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EMTÉ Beek en Donk

van 13.00 - 18.00 uur 

iedere zondag
geopend

Plaats je Kerst- en/of Nieuwjaarsgroet 
in De MooiLaarbeekKrant! 

Wil je al heel lang je moeder bedan-
ken, je buurman een hart onder de 
riem steken of gewoon alle Laarbe-
kenaren een fijne kerst toewensen? 
Dan is dit het moment. De Mooi-
LaarbeekKrant brengt op donderdag 
19 december een speciale Kerstkrant 
uit, boordevol met Kerstgroeten. Die 
week erop verschijnt er in verband 
met de Kerst géén krant. Je kunt ook 
een Nieuwjaarsgroet sturen voor de 
krant van 2 januari. 

Stuur een e-mail naar 
redactie@mooilaarbeek.nl en vermeld 
daarin of je een Kerst- of Nieuwjaars-
groet wilt plaatsen. De tekst mag 
maximaal 35 woorden bevatten. Ook 
foto’s zijn welkom! Lukt het niet om 
te mailen? Dan kan je ook langsko-
men op ons kantoor: Heuvelplein 12 
in Beek en Donk. 

De MooiLaarbeekKrant bekijkt de in-
zendingen en kiest daaruit de meest 
originele, leuke en/of hartverwar-
mende groeten. Deze vind je terug in 
de krant. En niet te vergeten: de al-
lerbeste inzendingen, maken kans op 
een mooie prijs!

Jumbo Lieshout 
a.s. zondag geopend

van 11:00 uur 
tot 17:00 uur

Laarbeek

Hoe Tessa Junggeburth de grootste schrijfprijs voor jongeren in Nederland won

“Je krijgt al snel een oppervlakkig verhaal, dat wilde ik niet”
Redacteur:  Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout - Vanaf het moment dat 
de Lieshoutse Tessa Junggeburth 
kon lezen en schrijven, rolden 
ook de verhalen automatisch uit 
haar pen. Korte verhaaltjes wer-
den steeds langer en op haar 
dertiende werd haar eerste boek 
uitgegeven: ‘Een betoverende zo-
mer’. Nu is ze nog maar vijftien 
jaar oud en heeft ze de grootste 
schrijfwedstrijd voor twaalf tot 
achttienjarigen gewonnen. 

3200 inzendingen 
Het gaat om de schrijfwedstrijd 
‘Talent voor taal, schrijf jouw 
verhaal’. De wedstrijd is georga-
niseerd door Joop van den Ende 
Theaterproducties, Stichting 
Lezen & Schrijven en Stichting 
Collectieve Propaganda. Van de 
3200 inzendingen heeft het vijf-
tienjarige talent gewonnen in de 
categorie vijftien tot achttienjari-
gen. “Het voelde wel heel goed 
om van al die oudere jongeren te 
winnen”, vertelt de winnares la-
chend. 

Vriendschap 
Dit jaar was de tweede editie en 
hierbij stond, naar aanleiding van 
de musical Sister Act, het thema 
‘vriendschap’ centraal. Tessa vond 

het geen makkelijk thema: “Je 
krijgt al snel een oppervlakkig 
verhaal. Twee vriendinnen die 
gaan winkelen bij de H&M bij-
voorbeeld. Dat is saai, dat wilde 
ik niet.” 

Van nature 
Uiteindelijk heeft ze voor een 
verhaal met een heel verrassend 
plot gekozen. Het lijkt bij de jon-
ge schrijfster allemaal vanzelf te 
gaan: “Ik heb het eerst allemaal in 
mijn hoofd opgeschreven en toen 
ben ik gaan typen. Je bedenkt 
verschillende verhaallijnen en ver-
schillende eindes, die schrijf je op 
en ineens past het allemaal bij el-
kaar en is je verhaal compleet.”

Een publicatie in 
De Metro
Bij een overwin-
ning horen natuur-
lijk prijzen. Tessa 
won €100,- aan 
boekenbonnen, 
haar verhaal werd 
gepubliceerd in 
Dagblad De Metro 
en ze mocht met 
haar hele klas naar 
de musical Sister Act. 
Met welke prijs de 
schrijfster het meest blij is, kan 
ze niet zeggen: “De prijzen zijn 
zo verschillend. Een musical is 

leuk, maar een gepubliceerd ver-
haal ook. Heel veel mensen lezen 
nu mijn inzending.”

De toekomst 
Ondanks dat Tessa veel schrijfta-
lent heeft, is ze niet van plan om 
er haar beroep van te maken. Tes-
sa wil het schrijven niet forceren: 
“Schrijven moet leuk blijven. Ik 
wil het altijd naast andere dingen 
blijven doen, gewoon als hobby.” 
Dat betekent zeker niet dat Laar-
beek niks meer van haar zal ho-
ren. De Lieshoutse is alweer druk 
bezig met haar volgende ver-
haal. Het zal over een jong 
meisje in Maleisië gaan. 

Nieuwsgierig geworden naar 
Tessa’s verhaal? Kijk dan op de 
website van MooiLaarbeek. 
 

Tweede Kamer stelt komst van ‘De Ruit’ uit
Redacteur: Iris Savenije

Aarle-Rixtel – De motie die de 
ChristenUnie en D66 indienden 
tegen ‘De Ruit’ is dinsdag met 
een kleine Kamermeerderheid 
aangenomen. Dit houdt in dat de 
komst van de nieuwe weg voorlo-
pig wordt uitgesteld. In de motie 
kwam onder andere naar voren 
dat de nut en noodzaak van de 
weg nooit is aangetoond.  

Nut en noodzaak
De Tweede Kamer wil dat eerst de 
bestaande knelpunten van Bra-
bant aandacht krijgen, voordat er 

geld gestoken wordt in ‘De Ruit’.  
Daarnaast is volgens verschillen-
de adviesorganen, zoals de MER, 
de nut en noodzaak van de weg 
nooit concreet geweest. Henk van 
Beek, voorzitter Stichting Klank-
bord, probeert al jaren de plannen 
van tafel te krijgen. “Dit uitstel is 
voor mij een zucht van opluchting. 
Minstens.” Henk sluit zich volledig 
bij de conclusie van de adviesor-
ganen aan: “Het is prettig om te 
horen dat alle tegenargumenten, 
de argumenten die ik al jaren roep 
bevestigen. Je wordt vaak gezien 
als de man met de wollen sokken.”

Spanning
Vlak voordat de motie in de Kamer 
behandeld werd, kreeg Henk te 
horen dat de Partij van de Dieren 
nog altijd twijfelde om de motie 
te steunen. Zonder de Partij van 
de Dieren zou het op 74 stemmen 
uitkomen. Net niet genoeg. Henk 
heeft zijn best gedaan om de partij 
over de streep te trekken. Uitein-
delijk werd de motie aangenomen 
met een kleine Kamermeerderheid 
van 78 stemmen. De ChristenUnie 
kreeg steun van de PvdA, SP, D66, 
GroenLinks, PvdD en onverwachts 
50+. 

Uitstel, geen afstel
Hoewel ‘De Ruit’ er voorlopig niet 
komt, betekent dat niet dat de 
weg er helemaal niet zal komen. 
Het is nu aan minister Schultz van 
Haegen van Infrastructuur en Mi-
lieu om de Kamer op korte termijn 
te laten weten of zij de motie zal 
uitvoeren of naast zich neer wenst 
te leggen. Henk is voorzichtig met 
zijn uitspraken over de toekomst: 
“Ik heb al veel plannen van tafel 
zien gaan. Ik blijf voorzichtig met 
wat ik zeg, maar ik kan niet ont-
kennen dat ik zeer optimistisch 
ben. Ik word hier heel vrolijk van.”
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Politie:  0900-8844

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

De uitvaart 
invertrouwde 
handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

Weinig mensen zijn gelukkig, omdat het bereiken 
van het geluk eigenlijk te eenvoudig is.

Clem Schouwenaars

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

De Kouwenberg vormt al eeuwen het dorpscentrum van Aarle-Rix-
tel. De naam ‘berg’ is synoniem aan ‘heuvel’, een toponiem dat je op 
meerdere plaatsen aantreft. Een dergelijke plek bestaat meestal uit 
een driehoekig pleintje. Waar de naam Kouwenberg vandaan komt 
is niet met zekerheid te zeggen. 

De een beweert dat het te maken heeft met kauwen,- die grauw-
zwarte vogel - en de ander zegt met de nodige stelligheid dat het 
met kou (koud) te maken heeft. Een andere plausibele verklaring 
zou kunnen zijn dat het met koeien te maken heeft. In vroeger tijden 
werd in de streektaal de koe namelijk ook met “kou” aangeduid. 

In ieder geval staat vast dat op de Kouwenberg in vroeger tijden 
meerdere malen per jaar markten werden gehouden. Hierbij werden 
naast textiel en andere handelswaar ook koeien, paarden en scha-
pen te koop aangeboden. 

Op de Kouwenberg  werden vroeger ook de koeien van de omlig-
gende boerderijen verzameld. Deze werden vanaf de Kouwenberg 
door een herder, de kouman genaamd, naar de gemeenschappelijk 
broekgronden (o.a. in het Aarles Broek) geleid, waarbij ook kinderen 
een handje hielpen. Na de weidegang in ‘t broek werden de koeien 
weer naar Kouwenberg gebracht  en ingeschaard. Hiertoe was de 
Kouwenberg aan twee zijden met hekwerk (schaarhout) afgemaakt, 
zodat de koeien als het ware in een fuik terecht kwamen, vanwaar-
uit de eigenaren hun beesten gemakkelijk mee konden nemen. Ook 
dit zou een verklaring van de herkomst van de naam kunnen zijn. 
Maar zeker weten doen we dat niet. Wel is zeker dat in vroeger tij-
den op de Kouwenbergs jaarlijks verschillende jaarmarkten werden 
gehouden, zoals de halfvastenmarkt en de kersenmarkt. Aarle-Rixtel 
stond er wijd en zijd om bekend. Rondom de Kouwenberg vestigden 
zich in de loop van de tijd allerlei ambachtslieden zoals een smid, een 
herbergier, een kuiper, een timmerman en een zadelmaker. Een van 
de oudste panden op de Kouwenberg is het witte winkelpand op de 
hoek van de Kerkstraat en de Kouwenberg. Dit pand werd in 1659 
door Barthold van Heessel, de toenmalige erfsecretaris van Aarle-
Rixtel, gekocht van het Convent van Binderen. Op de Kouwenberg 
staan echter nog meer beeldbepalende panden. Maar daarnaast 
vind je er nog veel meer interessante zaken. Wil je daar meer van 
weten, dan moet je maar eens deelnemen aan een begeleide dorps-
wandeling. 

