - Jan van Hout  0-2
Theo Verheijen - Frits Tak  0-2
Hans de Jager - Bert van Wanrooij  2-0
Henk Meerwijk - Cor Oppers 0-2

\ bridgen
KBO Bridgeclub Lieshout.
Uitslagen 27 November
1. Marianne en Leni           65,63%
2. Toon en Roos                  57,50%
3. Nellie en Theo                54,38%      
4. Mari en Gerard              51,88%
5. Maria en Jan                  48,75%
De volgende zitting is op donderdag 4 
december om 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

Bridgeclub ‘Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 26 november
A Lijn
1.Marian en Joop  60,80%
2.Riky en Jan  58,80%
3.Wim en Erik  58,00%
4.Mari en Corry  55,60%
5.Kori en Diny  54,00%

Uitslag dinsdag 2 december
1. Nettie en Maria                60,63 %
2. Iet en Trees                       60,42 %
3. Lies en Lodewijk              58,54 %
4. Mien en Jos                       57,71 %
5. Cellie en Hans                   56,04 %

Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in 
Het Bavaria Brouwerij Café Lieshout. 
Kijk voor meer informatie op www.
poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ‘t Koppeltje
Uitslag woensdag 26 november 
Lijn A
1. Francien en Fons        61,90%.
2. Diana en Kitty        60,12%.
3. Maria en Elly         59,52%.
4. Pieta en Jo     56,55%.
5. Mia en Jan    55,65%.

Lijn B
1. Diny en Sjef    61,81%.
2. Riet en Cor    59,03%.
3. Jo en Riet     57,85%.
4. Nelly en Rie    54,51%.
5. Wil en Andre    51,74%.
De volgende zitting is op woensdag 10 
december bij Café-Zaal de Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslag 2 december 
1. Diny en Jos     63,50%
2. Pieta en Jan     60,50%
    Pieta en Jan     60,50%
4. Nelly en Cor     57,00%
5. Mia en Nelly     49,00%
De volgende zitting is op dinsdag 
9 december om 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

badminton
BadmintonClub Lieshout
Programma 7 december
09.00 BC de Treffers 1 – BCL-1/
          BouwCentrer Swinkels
12.00 Bc Alouette U15-3 – BCL-U15/
          Rabobank
09.30 BC Alouette U13-1 – BCL-U13/VKS 

          Autoservice
10.00 BC Veerkracht M3 – BCL-H1/
          Sportpoint Gemert

basketbal
BasketbalClub Lieshout
Uitslagen 29 en 30 november
Maastricht Knights  – Dames 1   58 - 78
Jumpers ‘ 76 – Heren 1    83 - 54
BBC – Heren 2     83 – 36
Jumpers ‘ 76 – JU18    78 - 50
EBBC – JU14     41 - 50 
BC Waldric – MU12     41 - 20
JU = Jongens Onder, MU = Meisjes Onder

handboogschieten
Handboogvereniging Strijd in Vrede
Uitslag 3e regio-wedstrijd 25m1pijl
Compound.
Twan van der Kruijs 242, Stefan 
Kouwenberg 239, Theo de Jong 236, 
Manou de Jong 228 en Theo van der 
Dungen 222.
Recurve.
Jolanda van der Kruijs 230, Mark Kanters 
230, André Goedemans 221, Rita Segers 
219, Wietse Aarden 219, Henk Caris 214, 
Henk Leenders 209, Antoon Leenders 202, 
Wim van de Kerkhof 199, Martien van 
Deurzen 197, Auke Segers 178 en Wim 
van den Eijnden 140 ( materiaalpech).