Henk van Beek, Heemkundekring Aarle-Rixtel 

DE KOUWENBERG

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Naam:   Iris Savenije 
Leeftijd:   20
Woonplaats:  Beek en Donk
Opleiding:  Fontys Hogeschool Journalistiek 
Stageperiode:  1 december 2013 – 1 maart 2014  

Hallo allemaal,

Mijn naam is Iris Savenije en ik mag mezelf de eerste stagiaire van De Mooi-
LaarbeekKrant noemen. In het tweede jaar van de Fontys Hogeschool voor 
de Journalistiek is het de bedoeling dat je een fulltime stage loopt van drie 
maanden. Van eind november tot eind februari zal ik daarom proberen het 
MooiLaarbeek-team te versterken.

Schrijven is altijd een passie van me geweest. 
Of het nou gedichten, verhalen, verslagen of 
liedjes zijn, dat maakt me niet uit. Ik vind het 
heerlijk om met pen en papier op de bank 
te liggen. De keuze journalistiek lijkt daarom 
voordehand liggend, maar dat is het niet. 
Ineens komt er een wereldje vol stress en 
deadlines op je af. Het is een uitdagend en 
onvoorspelbaar beroep en dat zijn precies 
de dingen die ik er leuk aan vind. Ik hoop 
dat ik dit kan laten zien in mijn stageperio-
de bij De MooiLaarbeekKrant. Aan gebrek 
aan enthousiasme, zal het in ieder geval 
niet liggen. Ik heb er zin in.

Wie weet tot ziens!

Liefs, 
Iris 

Even voorstellen

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe
Opbrengst collecte Multiple Sclerose
Aarle-Rixtel - Tijdens de collecte-
week van het Nationaal MS Fonds 
is het mooie bedrag van €884,00 
in Aarle-Rixtel, met 13 collectan-
ten, opgehaald. Met het geld dat 
de collectanten hebben opgehaald, 
blijft het Nationaal MS Fonds zich 
inzetten voor onderzoek naar MS 
en een betere kwaliteit van leven. 

Dat doet zij echter niet alleen, maar 
samen met patiënten, onderzoe-
kers, artsen, donateurs en vrijwil-
ligers. De organisatie bedankt alle 

gevers en collectanten, die ook dit 
jaar weer door weer en wind op 
pad zijn gegaan, hartelijk voor hun 
bijdrage. Mocht men de collectant 
hebben  gemist, dan kan men een 
bijdrage overmaken op giro 5057 
te Maassluis. 

Belangstellenden die volgend jaar 
de collecte willen ondersteunen 
als collectant kunnen contact op-
nemen met Pamela Zaat, tel. 010-
5919839 of via 
www.nationaalmsfonds.nl.
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Goed beleid,
verdient een keurmerk

Goed beleid,
verdient een keurmerk

vier kernen, één partij

Gastouderbureau Kidsplanet Beek en Donk

“waar kwaliteit nog betaalbaar is” 

Gastouderbureau Kidsplanet Beek en Donk

“waar kwaliteit nog betaalbaar is” 

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

€ 25,- p/mbemiddelingskosten

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

Gevestigd in: 
Tuincentrum de Biezen

DECEMBER ACTIE
iedere zaterdag en zondag 

erwtensoep met 
roggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spekroggebrood en spek

€3,-

KPJ viert het 85-jarig bestaan 
Redacteur: Daan Daniëls 

Beek en Donk – Op 28 november 1928 
besloten negentien boerenzonen om 
een vereniging op te richten met als 
doel om cultureel, welzijn en ontspan-
ning van jonge boerenzonen te pro-
moten. De vereniging begon als RKJB 
(Rooms Katholieke Jonge Boeren), 85 
jaar later heet de vereniging KPJ. Het 
boerenimago is eraf en de vereniging 
is springlevend.

‘Bij de KPJ’
De KPJ is in Beek en Donk een begrip. 
Iedereen kent wel mensen die erbij zit-
ten en veel mensen hebben wel eens 
meegedaan aan de dorpszeskamp of 
scholenzeskamp. Maar waarom gaan 
mensen ‘bij de KPJ’? “Vroeger was het 
al zo dat als vrienden of familieleden 
erbij zaten, je er ook bij ging”, legt oud-
lid Pieter van der Aa uit. “Het gaat van 
generatie op generatie. Bij de reünie 
zag je gewoon drie generaties KPJ’ers 
uit een gezin. En je ziet de betrokken-
heid van ex-leden, want er kwamen 

zelfs mensen speciaal uit Joegoslavië, 
Ierland en België voor terug. ”  

Een gezellige vereniging 
De KPJ heeft al jaren een stabiel le-
denaantal van zo’n 120 leden. Waar-
van zo’n zestig aspirantleden. KPJ’ers 
in de leeftijd van zes tot vijftien. Zo 
ook Fleur en Hieke. Ook zij zijn via 
familie lid geworden. “En vriendinnen 
van ons komen er ook weer bij. Als ze 
lid worden is het vaak met een groep-
je”, vertelt Hieke. Net als Fleur hand-
balt ze en zijn zwinkavonden (feest-
avonden in clubhuis De Zwink,red.) 
en de culturele avonden favoriet. 
“Maar ook het aspirantenkamp en de 
ledendagen zijn erg gezellig”, verdui-
delijkt Fleur.

Grote betrokkenheid 
Vroeger moest je bij je 35e, onder de 
vereniging uit. “Dan zit je echt effe 
in een gat, maar iedereen kan ge-
mist worden. Gelukkig merk je aan 
iedereen dat de betrokkenheid bij de 
KPJ groot is, mensen blijven zich in-

zetten”, aldus Peter Jan van der Aa. 
Vanaf dit jaar is de leeftijdslimiet af-
geschaft. Wel is het zo dat bestuurs-
leden maar tot een bepaalde leeftijd 
in het bestuur mogen blijven. “Dit 
hebben we gedaan om vooral  men-
sen die actief binnen de vereniging 
zijn bij de club te kunnen betrekken”, 
legt huidig bestuurslid Twan van der 
Aa uit. “Dat bestuursleden af moeten 
treden doen we om vernieuwend te 
blijven en voor verjonging te kunnen 
zorgen.”

Een begrip 
Middels de zeskamp, ooit opgestart 
om meer leden te krijgen, is de KPJ 
een begrip geworden in Beek en 
Donk. Maar door ook het organise-
ren van vele andere activiteiten is er 
voor ieder wat wils bij de vereniging  
en lijkt de toekomst gewaarborgd. 
Clubhuis de Zwink wordt momenteel 
van nieuw sanitair voorzien en dan 
kan ook het onderkomen van de KPJ 
weer jaren mee. Op naar de honderd!

Een recente groepsfoto van de KPJ  

E-mailproblemen bij De MooiLaarbeek Krant
Laarbeek – De MooiLaarbeekKrant 
kampt met een storing van UPC, 
waardoor het ontvangen en verzen-
den van e-mails niet optimaal werkt. 

Het blijkt dat er al vanaf vrijdag 29 no-
vember e-mails niet zijn aangekomen, 
zowel bij De MooiLaarbeekKrant als 
bij de personen die vanuit MooiLaar-
beek ge-e-maild zijn. Met name afge-
lopen maandag kon er niet ge-e-maild 

worden. Het probleem is grotendeels 
opgelost, maar helaas nog niet hele-
maal. Het team van MooiLaarbeek 
doet hun uiterste best om dit zo snel 
mogelijk weer in orde te maken. Zij 
zijn hiervoor afhankelijk van UPC. 

Heb je de afgelopen week een mail 
naar MooiLaarbeek gestuurd en geen 
antwoord ontvangen? Of had je een 
mail van ons verwacht, maar niets 

gekregen? Dan is er hoogstwaar-
schijnlijk iets fout gegaan. Wanneer je 
zekerheid wil hebben dat je mail aan-
komt bij ons, kun je op dit moment 
het beste mailen naar: 
redactie@demooilaarbeekkrant.nl. Dit 
e-mailadres werkt wel. Je kunt ons 
ook bellen. Dit kan op 0492-832182. 
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

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

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
T: 0492 - 381215
E: olvpres1@onsmail.nl 

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
6 december - 12 december 2013

Vrijdag 6 december

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering.
Intentie in deze viering voor Piet van der Sanden.

Zaterdag 7 december  

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor.
Intenties in deze viering voor: Truus Kruijsen-Brou-
wers, Bijzondere intentie.

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met Samenzang.
Intenties in deze viering voor: Tot welzijn van de 
parochie.

Zondag 8 december 

09.30 Lieshout St. Servatius
2e zondag van de advent
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor .
Intenties in deze viering voor: Thérèse Frans en Jo 
Rooymans (fund),Johan Dekkers (jrgt), Martina 
van Berlo-Biemans (mged), Nico Schipperhe-
ijn (mged), Martien Daniëls (mged), Peter van 
Venrooij (verj), Overleden ouders Van Vijfeijken-
Royackers, Overleden familieleden De Groot-Bec-
kers, Maria van de Ven en zoon Peter (jrgt), Wim 
Sanders, Jan Royckers (verj). 
  
10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
2e Zondag van de Advent 
Eucharistieviering  m.m.v. de “Cantorij”.
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
Jansen – Bens en dochter Antonette  en zoon 
Tini;  Hennie Derks – Verschure; Overleden ouders 
Verschure – Cornelissen; Overleden ouders van 

Duppen – Sterken en Jos; Clasien van Duppen 
– Heijl; Marinus van den Heuvel; Jan Schepers;  
Zuster Marij Verbeeck (par.);  Bijzondere intentie.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus.
Intenties in deze viering voor: Sjaak en Ciska van 
Leuken-Spaan, Agnes Verschuren-Colen, Mia Cou-
wenberg, Mien van der Linden-van der Heijden 
en overleden familieleden, Piet van Dommelen, 
Gerrit en Truus Kruijsen-Brouwers, Maria Vogels-
van Thiel en overleden familieleden, Jet Spierings-
Vlemmings, Vica en Ben van Bommel-Slaets, Cor 
en Anny Toonen en William de schoonzoon.

15.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Kerstconcert Korale.

Maandag 9 december

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

Dinsdag 10 december

09.00 Beek en Donk
Eucharistieviering.

Woensdag 11 december

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.   

19.00 Mariakapel, Aarle-Rixtel 
Rozenkransgebed.

Donderdag 12 december

Geen viering.

Verwachten is uitzien naar; 
verwachten is hoopvol of angstig afwachten; 

verwachten is wachten op een verblijfsvergunning, 
of een verandering in levenskeuze; 

verwachten is het uithouden van onzekerheid; 
verwachten is wachten op iemands komst, 

die lang weg geweest is of nog moet komen; 
verwachten is alles klaar maken, jezelf 

voorbereiden, 
opdat er ruimte is voor diegene die verwacht 

wordt…

Kaarsje op Wereldlichtjesdag 

Kerkkoor Herenkoor De Cantorij 
is op zoek naar zangers

Oproep: Herinneringen aan 
station Helmond

Beek en Donks Gemengd Koor geeft Kerstconcert

Han van Dijk benoemd tot erelid van 
Kerkkoor De Cantorij

Beek en Donk - De tweede zondag 
van december is het Wereldlichtjes-
dag. Dit jaar is dat zonder 8 decem-
ber. Hierbij is het de bedoeling dat 
mensen over de hele wereld om zeven 
uur ’s avonds een kaarsje aansteken 
ter nagedachtenis aan overleden kin-
deren. 

De leeftijd van het kind is niet belang-
rijk, ook de verstreken tijd na het over-
lijden doet er niet toe. Het doel van het 
project is om de wereld letterlijk wat 
lichter te maken voor mensen die een 
kind verloren hebben en op deze ma-
nier niet alleen zijn met hun verdriet. 

Aarle-Rixtel -  Helaas blijven de zan-
gers van herenkoor De Cantorij ook 
niet altijd jong, daarom zijn zij op zoek 
naar nieuwe, muzikale leden. Het koor 
bestaat momenteel uit 14 zangers en 
staat onder de leiding van dirigent Rob 
Rassaerts. De Cantorij verzorgt één 
keer per maand de gezangen in de zon-
dagse hoogmis. Hiernaast worden op 
verzoek andere kerkdiensten verzorgd, 
al of niet samen met het Dameskoor. 

Het Herenkoor streeft ernaar om  zo-
veel mogelijk samen met de aanwezige 
kerkgangers, de kerkdiensten muzikaal 
te omlijsten. Het repertoire bestaat uit 

Gregoriaanse en Latijnse gezangen en 
liederen uit de GVL bundel. Bovendien 
brengen zij, aangepast aan de gelegen-
heid, overige één- en tweestemmige 
muziek ten gehore.

Dus alle mensen die zich nog jong 
voelen, houden van zingen en enige 
binding hebben met de kerk, kunnen 
contact opnemen met RK. Kerkkoor 
Herenkoor De Cantorij. De mensen die 
liever eerst een indruk krijgen van het 
koor, zijn welkom om te komen luiste-
ren naar een door hen verzorgde dienst 
of een repetitie in de pastorie op don-
derdagochtend om 9.30 uur. 

Laarbeek/Helmond - Mensen uit 
Laarbeek die per spoor reizen, kiezen 
Helmond vaak als vertrekstation. Het 
zal weinigen ontgaan zijn dat Hel-
mond binnenkort een compleet nieuw 
station krijgt. Wim Daniëls en Chan-
tal van den Berg maken hier daarom 
een boek over.

Schrijver Wim Daniëls en fotografe 
Chantal van den Berg werken samen 
aan een boek over de geschiedenis 
van het oude station en de bouw van 
het nieuwe station. Daarin kunnen 

ook herinneringen komen te staan die 
mensen aan het station van Helmond 
hebben. 

Mocht u zelf een bepaalde herinnering 
hebben aan het vroegere gebouw, de 
fietsenstalling, de restauratie, mocht er 
een gebeurtenis zijn in relatie tot het 
station die voor u bijzonder is geweest, 
schrijf deze herinnering dan op en stuur 
die uiterlijk 31 december a.s. naar Wim 
Daniëls, per mail: info@wimdaniels.nl 
of naar zijn postadres: Amazonenlaan 
39, 5631 KX Eindhoven.

Beek en Donk – Het Beek en 
Donks Gemengd Koor verzorgt op 
zondag 15 december om 14.30 
uur een sfeervol Kerstconcert in 
de H. Michaëlkerk. Dit concert 
staat onder leiding van de nieuwe 
dirigent Dhr. Arie Ketelaars en 
wordt op de piano begeleid door 
Mevr. Jeannette Seijkens. 

Tijdens dit concert worden buiten 
de gebruikelijke kerstliederen, ook 
de nummers: Unto us is Born A 

Son van David Wilcocks , Ihr Hir-
ten Komt Erbei van F.S. Auman, La 
Nuit de Noel gezongen.  

De kerstgedachte zal worden uit-
gesproken door de beschermheer 
Mr. H.C.L.M. van Rooij. Ook zal 
er een muzikaal intermezzo wor-
den verzorgd door de pianistes 
Mevr. Jeannette Seijkens en Ynske 
Leenders. 

Het koor wil dit kerstconcert van 
harte aanbevelen. Men zal er ze-
ker van genieten zo kort voor de 
kerstdagen. Het is de gelegenheid 
om  alvast in de kerstsfeer komen. 
Het bestuur van het Beek en Donk 
Gemengd Koor nodigt iedereen 
dan ook van harte uit, om op zon-
dag 15 december om 14.30 uur in 
de H. Michaëlkerk te komen luis-
teren en mogelijk mee te zingen.

Aarle-Rixtel - Op het gezamen-
lijke Caeciliafeest op 24 novem-
ber van het parochiële Dames-
koor en herenkoor De Cantorij 
in Aarle-Rixtel is Han van Dijk 
benoemd tot erelid. 

De voorzitter Ad Sterken bedank-
te hem voor zijn positieve inbreng 
gedurende zijn 62-jarig lidmaat-
schap van het herenkoor tijdens 
de repetities en optredens. Ook 
na de repetities bleef Han graag 
nog gezellig nakaarten en biljar-
ten met zijn zangvrienden. Als 
waardering hiervoor werd Han 
benoemd tot erelid en werd hem 
de daarbij behorende oorkonde 
overhandigd door de voorzitter.

Voordat Han lid mocht worden 
van het kerkkoor had hij, zoals 
destijds verlangd werd, al een 
2-jarige opleiding tot koorzan-
ger achter de rug bij het Theo 
Driessen Instituut in Helmond. 
Hij toonde zich met zijn mooie 
tenorstem een trouw en enthou-
siast lid van het kerkkoor Cantate 
Domine. 
Het koor werd in 2010 omgedoopt 

tot De Cantorij. Dit kwam omdat 
het pure Gregoriaanse repertoire 
verlaten werd en ook 2-stemmige 

liederen en Nederlandse volks-
zang ten uitvoer werd gebracht.

Han van Dijk werd tot erelid gekroond
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Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

€ 6,95

worstenbroodjes
de lekkerste, krokante malse, varkens

doos 30 stuks 

KERSTINKOOPTIP!!!

worstenbroodjes
de lekkerste, krokante malse, varkens

€ 8,95

kophaasjes
kilo 

NERGENS GOEDKOPER!!!

SUPER VERSKNALLER!!!SUPER VERSKNALLER!!!SUPER VERSKNALLER!!!

€ 1,99

mandarĳnen
superzoete

kist 2,3 kilo

wĳ hebben wederom 
een groot assortiment:
   kerstcadeaus
   chocoladecadeaus
   kerstpakketten,
   geschenkpakketten
   Croygeschenkpakketten....
kom gerust langs en laat u verrassen!!!

Geldig t/m 16 November

Smakelijk eten!
Groetjes Sint

Smakelijk eten!Smakelijk eten!Smakelijk eten!
Groetjes SintGroetjes SintGroetjes SintGroetjes Sint

Geldig t/m 16 November

SINTERKLAASFEEST bij de LEKKERSTE bakker van Nederland
Geldig van 2 t/m 7 December 10 Worstenbroodjes

van e 12,60 NU e 9,99

Onze specialiteit! De lekkerste 
BrabantscheWorstenbroodjes 

uit uw eigen oven!

Gildegraan
Heerlijk luchtig ambachtsbrood! 
Met een overheerlijke smaak en 

krokante bite.  
van e 1,95 NU e 1,56

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Zespri Kiwi Gold  500 gram 2.99
Witlof       500 gram 0.79

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Elstar Klasse I  per kilo   1.49
Tros Tomaten 500 gram  0.69

Roerbak Bali

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Tweede leven voor kapel Mariëngaarde in Aarle-Rixtel
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Stichting Monu-
mentenbehoud Aarle-Rixtel koopt 
de kapel van Mariëngaarde, ge-
legen aan de Bosscheweg, voor 
één euro van De Zorgboog. 
In het karakteristieke 
koepelgebouw komt, 
na een uitgebrei-
de verbouwing, 

een gezondheidscentrum met 
daarin gevestigd huisartsen-
praktijk Aarle-Rixtel, tandartsen-
praktijk Kolkman en Martin, apo-
theek De Laarhoeve en fysiothera-
pie Zorgboog in Balans. 

Het bestuur van de Stich-
ting Monumenten-

behoud Aarle-Rixtel 
bestaat uit Willem 
Verhoeven, Ton 
Schepers en Leo 

Paulissen. “Onze stichting bestaat 
sinds 2001 en heeft als doel het 
opknappen en beheren van karak-
teristieke panden in Aarle-Rixtel”, 
aldus voorzitter Willem Verhoe-
ven. “De kapel kwam toevallig op 
ons pad. De ‘Zorgboog’ wist geen 
raad met het leegstaande gebouw 
en heeft daarom in het begin van 
dit jaar een oproep gedaan om 
ideeën in te dienen voor een nieu-
we bestemming.”

In eerste instantie stuurde Stichting 
Monumentenbehoud Aarle-Rixtel 
het idee in om de kapel te gaan 
gebruiken voor het verenigings-
leven van Aarle-Rixtel. Aangezien 
De Zorgboog hier positief tegen-
over stond, raakten beide partijen 

al snel in gesprek. Daarna ging 
Willem voor het eerst de kapel 
serieus bekijken: “Toen zag ik 
dat je in deze kapel ook hele 
mooie kantoren en werkruim-
tes kunt maken met een open 
plein in het midden. De licht-

inval zou prachtig zijn 

door de koepel.” Op deze manier 
zou de kapel een goed alternatief 
kunnen zijn voor het gezondheids-
centrum dat Willem oorspronkelijk 
gepland had aan de Dorpsstraat 
naast ‘Grand Café Stout’. Dat plan 
stuitte immers op bezwaren uit de 
buurt en liep daardoor flink vertra-
ging op.