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 2 december
0-1 Chris v. Laarhoven - Zjon v.d. Laar
1-0 Hein v. Bree - Albert v. Empel
0-1 André Bergman - Aloys Wijffelaars
0-1 Erick Robbescheuten - Johnny v.d. 
      Laarschot
1-0 Jef Verhagen - Frans v. Hoof
1-0 Dirk-Jan Gloudemans - Herman Konter
0-1 Harrie v.d. Laar - Thijs Knaapen
1-0 Hans Claas - Willy Constant

Programma 9 december
Albert v. Empel - Zjon v.d. Laar
Hans Claas - André Bergman
Chris v. Laarhoven - Hein v. Bree
Dirk-Jan Gloudemans - Aloys Wijffelaars
Thijs Knaapen - Herman Konter
Frans v. Hoof - Johnny v.d. Laarschot

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk
Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 

Heuvelplein 93-95, Beek & Donk    06 36 07 26 11
www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 
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hardlopen RCL actief in de ’t is voor niks loop

Lieshout - Al weken is hij volgeboekt, 
de ’t is voor niks loop in Geldrop, niet 
omdat er geen inschrijfgeld 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 afstanden 
van 6, 10, 15, 21, 30 of zelfs 42 kilo-
meter. Je kunt deze afstanden zowel 
hardlopen als wandelen.

15 leden van Runnersclub Lieshout 
gingen in Geldrop van start. Als eer-
ste vertrokken de wandelaars Tiny en 
Harold van Alphen voor hun tocht 
over 30 kilometer. Els Vorstenbosch, 
Toos van Bussel, Dianne van den 
Heuvel, Marianne Swinkels, Francien 
van den Tillaar en Loes en Hans 
Janssen, vertrokken voor een afstand 
van 10 kilometer. Om 10.00 uur gin-
gen de lopers Marjan van den Tillaar 
en Mies van Berlo van start voor de 
21 kilometer. Coen Sanders, Marcel 
van Eck en Geert Welten liepen 15 
kilometer. Kevin van Schijndel, Gerard 
Vorstenbosch en Twan Sterken ko-
zen voor de 10 kilometer. De lopers 
gingen voortvarend van start , in het 

begin over goede fietspaden en on-
derweg nog even aangemoedigd door 
de wandelaars van RCL. Na 10 kilome-
ter werd het minder, de paden werden 
smaller en hier en daar was het slecht 
door de  sporen van zware tractoren. 
De laatste kilometers gingen over het 
parcours van de Schietbergcross met 
wat klimmetjes en veel mul zand. Voor 
Mies van Berlo is dit parcours een kolf-
je naar zijn hand, Mies liep een sterke 
wedstrijd en finishte in 1:34:09, ruim 3 
minuten sneller dan vorig jaar. Marjan 
van den Tillaar moest het vanwege 
een flinke verkoudheid wat rustiger 
aan doen, toch nog een mooie tijd van 
2:00:05. 

De lopers van de 10 en 15 kilometer 
starten gezamenlijk om 11.00 uur. Hier 
was het Coen Sanders die een prima 
wedstijd liep met een geweldige tijd 
van 1:02:22. Nog maar net hersteld 
van de Zevenheuvelenloop stond Geert 
Welten ook hier weer aan de start en 
maakte zijn status van Runner van het 
jaar 2013 meer dan waar 1:13:12. 
Marcel van Eck liep vorig jaar nog de 
10 kilometer, toen in een persoonlijk 

record, nu de 15 kilometer in 1:17:00. 
Op de 10 kilometer liet Kevin van 
Schijndel zien waarom hij vorige week 
door De MooiLaarbeekKrant geko-
zen is als talent van de week. Een su-
persnelle tijd van 39:45 op dit zware 
parcours is echt klasse. Ver achter 
Kevin maakte Gerard Vorstenbosch 
en Twan Sterken er een mooie wed-
strijd van. Twan was inderdaad iets 
sterker 50:20 op de voet gevolgd door 
Gerard in 50:40. Intussen stonden de 
Lieshoutse wandelaars alweer aan de 
finish om de lopers nog eens aan te 
moedigen voor de laatste meters. 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.