De Zorgboog was meteen enthou-
siast over het vernieuwde plan. 
Willem: “Een leegstaande kapel 
zonder bestemming kost hen han-
denvol geld. Het alternatief was 
afbreken. Dat kost ook veel geld. 
De Zorgboog is blij dat het karak-
teristieke pand op deze manier be-
houden blijft.” 

Voordat het gezondheidscentrum 
zijn intrek kan nemen, moet de 
kapel flink verbouwd worden. Wil-
lem: ”Er wordt een verdieping in 
gemaakt. In het midden komt een 
soort van open plein. Hier om-
heen komen de werkruimtes. Op 
de verdieping doen we hetzelfde. 

Ook wordt het pand volledig ge-
isoleerd.” Om de karakteristieke 
vormgeving van de kapel goed tot 
zijn recht te laten komen wordt 
de omliggende bebouwing, op de 
zaal na, afgebroken. 

Omdat de kapel al de juiste be-
stemming heeft, verwacht Willem 
dat de benodigde procedures snel 
doorlopen kunnen worden: “We 
kunnen rechtstreeks de bouw-
vergunning in. We hopen rond 
de Carnaval te kunnen beginnen 
met de verbouwing. Daar trek-
ken we negen maanden voor uit. 
Eind 2014 hopen we het gezond-
heidscentrum in gebruik te kun-
nen nemen.” Willem heeft er zin 
in: “Ik vind het vooral leuk om de 
kapel een goed tweede leven te 
geven. Door zo’n gebouw te ver-
duurzamen kan het er weer veer-
tig of vijftig jaar tegen. En iedereen 
weet, als ik iets opknap dan doe ik 
het goed.”

De kapel van Mariëngaarde aan de Bosscheweg in Aarle-Rixtel 
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VERKEERSDISPLAY FAILLISSEMENT
WOORDVOERSTER SURVEILLEREN ZAKKENROLLER
ACCELEREREN ENTHOUSIAST KOKKERELLEN
CAPPUCCINO DEBATTEREN DISCIPLINE
JAZZZANGER PANNENKOEK UITTREKSEL
EMBALLAGE RIGOUREUS VERRASSEN
HINNIKEN STAGIAIR XYLOFOON
ABONNEE PYJAMA TENUE

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

Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111
Bezoektijden van 
13.30-14.15 en 18.45 -19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555
Bezoektijden van 
13.30-14.30 en 19.00 -20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eindhoven
Tel: 040-8888000
Bezoektijden van 
13.30-15.00 en 18.30-20.00 uur 

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Harry van de Laar

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Ine Manders

2. Ellen van Os

3. Lex Hollanders
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Ine Manders

2. Ellen van Os

3. Lex Hollanders

Easy

7 2 9 6

9 1 3 7

2 6 8 5

6 4 7

9 5 2 8 3 6

5 9 2

4 1 3 2

8 5 3 1

1 7 6 5

Puzzle #237921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept:

Snijd de tomaten in 4 stukken en leg ze op een ovenschaal. Besprenkel 
de tomaten met honing en olijfolie en zet ze 1 uur in een oven van 180 
°c. Klop de room op en zet deze in de koeling. Snijd de lente uitjes fijn 
en zet apart. Snipper de sjalot, knoflook en de peper zonder zaadjes 
zeer fijn. Verwarm in een grote pan een scheut olie en bak de knoflook, 
sjalot en het pepertje even kort aan. Voeg nu een blikje tomatenpuree 
toe laat even mee bakken. Voeg de tomaten uit de oven, tomatensap, 
2 bouillonblokjes en 1 liter water toe. Breng alles aan de kook en laat 
even doorkoken. Pureer de soep met een staafmixer en druk de soep 
door een zeef in een andere pan. Breng de soep op smaak met peper 
en zout en evt. wat honing. Serveer de soep in kopjes en garneer er 
wat lente ui bij en een lepeltje room.

1,5 kg rijpe tomaten
4 lente uitjes
2 sjalotten
3 teen knoflook
1 pepertje
Honing

2 blokjes kippenbouillon
1 liter water
1 liter tomatensap
1 blikje tomatenpuree
1 gram room

Recept van de week

Soep van gegrilde tomaten (lekker zoet en pittig) 1 pan

www.kookcentrumbrabant.nl

ABONNEE
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MOOI GEZONDMMMMMMMMMMMMMOOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI GGGGGGGGEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND Mooi van Croy: biologisch!

Biologisch eten is gezond. Dat is een feit. Dit komt o.a. omdat er geen 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt tijdens het telen of fokken èn 
er meer voedingsstoffen in biologisch eten zitten. Verder worden er in biologische 
producten geen chemische synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen of 
conserveringsmiddelen gebruikt. Dat maakt de smaak dus eerlijk en heerlijk(er)!
In ‘t Verswarenhuys hebben wij diverse biologische en dus gezonde producten 
van o.a. het Landgoed Croy. Zo hebben we o.a.: kruidenthee (Kasteelthee, 
thee van de Freule, Ochtendgloren, brandnetel), bessen- en pruimenjam, 
vlierbessen-, vlierbloesem- en rarbabersiroop, compôte en.....Engelenkoekjes!! 
Stuk voor stuk producten van ons mooie Landgoed Croy. 
En daar zijn we trots op!!! Wij maken er zelfs mooie 
geschenkenpakketten van, als u dat wilt.....
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We leveren alle soorten en maten kerstbomen!
Kerstbomen (gezaagd, in een pot of met kluit) vanaf € 7,50
Nordmannen (gezaagd, in een pot of met kluit) vanaf € 15,-

Goede kwaliteit!!!
Nieuw verkoopadres:  Keske 8a, 5694 NJ Son en Breugel, 06-22434790,  jalaar1970@kpnmail.nl

 De man achter de rubriek ‘Natuurlijk Mooi Laarbeek’

Natuurfotograaf Marcel van de Kerkhof aan het woord
Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel – Iedere week kunnen 
de lezers van De MooiLaarbeekKrant 
genieten van prachtige natuurfoto’s. 
Deze worden allemaal gemaakt, en 
van deskundige uitleg voorzien, 
door natuurfotograaf Marcel van de 
Kerkhof uit Aarle-Rixtel. Via de ru-
briek ‘Natuurlijk Mooi Laarbeek’ wil 
hij de lezers al het moois laten zien 
dat de natuur in Laarbeek te bieden 
heeft.

Met de paplepel ingegeven 
Als kind struinde Marcel van de Kerk-
hof (54) met zijn vader veelvuldig 
door de natuur. “Mijn vader was 
een echte natuurmens. Daardoor is 
de natuur me met de paplepel in-
gegeven.” Marcels natuurbeleving 
was in die tijd wel van andere aard 
dan tegenwoordig. “Mijn vader was 
een fervent stroper. In het bos achter 
de klokkengieterij waar wij woon-
den, bleef ik regelmatig in een strik 
hangen die hij daar had gezet.” Zijn 
vader overleed toen Marcel zestien 
jaar was. De natuur raakte op de 
achtergrond. Marcel: “Ik kreeg meer 
interesse in brommers en vrouwelijk 
schoon.”

Herontdekking van de natuur
Marcel, inmiddels getrouwd en vader 
van vier kinderen, kreeg een drukke 
baan als chef werkplaats bij een au-
toschadebedrijf. Na een knieblessure, 
opgelopen tijdens het voetbal, her-
ontdekte hij in 2006 de natuur. Mar-
cel: “Ik kon door mijn knie niet meer 
sporten. Als compensatie en om mijn 
knie te oefenen ben ik gaan wande-
len. Dat doe ik het liefst in de natuur 
zodat ik mijn kop kan leegmaken. Af 
en toe nam ik mijn camera mee om 
een plaatje te schieten.” 

Natuurfotograaf
Door het lidmaatschap van drie van 
zijn kinderen bij het ‘Jeugd-IVN’ 
raakte zijn nieuwe hobby, natuurfo-
tografie, in een stroomversnelling. 
“Ik kreeg bij het IVN veel tips over 
bijvoorbeeld sporen zoeken. Zo kon 
ik de dieren vinden waarvan ik een 
foto wilde maken.” Marcel verdiepte 
zich verder in de natuur en in het ge-
drag van dieren zodat hij foto’s kon 
maken zonder de natuur te versto-
ren. “De dieren moeten niet in de 
gaten hebben dat ik er ben, dan krijg 
je de mooiste resultaten.”

Fotograferen en presenteren 
in de buurt
Al snel maakt hij naam als natuurfo-
tograaf. Hij exposeert diverse keren, 
zoals bij het ‘IVN Laarbeek’ en de 
‘Aarlese Heemkamer’. Marcel foto-
grafeert voornamelijk in Laarbeek. 
“Dat spreekt mij het meeste aan: fo-
tograferen in de buurt en presenteren 
in de buurt. Mensen zien zo wat er 
allemaal leeft in hun directe omge-
ving.” Hij geniet van de verwonder-
de reacties die hij krijgt zoals: “Ik kan 
niet geloven dat dit allemaal bij ons 
achter op de plak zit.”

Een rubriek in De 
MooiLaarbeekKrant
“Ik liep al een tijdje rond met de ge-
dachte om mijn foto’s te plaatsen in 
een lokale krant. Toen viel de eerste 
MooiLaarbeekKrant op de mat. Het 
goede drukwerk viel me meteen op. 
Ik dacht, hier wil ik mijn Laarbeekse 
foto’s wel in kwijt.” De natuurfoto-
graaf kon er niet van slapen. “Mid-
den in de nacht ben ik opgestaan en 
heb ik Nikki van de krant een mailtje 
gestuurd. Zij stuurde me de volgende 
dag meteen een mailtje terug.” Al de 

volgende dag liet Marcel zijn foto’s 
zien op de redactie en kreeg hij een 
vaste rubriek in de krant toegewezen: 
‘Natuurlijk Mooi Laarbeek’. 

Twee Laarbeekse 
Marcel van de Kerkhofs 
Bij De MooiLaarbeekKrant zijn nu 
twee fotografen actief met de naam 
‘Marcel van de Kerkhof’. Dit leidt 

onder de lezers wel eens tot verwar-
ring. De natuurfotograaf uit Aarle-
Rixtel: “Ik doe alleen mijn wekelijkse 
rubriek. De ‘credits’ van alle andere 
foto’s horen bij de andere Marcel van 
de Kerkhof uit Beek en Donk thuis.”

Veel positieve reacties 
“Ik probeer zoveel mogelijk afwisse-
ling te brengen in de foto’s van mijn 

rubriek.” Bij iedere foto schrijft Mar-
cel een tekst: “Omdat de krant een 
positieve uitstraling heeft, probeer ik 
dit ook in mijn stukjes te doen.” De 
natuurfotograaf is erg blij met zijn 
wekelijkse rubriek: “Ik krijg heel veel 
positieve reacties. Ik vind het super-
leuk om voor de MooiLaarbeekKrant 
te fotograferen. Een mooier platform 
kun je niet hebben.”

Kinderen Muldershof bakken pepernoten bij Jan Linders

Beek en Donk - Groep 4 van basis-
school De Muldershof uit Beek en 
Donk heeft donderdagmiddag 28 
november heerlijke pepernoten ge-
bakken bij supermarkt Jan Linders. In 
de winkel werden zij ontvangen door 
Rick en Anky (twee medewerkers) en 
Leon Kempen, de supermarktmana-
ger.

De kinderen kregen allemaal een 
schort om en gingen aan de slag met 
het pepernotendeeg. Dat deeg smaak-
te overigens ook al lekker zonder dat 
het in de oven was geweest. Er werd 
door een aantal kinderen heerlijk ge-
snoept tijdens het maken van de pe-
pernoten. Naast de gewone peper-
noten, werden er ook heel creatieve 
pepernoten gemaakt. 

Naast het bakken van de pepernoten 
kregen de kinderen ook een rond-
leiding door de winkel. Ze mochten 
helpen bij het scannen van producten 
bij de kassa en ook de lege statiegeld 
flessen werden keurig opgeruimd. Het 
was een lekkere en gezellige middag. 
De kinderen hebben genoten! 

Laarbeek - Een plaatselijk bedrijf was 
toe aan een nieuw logo. Zij vertrouw- 
de op een landelijk reclamebureau. 
Dit pakte helaas verkeerd uit. Ziet u de 
fout? Studio29elf zorgt ervoor dat u met 
een gerust hart kunt adverteren.

Studio29elf heeft oog voor detail en 
kan u van alle gemakken rondom 
multimedia voorzien. Met een tikkeltje 
eigenwijsheid vertalen zij uw ideeën  
naar verschillende producten. Of u nu 

 

toe bent aan een verfrissende website of 
een krachtige video. Meer informatie vindt 
u op www.studio29elf.nl

Bedrijf gaat in de fout met nieuw logo
Kinderen van De Muldershof bij supermarkt Jan Linders

Advertorial
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RACE NAAR MCD & SPAAR ZE ALLE 20! 

MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:
www.mcd-supermarkt.nl

W 49 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 7 december 2013.    Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

De MCD acties van volgende week!
Douwe Egberts koffi e

roodmerk grove maling, decafé,
mildcafé en alle soorten snelfi lter

2 pakken à 250 gram

5.08-6.30

3.99
kilo 7.98

Perssinaasappels
net ca. 2 kilo

2.99

1.89
kilo 0.95

Alle soorten
Reus wasmiddel
pak 1260 gram

fl acon 1188-1200 ml.
2 artikelen naar keuze

9.70-11.38
5.00

2 stuks

Witte minipuntjes
zak 10 stuks

1.39

0.99

Beenham
van onze versafdeling

100 gram

2.09

1.79

Alle soorten Pampers
pak 23-58 stuks

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% 
korting. Bijv: 3 pakken active fi t midi 

van 29.97 voor 19.99

2+1
GRATIS

Alle soorten Nivea
deodorant, douchegel,

conditioner of shampoo

Bij aankoop van 2 artikelen 50% 
korting. Bijv: 2 fl acons pure impact 
shampoo van 7.08 

voor 3.54

1+1
GRATIS

Grand’Italia pastasaus, 
sugocasa of pasta

zak 500 gram
pot 400

2+1
GRATIS

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% 
korting. Bijv: 3 pakken 
spaghetti, 500 gram van 3.30 

voor 2.20

Gourmetschotel populair
schotel 1 kilo

12.9912.99

9.99

Super mosselen
bak 2 kilo

7.99

5.99
kilo 3.00

Noord Waarland kaas
jong, jong belegen of belegen

stuk 500 gram

Bijv: Noord Waarland jonge kaas 

van 5.50 voor 3.58

35%
KORTING

Dr. Oetker Bistro baguette
Bolognaise of Hawaii

pak 2 stuks

1.61

0.99

Alle soorten Taksi
4 pakken à 1500 ml.

3.48-3.96

3.00
4 pakken

Nestlé mini’s
Bros, Nuts, Chunky, Kitkat,

Lion, mini Bros en Smarties

3 zakken 190-250 gram

5.16-5.88

5.00
3 zakken

Pringles chips
alle soorten

2 kokers à 150 gram

3.64-4.02

3.00
2 kokers

kilo 10.00
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Met bossen tegelijk
Eens te meer werd me dit weekend 
duidelijk, dat ik een bijzonder mooi vak 
beoefen. Marketing heb je in allerlei 
soorten, kleuren en maten. Van het 
meepakrek vol suikerrijk snoepgoed 
bij de kassa tot aan het steeds groter 
wordende tubeopeningetje van onze 
Parodontaxen en Colgates. Het zijn 
trucjes waar ikzelf waarschijnlijk even 
hard intuimel als dat u dat doet. 
Met overenthousiast schreeuwende 
termen als ‘actie’, ‘sale’ en ‘nu slechts 
voor…’ wordt Jan en allemaal massaal 
in het ootje genomen. Organisaties 
spelen bewust in op ons onbewuste 
gevoel. En met succes. Zo bleek ook 
maar weer afgelopen weekend. Ik 
begaf me in het mooiste themapark 
van Nederland, de Efteling. Over 
een succesvol concept gesproken. 
Desalniettemin nam ik plaats in de 

Pandadroom: een interactieve 
attractie die samen met het Wereld 
Natuur Fonds is opgezet. Een prachtig 
gegeven. Een samenwerking met een 
sterk goed doel om zo permanent 
aandacht te vragen voor de natuur met 
daarbij haar uitstervende diersoorten. 
Na plaats te hebben genomen op een 
van de banken, wordt er alles aan 
gedaan om mij als nietsvermoedende 
attractiebezoeker ook maar zo veel 
mogelijk schuldgevoel in de schoenen 
te schuiven. Van 3D-animatie en zielig 
plot waarin alle schattige beestjes aan 
bod komen tot aan water-, wind- en 
bewegingseffecten. Ik betrap mezelf 
er tijdens het slot van de film op 
dat ook ik ben meegezogen in de 
orkaan van hulpmiddeltjes. Maar wat 
zouden de Efteling en het WNF van 
me verlangen? Dat ik nu doneer aan 
ontbossing of proefdieren? Uiteraard, 
maar geloof me. Tegen de tijd dat ik 
bij thuiskomst op de bank neerplof, 
ben ik dat schuldgevoel al lang ergens 
op de A50 kwijtgeraakt. Nee, om mij 
als consument écht te raken, dient 
mijn gevoel direct bij de uitgang van 
de attractie omgezet te worden tot 
actie. En jawel hoor. Voordat ik mijn 
weg richting de Villa Volta of Python 
mocht vervolgen, diende ik eerst langs 
de strategische shop met knuffelige 
panda’s en orang-oetangetjes af 
te lopen. Maar natuur-lijk! En het 
mooiste van alles: we trappen er met 
‘bossen’ tegelijk in…

Joey van der Leemputten

Deja Vu houdt feestweekend voor 2-jarig bestaan
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Iris Savenije

Aarle-Rixtel – Café Deja Vu in Aarle-
Rixtel bestaat twee jaar. Twee bewo-
gen jaren met minder leuke gebeur-
tenissen, maar zeker ook vele mooie 
momenten. Dit weekend op 6 en 7 
december wordt het 2-jarig bestaan 
gevierd met onder andere WE ARE 
A-R, 24/7 en de coverband NO EXIT. 
De MooiLaarbeekKrant kijkt samen 
met eigenaar Dave Jansen (30) terug 
op twee jaar Deja Vu. 

Hoe het begon
Twee jaar geleden werd een droom 
werkelijkheid: De start van een eigen 
café! Wegens omstandigheden besluit 
Dave alleen verder te gaan. Spijt heeft 
hij niet van zijn beslissing: “Er zijn zo-
veel leuke dingen gebeurd. Ik heb een 
geweldig team en heel veel goede 
vrienden gekregen en daar ben ik trots 
op. Dat wil ik voor geen goud opge-
ven.”

Hoogte- en dieptepunten 
Een reden voor vele geslaagde feesten 
in het café is het ‘Run je eigen kroeg’-
concept. Deze competitie wordt al ja-
ren met veel succes georganiseerd. Run 
je eigen kroeg geeft de deelnemers de 
mogelijkheid  een eigen thema te ver-
zinnen, zorgen voor de aankleding, 
reclame en even de smaak te proeven 
van wat een café runnen zoal inhoudt. 

Helaas kent het jaar 2013 voor Dave 
niet alleen hoogtepunten. Café Deja 

Vu moest in mei  twee weken dicht, 
omdat het zich niet gehouden heeft  
aan de sluitingstijden. “Als mensen 
bij mij om kwart voor drie een drankje 
hebben besteld, wil ik hen rustig hun 
drinken op laten drinken. Ik wil ze na-
melijk de volgende dag graag weer te-
rugzien, dat is soms moeilijk”, vertelt 
Dave. Mede hierdoor moet het café 
om twee uur ’s nachts dicht in plaats 
van drie uur. “Hopelijk komt hier snel 
verandering in!