Gerard Vorstenbosch 

korfbal Flamingo’s laat punt 
liggen tegen Celeritas

Mariahout - In de landelijke overgangs-
klasse A van het vrouwenkorfbal liet 
Flamingo’s afgelopen zondag een punt 
liggen tegen Celeritas uit Schijndel 
(Wijbosch). In sporthal De Klumper 
eindigde de spannende wedstrijd in 
11-11. Ondanks het puntverlies heeft 
Flamingo’s na vier speelronden de kop-
positie op de ranglijst overgenomen, 
want concurrent SVOC ’01 verloor ver-
rassend van JES.

Vanaf het beginsignaal was Flamingo’s 
de meest korfballende ploeg en de thuis-
ploeg speelde met vlagen erg goed. 
Celeritas korfbalde op de rand van wat 
reglementair toelaatbaar is en ging daar 
soms overheen. Binnen de minuut stond 
Flamingo’s 1-0. Celeritas kwam op 1-1 
en had in de fase daarna een hoger 
schotpercentage dan Flamingo’s. De 
ploeg uit Wijbosch nam een 2-4 voor-
sprong. Flamingo’s moest in de ach-
tervolging. Dat ging in eerste instantie 
niet gemakkelijk. Lang bleef het 3-4. In 
de slotfase van de eerste helft klopte 
de Mariahoutse organisatie zowel aan-
vallend als verdedigend. Het werd 6-4 
voor de rood-witten die in de laatste mi-
nuut slordig de bal verspeelden, waarna 
Celeritas net voor rust op 5-6 kon aan-
pikken. Flamingo’s startte de tweede helft vol 

overtuiging. Met mooie aanvallen en dito 
treffers liep de ploeg van trainer/coach 
Eric van Veghel naar 8-5 uit. Dat was het 
moment dat Flamingo’s de genadeklap 
vroegtijdig had kunnen uitdelen, want 
Flamingo’s was duidelijk de betere ploeg. 
Het gebeurde niet. De schoten bleven 
een keer of vijf zes op de rand hangen. 
Celeritas kon, mede door enkele slordige 
fouten van de dames uit Mariahout, in 
de wedstrijd blijven. Flamingo’s had ove-
rigens tot 10-8 een veilige voorspong. 
Celeritas zette vervolgens een soort van 
eindspurt in en Flamingo’s, dat mee ging 
in het tempo van de tegenstander ging 

enigszins tegen zichzelf spelen. Met 
nog een paar minuten op de klok kwam 
Celeritas langszij:10-10. Direct na de in-
worp zette Flamingo’s een mooie aanval 
op, waaruit Robin Vogels 11-10 scoorde 
van afstand. Met nog een kleine minuut 
te spelen leed Flamingo’s balverlies. 
Celeritas profiteerde en tekende knap 
voor de gelijkmaker: 11-11. Flamingo’s 
kon in de resterende seconden niet meer 
scoren. 

In de reserve 1e klasse B verloor senioren 
2, gesponsord door Harold Vereijken ge-
reedschappen en verhuur, met 7-11 van 
SCMH 2 uit Mariaheide. 

Anouk van Eijndhoven passeert haar tegenstander

Fotograaf: Ine Coolen

ITHO Daalderop 
staat garant voor 
de kwaliteit van 
zijn producten.

Daarom ontvangt u 
10 jaar garantie 
op onderdelen!*

Vervang nu uw verwarmingsketel met heel veel voordeel

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

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

Nu 7 jaar garantie 
op Nefi t onderdelen*

rolschaatsen

handbal

Zenuwen beginnen 
te komen voor 
rijdsters Olympia

HV Bedo start 
voorbereidingen 
scholierenhandbal-
toernooi

Mierlo – Traditiegetrouw vindt het 
weekend voor Kerst de jaarlijkse 
Kerstshow van Rolschaatsvereniging 
Olympia plaats in Sporthal De Weijer 
te Mierlo. De Kerstshow van 2013 
was een enorm succes en de lat wordt 
dit jaar weer hoger gelegd. 

Onder leiding van hoofdtrainster 
Jeanne Janssens (Beek en Donk) trai-
nen de rijdsters vele uren om de show-
nummers onder de knie te krijgen. De 
Laarbeekse rijdsters Colet Claessens, 
Stephie Wiering en Angel Wilms ko-
men wekelijks naar Mierlo om de vele 
shownummers te trainen. 