Positief de toekomst tegemoet
Ondanks de vervelende gebeurtenis-
sen afgelopen jaar is Dave heel posi-
tief. Vol frisse moed en een hoop leuke 
ideeën gaat hij het nieuwe jaar tege-
moet. Dave is muzikant en zijn passie 
hiervoor laat hij in de toekomst graag 
terugkomen in zijn café. Zelf denkt hij 

aan live jamsessies. “Ik zou heel graag 
jamsessies in mijn café willen organi-
seren. Er zijn bandjes en muzikanten 
genoeg, maar kwaliteit is ook heel be-
langrijk. Ik wil er wel voor zorgen dat 
niet alleen pap en mam tevreden zijn”, 
vertelt de café-eigenaar. 

Naast de jamsessies komt er een pool-
tafel en worden per 1 januari de ope-
ningstijden aangepast voor onder an-
dere het uitzenden van voetbal. Deja 
Vu zal in het nieuwe jaar extra op de 
dinsdagavond en  de zaterdag- en zon-
dagmiddag open zijn.

Wil je een keer een eigen kroeg run-
nen of een mooi feestje meemaken, 
zoals het feest op 6 en 7 decem-
ber? Kijk dan op de site van Deja Vu: 
www.cafedejavu.nl. 

Dave Jansen in zijn café ‘Deja Vu’

Jan Leenders ontvangt Koninklijke Onderscheiding

“Ik ben compleet verrast en kei gelukkig”
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – In een bomvolle 
kantine bij Sparta’25 ontving Jan 
Leenders woensdagavond 27 no-
vember uit handen van burgemees-
ter Hans Ubachs een Koninklijke 
Onderscheiding. Jan zet zich al ja-
renlang in als vrijwilliger voor di-
verse organisaties, zoals Sparta’25 
en KansPlus. Ook voor de KPJ heeft 
Jan veel betekend. 

Compleet verrast
“Ik ben compleet verrast en kei 
gelukkig”, vertelt een ietwat ver-
bouwereerde Jan net nadat hij het 
lintje heeft ontvangen. De woens-
dagavond stond ‘eigenlijk’ in het te-
ken van de afsluiting van het jubile-
umjaar van tien jaar G-voetbal. Een 
tak bij Sparta’25 waar Jan heel veel 
voor heeft betekend en dat ook nog 
steeds doet. Nadat er een wedstrijd 
had plaatsgevonden, werd Jan met 
een smoesje naar een vergadering 
gelokt. Ondertussen verzamelden 
al zijn familie en vrienden in de kan-
tine. 

Het vallende kwartje 
“Ik dacht wel: wat is het druk in de 
kantine, toen ik aan kwam lopen”, 
vertelt Jan. “Alleen ik had niet in 
de gaten dat dat allemaal voor mij 
was.” Pas toen Jan naar voren moest 
komen en daar ook zijn vrouw Thea, 
kinderen Bart en Koen, zijn schoon-
dochter en heel veel andere beken-
den zag, viel bij hem het kwartje. 
“Hm… Dit zal toch wel speciaal voor 
mij zo zijn.” En zo was het. 

Het vrijwilligerswerk 
Al op 16-jarige leeftijd startte Jan 
met vrijwilligerswerk. Hij was in de 
periode 1975 tot 1984 secretaris van 
de KPJ in Beek en Donk. Naast deze 
werkzaamheden, regelde hij ook an-
dere zaken voor de vereniging, zoals 
het jaarlijkse kamp en internationale 
reizen.  Vanaf 1993 is Jan intensief 
betrokken bij voetbalvereniging 

Sparta’25. Hij is hier een spin in het 
web. Zo is hij onder andere – naast 
zijn inzet voor het G-voetbal - jaren-
lang trainer en leider geweest, zorgt 
hij  mede voor de verspreiding van 
clubblad ‘De Spartaan’, is hij 15 jaar 
lang bestuurslid geweest en zorgt 
hij voor de pr van de voetbalvereni-
ging. Sinds 2010 is Jan secretaris bij 
KansPlus Regio Gemert. 

Een voorbeeld voor de samenleving
“Jan Leenders mag een voor-
beeld worden genoemd voor de 

samenleving. Hij is een initiatiefne-
mer en een kartrekker. Zijn enthou-
siaste manier van handelen dwingt 
respect af en stimuleert anderen tot 
daden”, aldus de gemeente. 

Leuk en heel leerzaam 
Jan is niet van plan om op korte ter-
mijn te stoppen met zijn werkzaam-
heden als vrijwilliger. “Vrijwilligers-
werk komt vanuit mijn hart. Ik vind 
het ontzettend leuk en het is heel 
leerzaam. Ik raad het iedereen aan”, 
beargumenteert hij. 

Bovenin vlnr. Anouk Suntjens, Bart, Jan en Thea 
Leenders en onderaan op de foto Koen Leenders. 

OUDE BAKELSEDIJK 14  

GEMERT  T 0492-365599 

WWW.AERDE.COM

Stralen 
 met de 
 feestdagen?

Geef je huid een boost voor de feestdagen of 
loop eens bij ons binnen voor heerlijke cadeaus: 
een fi jn product of een mooi verpakte cadeaubon...
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Vanaf maart 2012 is er in de groen-
tewinkel in Lieshout veel veranderd. 
Onze klanten noemen het een ver-
wenwinkel. Altijd weer iets nieuws 
en zoals alle winkels in Lieshout een 
sociaal ontmoetingspunt. 

De verkoopruimte is vorig jaar uitgeb-
reid. Zo is er meer ruimte voor de klant 
en de presentatie van de producten. En 
dat is merkbaar. Het assortiment van  
groente en fruit is groter en er is meer 
aanbod van panklare groenten, maal-
tijden, soepen, rauwkost  en toetjes. 
Sinds een aantal weken is er een nieu-
we  afdeling  noten en zuidvruchten 
waar de noten en pinda’s zelf gebrand 

en gemengd worden. Het assortiment 
noten en zuidvruchten bevat ruim 80 
verschillende soorten en wordt nog 
verder uitgebreid. Onze pure sappen 
zonder toevoeging zijn niet alleen lek-
ker, maar ook gezond en worden zeer 
gewaardeerd, evenals het Tarwegras-
sap, ‘het gezondste sap van de wereld’ 
www.tarwegrasbezorgen.nl. 

Opvallend veel klanten van buiten 
Lieshout bezoeken ons en onze col-
lega’s vandaar dat we overgestapt 
zijn van onze huis-aan-huisfolder naar 
De MooiLaarbeekKrant, om onze 
bestaande en toekomstige klanten 
beter te bereiken. 

Wilt u graag kennis maken met ons 
of bijvoorbeeld het notenassortiment, 
kom dan naar de kerstfair op zondag 
15 december in Lieshout. Van 13:00 
uur tot 19:00 uur.

De Groenteman van Lieshout een verwenwinkel
Vanaf maart 2012 is er in de groen-
tewinkel in Lieshout veel veranderd. 
Onze klanten noemen het een ver-
wenwinkel. Altijd weer iets nieuws 
en zoals alle winkels in Lieshout een 
sociaal ontmoetingspunt. 

De verkoopruimte is vorig jaar uitgeb-
reid. Zo is er meer ruimte voor de klant 
en de presentatie van de producten. En 
dat is merkbaar. Het assortiment van  
groente en fruit is groter en er is meer 
aanbod van panklare groenten, maal-
tijden, soepen, rauwkost  en toetjes. 
Sinds een aantal weken is er een nieu-
we  afdeling  noten en zuidvruchten we  afdeling  noten en zuidvruchten 
waar de noten en pinda’s zelf gebrand 
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Extra mooi met kerst?

Van 5 t/m 15 december 

25% korting op 
alle make-up!

“Kerst begint bij 
Bloemend Lieshout, 

vanaf 6 december 
volop kerststukken 

in alle kleuren 
en prijzen”

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

Wilt u graag kennis maken met ons 
of bijvoorbeeld het notenassortiment, 
kom dan naar de kerstfair op zondag 
15 december in Lieshout. Van 13:00 

Wilt u graag kennis maken met ons 

De Groenteman van Lieshout een verwenwinkel

25% tot 50% korting 

ook op jeans

Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Dorpsstraat 26 • LieshoutDorpsstraat 26 • LieshoutDorpsstraat 26 • LieshoutDorpsstraat 26 • LieshoutDorpsstraat 26 • LieshoutDorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 070499 - 42 12 070499 - 42 12 07

Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Sloggie’s actie loopt tot 12-12-2013

Aanbiedingen geldig van 6 t/m 12 dec Aanbiedingen geldig van t/m 31 decAanbiedingen geldig van 6 t/m 12 dec

Kinderkleding
Sloggie’s

3 halen2 betalen

Provencaalse mix  
          250 gram 1.99

Ananasschijven gezoet 
          250 gram 1.99

Vijgen 
          250 gram 1.99

Medjoul dadels 
          250 gram 2.99

Italiaanse nougat 
diverse smaken 

Kanzi handappel  
             per kilo 1.99

Zespri Kiwi groen 
             per kilo 1.99

Litchee 
          250 gram 1.99

Knolselderij 
             per stuk 0.99

Prei
per kilo 0.59

Emmy’s Mode

op een groot gedeelte 
van o� e collectie!

op een groot gedeelte 

20% 30%
40% korting

NU  !

Like  facebook /emmysmode
0499-421348   emmysmode.nl
Dorpsstraat 18/18a – Lieshout

DORPSSTRAAT 3, LIESHOUT

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL

30% 
KORTING

op luxe en cadeauartikelen

20% 
KORTING

op arbeidsloon bij reparatie

Sinterklaas op bezoek bij De 
Zonnebloem afdeling Lieshout

Seniorenvereniging KBO Lieshout in de feestmaand

Lieshout – Voor de gasten van de Zon-
nebloem in Lieshout vond op 28 no-
vember een kienmiddag plaats in zaal 
De Koekoek. Na een kopje koffie met 
banketstaaf was iedereen al snel fana-
tiek aan het meespelen. Maar onver-
wacht kwam Sinterklaas samen met 
twee van zijn zwarte Pieten binnen, 
zodat het kienen even naar de achter-
grond verdween.

Sinterklaas keek de zaal goedkeurend 
rond en zag veel voor hem vertrouwde 
gezichten. De goedheiligman kon van 
de meeste mensen wel vertellen wat 
ze in het afgelopen jaar zoal hadden 
beleefd. Dit vaak tot verbazing van de 
mensen zelf. Terwijl hij zo alle 30 gas-
ten doornam, kwam hij er achter dat er 
zeker acht van de gasten bij een koor 
zingen. Het zou Sinterklaas niet zijn als 
hij deze zangers en zangeressen op hun 
stoel zou laten zitten: ze werden door 
hem naar het midden van de zaal ge-
roepen en hebben hem spontaan toe-
gezongen.
Sint had zijn twee zwarte Pieten een 
dansje laten leren dat voor de gasten 

werd uitgevoerd. Dit werd zo enthousi-
ast ontvangen, dat hij van enkele gast-
vrouwen gedaan kreeg dat zij volgend 
jaar ook een dansje gaan uitvoeren. Tus-
sen dit alles door werd er ook nog fa-
natiek gekiend, waarbij veel gasten een 
leuk prijsje wonnen. Degenen die min-
der geluk hadden met kienen mochten 
na afloop toch een presentje uit de zak 
van zwarte Piet pakken, zodat niemand 
met lege handen vertrok, ook kregen 
alle gasten nog een chocoladeletter. Er is 
die middag veel gelachen door de aan-
wezigen, want iedereen had er plezier 
in hoe Sinterklaas de kienmiddag was 
komen verstoren. 

Op de website van de afdeling Lieshout 
staat een fotoalbum met foto’s van deze 
middag: www.lieshout.zonnebloem.nl

Sinterklaas en zijn pieten op bezoek bij De Zonnebloem afdeling Lieshout

LIeshout - Een zak met bijzondere 
surprises staat vrijdag 6 december 
klaar voor de deelnemers aan de 
kienavond in het Dorpshuis. Vanaf 
20.00 uur worden de nummers voor 
de prijzen weer opgelezen. De zaal 
is vanaf 19.00 uur open. 

De dagtocht naar de kerstmarkt in 
Münster is inmiddels volgeboekt. 
Op 10 december vertrekt de volle 
bus om 10.00 uur vanaf het Dorps-
huis naar deze prachtige, historische 
stad. 

Een traditie is het maken van kerst-
stukjes voor de zieken en voor de 
versiering van de kerstviering. Op 
maandag 16 december zijn vrijwil-
ligers hiervoor van harte welkom bij 
Jo van den Biggelaar aan de Schuts-
straat 37 in Lieshout. Vanaf 10 uur 

‘s morgens en/of half twee ’s mid-
dags. Laat het even weten aan Jo, 
tel. 0499-422117, of bij de Inloop. 
Bruikbare spullen zoals groen, kaar-
sen, linten zijn bijzonder welkom. 
Doe gezellig mee, onder het genot 
van koffie of thee.

Op dinsdagmiddag 17 december 
viert KBO Lieshout het kerstfeest in 
Zaal de Koekoek aan de Dorpsstraat. 
De zaal gaat om half twee open, de 
viering begint om twee uur. Veel 
sfeervolle kerstmuziek beloven de 
optredens van Seniorenkoor Voge-
lenzang en een beroepsensemble 
van viool en piano. Pastor Wester zal 
de kerstboodschap uitspreken. In de 
pauze is er een loterij en de middag 
wordt besloten met de kerstmaaltijd. 
Aanmelden kan bij de Inloop.

Noteer vast in uw agenda: Nieuwjaar-
sinloop in  Zaal de Koekoek op 7 janu-
ari 2014, 10.00 uur.

Sinds het ingaan van de wintertijd is er 
geen avondinloop meer. De Inloop is 
iedere dinsdag, ’s morgens van tien uur 
tot half twaalf in het Dorpshuis. U bent 
hier van harte welkom met vragen over 
van alles, om u op te geven voor een 
van de KBO activiteiten, om mensen 
te spreken van Computer Onderwijs 
Laarbeek, om mensen van de Dorps-
raad te spreken, om zakken op te ha-
len voor plastic afval, voor het WMO 
infopunt, of om even bij te praten bij 
een kopje koffie. Er zijn altijd mensen 
die voor de gezelligheid een uurtje ko-
men buurten. En ook daar is de Inloop 
voor bedoeld. Alle bestuursleden van 
de Lieshoutse Seniorenvereniging zijn 
tijdens de Inloop aanwezig. 

Kerststukjes maken, een gezellige bezigheid
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Huub Cloudt

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:
Max van Pelt 

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 
Eindelijk rijden 

zonder papa 
aan je zij!

Jan Biemans 
18 jaar

Eindelijk rijden 
zonder papa 
aan je zij!

Eindelijk rijden 
zonder papa 
aan je zij!

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: 

info@mooilaarbeek.nl
vanaf €19,95

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

BEL DE SPECIALIST

GEVRAAGD

GEVRAAGD

VACATURES

TE HUUR

TE KOOP

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

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

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

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

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

Gevraagd: bouwlift, steiger voor woning, 
steigerplanken. Tel 06-51052986

Complete inboedel, lichte meubels, 2 dres-
soirs, ladenkastje, salontafel, eettafel met 
4 stoelen, tv-kastje. In prima staat. Voor 
meer info: 06-21683215 of 
kelly77@upcmail.nl 

4 nieuwe zomerbanden 155/70/13 
op stalen velg Ford Ka € 150,- E-mail 
j.verbaas1@chello.nl        

WII U Draw Gametablet met UDraw stu-
dio en nog een spel. Slechts 1x gebruikt. 
Winkelwaarde € 79,95. Nu: € 49,95.
Tel. 06-24502310

2 leesboeken Gijp van (René v.d. Gijp) en 
groeten uit Oudewater (Johan Derksen) 
korte columns, samen € 15,00. 
Tel. 06-24502310   

Ford Focus 1.6 TDCI Comfort station 
(2011) 90 pk, diesel, 96.000km, luxe uit-
voering met o.a. cruise control. 1e eige-
naar. € 12.500,- Tel: 06-18907497    

Huishoudelijke hulp gevraagd voor 1/2e 
dag per week. Tel: 0499-421321 of 
06-53362800

Aarle-Rixtel: Woning met tuin en berging. 
2 slaapkamers €700 p/m. Contact: 06-
51448064 of 06-53774222

Jonge bruine legkippen. Volledig ingeënt. 
Tel: 0499-471755 of Mob: 06-13894215

Zwarte bril met zebrakleurige oortips 
gevonden op het Heuvelplein (ma. 25-
nov) in Beek en Donk. Af te halen op 
het kantoor van De MooiLaarbeekKrant.

GEVONDEN

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Het is mogelijk om een gratis 
zoekertje te plaatsen in De Mooi-
LaarbeekKrant en op de nieu-
wswebsite van Laarbeek: www.
mooilaarbeek.nl. Als particulier 
zijnde kunt u een zoekertje een-
voudig aanmelden door een 
mail te sturen naar: info@mooi-
laarbeek.nl. Voorwaarden: het 
zoekertje bestaat uit maximaal 20 
woorden en er staan maximaal 2 
zoekertjes per e-mailadres/tele-
foonnr. in de krant. Een zoekertje 
blijft max. 2 weken staan in de 
krant en op internet.

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

bij Intertoys Beek en Donk.

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

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

Beste lezers,

Onlangs hebben jullie het eerste 
gedeelte van mijn verhaal al 
kunnen lezen en nu een vervolg. 
Onze droom in het buitenland.
Door een geweldige rondreis in 
Australië was ons plan om evt. 
daarheen te verhuizen. Gewoon, 
iets anders. Een uitdaging waar 
we beiden achter zouden staan. 
Alleen het Visum lukte niet. Wat 
dan? In mijn gedachte kwam toen 
Oostenrijk. Een land niet ver van 
Nederland, mooi in de winter maar 
zeker ook in de zomer. Dus op zoek 
naar huizen in Oostenrijk. 
Woningen zoeken in Oostenrijk is 
niet zo eenvoudig als in Nederland. 
Makelaars hebben op internet 
foto’s staan van het gebouw, maar 
bijna nooit van de voorkant het 
gebouw. Toch belangrijk, niet dan? 
Van de 40 huizen die ik bezocht heb 
in Oostenrijk viel meer dan de helft 
af bij aankomst. Wat een bende. 
We zochten een huis met garage 
voor evt. later Trike, barretje voor 
de gezellige avonden met gasten 
en een paar kamers voor verhuur. 
Voordat we de knoop doorhakten, 

verkochten we eerst ons huis in 
Waalre, want iets kopen in het 
buitenland zonder je eigen huis 
verkocht te hebben, dat nooit. Drie 
maanden later was het verkocht. 
Tja… wie wil er nou niet in een huis 
wonen waar ik in gewoond had :-) 
Nu was de weg vrij. 
In Ehrwald stond Bayrischerhof 
te koop met alles wat we wilden 
en ook nog een prachtige tuin 
met uitzicht op de Zugspitze. Na 
enkele maanden hadden we het 
echt gekocht. Unser Gästehaus. 
We hadden zo met IK VERTREK 
mee kunnen doen, genoeg werk. 
In het voorjaar van 2010 zijn we 
vertrokken en in de zomer gingen 
we open voor de eerste gasten. 
Mijn eerste winter in Ehrwald 
begon minder goed. Veel last van 
mijn knie, welke een klap gehad 
had op mijn laatste bedrijfsuitje 
in Nederland. Veel onderzoeken, 
weinig resultaat. MRI’s laten 
maken want de klachten werden 
erger, maar de reacties vanuit 
het ziekenhuis bleef hetzelfde: 
“Helmut, leer er maar mee leven.” 
Tja, daar sta je dan, huis in de bergen 
en je kunt niet veel met zo’n knie. 
Bij laten zitten? Echt nie… Na veel 
omwegen kwam ik terecht bij een 
specialist in München, die gelukkig 
wel zag dat er iets goed mis was. 
Na drie operaties verder aan de 
linkerknie en eentje afgelopen 

oktober aan de rechterknie, gaat 
het weer steeds beter. Hopen dat 
2014 een pijnvrij jaar wordt om 
weer lekker de bergen in te gaan en 
mooie afdalingen te gaan maken in 
de winter met de kids en de gasten. 
Nu, enkele jaren na de overstap naar 
Ehrwald, mag ik wel zeggen dat het 
een geweldige stap is geweest. We 
hebben de naam veranderd naar 
‘Haus Brabant’ en de gasten zijn 
echt super tevreden. Als we dan 
op Zoover kijken, weten we ook 
waarvoor we het doen. Niet alleen 
de winter, maar ook steeds meer de 
zomer trekt gasten naar ons toe. In 
de zomer maakt men de mooiste 
wandel- en mountainbike tochten 
hier en in de winter kun je volop 
genieten van de witte bergen. 
Afdalingen, evt. lekker langlaufen 
of wandelen. Ik heb weer zin in het 
winterseizoen en denk dat er weer 
heel veel gelachen en geouwehoerd 
gaat worden. Dat ben ik nog 
niet verleerd in Oostenrijk of wel 
Laarbeekse gasten :-) 

Voor iedereen nog een heel fijne 
Sinterklaasdagen toegewenst en 
hopelijk ook een witte kerst in 
Laarbeek. Wij gaan weer voor een 
mooi winterseizoen en u bent van 
harte welkom.