15 Shownummers
Maar liefst 55 rijdsters van Olympia 
geven acte de presence tijdens de 15 
shownummers. Solisten, duo’s, kwar-
tetten, kleine Groepen, Kerstnummers 
en shownummers met alle leden pas-
seren de revue. In een hoog tempo 
worden de vele shownummers met 
elkaar afgewisseld. Shownummers 
met een knipoog naar de werkelijk-
heid, maar ook shownummers met 
een serieus karakter passeren de re-
vue. Kosten noch moeite zijn gespaard 
om van ieder shownummer een uniek 
shownummer te maken. De gekozen 
muziek, de bijpassende choreogra-
fie, de blinkende showkostuums en 
de aankleding van decor en theater 

maken van de gehele show een onver-
getelijke Kerstshow! En u kunt hierbij 
aanwezig zijn. 

Bent u al nieuwsgierig naar de verschil-
lende shownummers in deze show? 
Zaterdag 20 december begint de pre-
mière om 19.30 uur, terwijl zondag 
21 december om 13.30 en 18.00 uur  
resp. de 2e en 3e show beginnen. Een 
uitstapje voor het hele gezin, wat u ze-
ker niet mag missen. De shows vinden 
plaats in Sporthal de Weijer, Heer van 
Scherpenzeelweg 22 te Mierlo.

Toegangskaarten 
Reserveer nu uw toegangskaarten via 
kerstshow@rvolympia.nl of bel naar 
Door Bijnen 06-16084982. De en-
tree bedraagt €6,00 (3 t/m 12 jaar) 
en €10,00 vanaf 13 jaar. De toe-
gangskaarten kunt u ook kopen bij 
de servicebalie Plus Hans van Aerle, 
te Mierlo. Toegangskaarten kunnen, 
een uur voor aanvang van de show, 
ook bij de kassa in de sporthal wor-
den gekocht, echter de toegangs-
kaarten bedragen dan €7,50 (t/m 12 
jaar) en € 12,50 (vanaf 13 jaar). Meer 
informatie over deze Kerstshow: zie  
www.rvolympia.nl.

Beek en Donk - Het jaarlijkse 
scholierenhandbaltoernooi van 
Handbalvereniging Bedo staat alweer 
voor de deur. Dit zal deze keer plaats-
vinden op vrijdag 2 januari 2015 in 
Sporthal D’n Ekker in Beek en Donk. 

Dit toernooi staat open voor de groe-
pen 6 t/m 8 van alle Laarbeekse basis-
scholen. Klassen kunnen zich opgege-
ven als team en deelnemen. Vorig jaar 
namen ca. 250 enthousiaste scholieren 
deel aan het toernooi en Bedo hoopt 
ook dit jaar weer op een mooie op-
komst. De winnaars van groep 8 stro-
men door naar de regionale voorrondes 
schoolhandbal. Ter voorbereiding op 
het Laarbeekse toernooi zijn vrijwil-
ligers van Handbalvereniging Bedo 
deze week gestart met het verzorgen 
van gratis handballessen tijdens de 

gym. Deze worden gegeven tot 20 de-
cember. Meer informatie verschijnt op 
www.hvbedo.nl. 

Handballen bij Bedo?
Bedo is altijd blij met versterking. Wil 
je handballen bij Bedo? Kijk voor meer 
informatie op www.hvbedo.nl, op onze 
Facebookpagina www.facebook.com/
hvbedo, of neem contact op per e-mail 
info@hvbedo.nl. Je kunt ook op woens-
dagavond voorbijkomen in Sporthal 
D’n Ekker in Beek en Donk. Om 17.30 
uur begint de jongste jeugd met trai-
nen. Bij interesse bestaat de mogelijk-
heid enkele keren gratis mee te trainen.

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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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

Donderdag 4 december 
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Vrijdag 5 december
Pakjesavond! Laarbeek

Zaterdag 6 december 
Wijnactie O&U
10.00 uur, Beek en Donk

Expositie kunstenaars van De Nieuwe 
Werf ORO t/m 14 dec.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Uittocht Sinterklaas
18.30 uur, Kiosk Dorpsstraat, 
Aarle-Rixtel

Sinterklaas -ruil je pakjes- avond!
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Pakjesavond in ‘t Huukske
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zondag 7 december 
Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum Het Anker, 
Beek en Donk

IVN wandeling langs de Goorloop
10.00 uur, parkeerplaats Sparta’25, 
Beek en Donk

Winterbos Fair
12.00 uur, Kerstbomenbos, 
Scheepstal 3, Aarle-Rixtel

35e Jeugdveldrit van Lieshout
12.00 uur, ‘t Hof, Lieshout

Open Laarbeekse DEJA JAM Session
14.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Expositie Bevrijding/Tweede Wereld 
Oorlog
14.00 uur, Heemkamer/museum 
Bosscheweg 14A, Aarle-Rixtel

Maandag 8 december 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Dinsdag 9 december 
Informatieavond bedevaart Pater 
Eustachius
20.00 uur, Parochiecentrum O.L. Vrouw 
Presentatie, Aarle-Rixtel

Woensdag 10 december 
Laarbeekse wensboom
17.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

Donderdag 11 december 
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij,
 Beek en Donk

Vrijdag 12 december 
Schaatsen met de Boemerang
19.00 uur, Verzamelen bij tienerruimte, 
Beek en Donk

Tienerwerk Lieshout Kerstgala Disco
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Echte Mannenavond met Funkmaster B
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 13 december 
Jeugd Prinsenreceptie de Raopers
14.11 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout

Sounds of Christmas, kerstconcert 
St Caecilia
19.00 uur, Sint Servaaskerk, Lieshout

KerstROLLERshow The American 
Dream
19.00 uur, D’n Ekker, Beek en Donk

Prinsenreceptie CV de Raopers
19.11 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout

Sold Out!
20.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Frits Philips Band
21.00 uur, Café Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

Zondag 14 december 
KerstROLLERshow The American 
Dream
11.00 uur, D’n Ekker, Beek en Donk

Kerstfair Lieshout
13.00 uur, Centrum Lieshout

Wintermarkt
14.00 uur, Kouwenberg, Aarle-Rixtel

Kerstconcert Cantique
14.30 uur, Kouwenbergs Kerkje, 
Aarle-Rixtel

KerstROLLERshow The American 
Dream
16.00 uur, D’n Ekker, Beek en Donk

Maandag 15 december 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Dinsdag 16 december 
Kerstviering Zonnebloem Beek en Donk
13.50 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Woensdag 17 december 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Donderdag 18 december 
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Vrijdag 19 december 
Kerstviering KansPlus
19.00 uur, Zaal de Koekoek, Lieshout

Zaterdag 20 december 
Receptie Jeugdtrio de Gele Kielen
18.30 uur, MCD de Dreef, Aarle-Rixtel

Zondag 21 december 
Muziek uit de sixties ‘The Time Travellers’
14.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Winterconcert
16.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Kerst-Inn met The Magical History 
Tour (Beatles)
18.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Midwinterhoornblazen Kerstviering
20.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Dinsdag 23 december 
Expositie Fotoclub Objectief  t/m 28 dec.
11.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Woensdag 24 december
Kerstavond

Donderdag 25 december
1e Kerstdag

Vrijdag 26 december 
2e Kerstdag

Family for all organiseert voor 
Laarbeek: Samen Kerst vieren
14.00 uur, Aarle-Rixtel

Zondag 28 december 
Koppelcross
10.00 uur, Duvelsberg aan ‘t Hof, 
Lieshout

Maandag 29 december 
Kwizut 4e editie
18.30 uur, Mag je zelf kiezen! 
Beek en Donk

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

Woensdag 31 december
Oudejaarsdag

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

/RotaryGBL

/RotaryGBL