Tot later.

Alles Gute aus Ehrwald,

Helmut van Schijndel

Luchtpost

Oostenrijk

Voordat we de knoop doorhakten, 

Van Droom naar Werkelijkheid

Bedrijfsruimte te huur
• Oppervlakte ca. 190 m²
• Incl. 2 toiletten en garderobe
• Intern kantoor met airco
• Dubbele achterdeuren
• Elektrische screens voor de grote ramen
• Cv radiatoren verwarming in werkplaats
• Stroom 220/380 en Water en Licht

Het pand is per 1-1-2014 beschikbaar.
Aantrekkelijk geprijsd
Beekerheide 25, 5741 HB in Beek en Donk
Telefonische inl.: 
0492-464578 of 06-51067167
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Opstekel voor Snoeperij Jantje en Zorgatelier Madeliefste 

Raadslid Christian van den Berg neemt afscheid van ABL

Sinterklaas uittocht

De Werkgroep houdt voorbespreking 
commissies raad

Zienswijzen indienen tegen ‘De Ruit’

Aarle-Rixtel - Wie goed doet - in dit 
geval met Oudhollands snoep – goed 
ontmoet. Een mooi motto dat Politie-
ke Partij De Werkgroep in deze con-
text wil verbinden aan Snoeperij ‘Jan-
tje’ dat een initiatief is van Marscha 
Verstappen uit Aarle-Rixtel. Marscha 
is gediplomeerd Z-verpleegkundige 
en wil met haar winkeltje een zinvolle 
maar vooral ook gezellige dagbeste-
ding en activiteiten aanbieden. 

Snoeperij ‘Jantje’ is gevestigd aan 
de Kerkstraat 4 in het centrum van 
Aarle-Rixtel. Voor Politieke Partij de 
Werkgroep is dit initiatief een school-
voorbeeld van Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen en daarom 
een Opstekel waard. 

In deze Oudhollandse snoep en ca-
deauwinkel, zijn mensen met een ver-
standelijke beperking werkzaam. Het 
mes snijdt aan twee kanten, op de 
eerste plaats voor deze werknemers, 
anderzijds ook de klanten die het su-
per leuk vinden om nostalgisch snoep-
goed of een van de rijkelijk aanwezige 
snuisterijen te komen kopen. Van al-
les is er te koop; toverballen, salmiak, 
trekdrop, Sint- kerstpresentjes en veel 
meer. 

Erik van Haperen, Raadslid van De 
Werkgroep, is op zaterdag 30 no-
vember aanwezig geweest om De 
Werkgroep-Opstekel uit te reiken. Lis 
van Tuijl uit Bakel en Thijs de Jong uit 
Beek en Donk zijn in de winkel aan het 
werk. Onder begeleiding van Marscha 
en Thea de Jong (vrijwilliger, tevens 
glas in lood Tiffany kunstenares uit 
Lieshout) worden Erik en zijn vrouw 
hartelijk ontvangen. “Politieke Partij 
de Werkgroep ondersteunt vanuit haar 
visie op ‘iedereen doet mee’ deze vorm 
van maatschappelijk ondernemen.
 
Werken bij Snoeperij ‘Jantje’ in Aarle-
Rixtel is een dagbesteding met talloze 

mogelijkheden. Afhankelijk van de 
individuele vaardigheden en interesse 
kan iedereen er een taak krijgen. Naast 
de verkoop in de winkel, worden er 
snoeppakketten samengesteld, helpt 
men bij kinderfeestjes en huishoude-
lijke karweitjes zoals het bijhouden 
van de snoep voorraad maar ook het 
schoonhouden van de winkel behoort 
tot de activiteiten. Dit is niet het enige 
project van Marscha. Het zorgatelier 
is een kleinschalig zorgproject in Lies-
hout is ook een initiatief van Marscha. 
Daar wordt volgens dezelfde principes 
een zinvolle en eveneens gezellige 
vorm van dagbesteding en activiteiten 
aangeboden. Kleine groepjes waarbor-
gen ook daar een veilig gevoel waar-
door mensen beter tot hun recht ko-
men door naar ieders talent te kijken, 
naar vaardigheden die uitgebreid en/
of geleerd kunnen worden, naar inte-
resse en beleving.

Wat erg belangrijk wordt gevonden is 
dat het ‘gewone’ dagelijkse gebeuren 
opgepakt wordt, zoals boodschappen 
doen, het bereiden van eten, schoon-
maken, het uitlaten van de honden en 
dieren voederen. Helpen in de moes-
tuin, het zelf zaaien, onderhouden en 
oogsten. Marscha en haar man berei-
den op dit moment een buitenproject 
voor. “Bijvoorbeeld het schoffelen van 
de tuinen bij De Witte Poort in Aarle-
Rixtel”, weet Marscha te melden. Met 
deze projecten is het doel mensen 
zich al werkend en betrokken THUIS 
in Laarbeek te laten voelen. De Werk-
groep vraagt blijvende aandacht voor 
dergelijke belangrijke maatschappe-
lijke initiatieven. 

Laarbeek - Christian van den Berg 
heeft besloten om, na een raadsperi-
ode van vier jaar, niet bij ABL verder te 
willen gaan. Zoals alle politieke partij-
en is ook Algemeen Belang Laarbeek 
druk doende met de lijst van kandida-
ten voor de aanstaande verkiezin-
gen. Dit zou geleid hebben tot 
het besluit van Christian.

Volgens het bestuur van Al-
gemeen Belang Laarbeek 
bleek de afgelopen jaren al dat 
de manier van werken niet altijd 
de aanpak was waar Christian achter 
stond. Waar ABL staat voor een per-
soonlijke aanpak, staat Christian voor 
een meer zakelijke aanpak. Het bestuur 
vindt niet dat het één per definitie be-
ter is dan het ander, maar blijft toch de 

basis voor de uitstraling waar ABL voor 
staat.

Nu de verkiezingen weer voor de deur 
staan, is er over de verschillende ma-
nier van aanpak gesproken. Dit had in-

vloed op de volgorde van de 
kandidatenlijst.  De commu-
nicatie en het resultaat van 
dit gesprek is volgens het be-
stuur voor Christian niet naar 
tevredenheid verlopen. Dit is 
de reden dat het raadslid van 
zijn plaats op de lijst afziet. 

Christian zal gewoon bij de raads-
vergaderingen aanwezig blijven zijn. 
Daarnaast zal hij zich aansluiten bij een 
andere politieke partij. 

Het bestuur van Algemeen Belang 
Laarbeek bedankt Christian voor zijn 
inzet en wenst hem veel succes in zijn 
verdere politieke loopbaan. 

Aarle-Rixtel – Al jaren wordt Sinter-
klaas met veel plezier gevierd. Voor 
sommige kinderen is het moeilijk te 
begrijpen waarom Sinterklaas geen 
afscheid neemt en hoe hij weggaat. 
Speciaal  voor deze kinderen, en na-
tuurlijk alle andere kinderen, organi-
seert Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel 
een avonduittocht.

Sint en zijn pieten vertrekken op 6 de-
cember met de boot naar Spanje en 
de kinderen en hun ouders kunnen ze 
gaan uitzwaaien. Het programma start 
om 18.30 uur vanaf de kiosk aan de 
Dorpsstraat. Sinterklaas en zijn pieten 
worden ontvangen door de burge-
meester en alle kinderen. Gezamenlijk 
vertrekt men dan met een lampionnen-
optocht naar het kanaal. 

Voordat Sinterklaas het land echt 
gaat verlaten heeft hij de eer om de 

nieuwe passantenhaven van de Ge-
meente Laarbeek te openen. Na deze 
feestelijke en spectaculaire opening 
vertrekt Sinterklaas met zijn pieten 

naar Spanje. Iedereen is hier wel-
kom en neem dan zelf een lampion 
mee. Meer informatie is te vinden op 
www.sinterklaasaarlerixtel.nl

Vlnr. De vier ‘Jantjes’: vrijwilligers Thea de Jong, 
Thijs, Lis en initiatiefneemster Marscha Vestappen 

Lieshout - In de week van 16 decem-
ber vinden in de gemeente Laarbeek 
weer de commissie vergaderingen 
plaats ter voorbereiding van alweer 
de volgende raadsvergadering.

De Werkgroep bespreekt deze verga-
deringen voor op donderdag 12 de-
cember in het Dorpshuis in Lieshout, 
vanaf 20.15 uur staat de koffie voor 
belangstellenden klaar. De agenda’s 
van de commissies zijn nog niet be-
kend. Men kan ze vinden in deze 
MooiLaarbeekKrant. Wanneer men 
niet in de gelegenheid is om naar die 

bijeenkomst te gaan, maar men wil 
toch aangeven hoe men erover denkt 
dan kan men contact opnemen met  
Ben Swinkels, fractievoorzitter De 
Werkgroep: via tel 0499- 422 017 of 
via de mail info@dewerkgroep.nl .

Op de website www.dewerkgroep.nl 
kan men bij ‘onze mensen’ zien welk 
raadslid in welke commissie zit dan kan 
men dat raadslid direct benaderen. De 
Werkgroep wil graag toegankelijk zijn 
en uw mening horen, tenslotte doen 
we het voor u.

Aarle-Rixtel - Dorpsplatform Aarle-
Rixtel heeft 4 zienswijzen opgesteld 
vanuit het Laarbeekse standpunt. Zij 
realiseren zich wel dat De Heikant/
Dierdonk twee kanten kent en zij daar 
‘hun’ oplossing in gekozen hebben.

De zienswijzen zijn vrij te gebruiken, 
aan te vullen of te veranderen, zodat 
ze niet allemaal hetzelfde zijn. Mis-
schien mogen ze ook een aanzet zijn 
voor de in te dienen zienswijzen voor 
de deelgebieden in de omgeving. De 
zienswijzen staan op de website www.
dorpsplatform.nl  pagina Vergaderin-
gen bij de notulen van de openbare 
vergadering van 25 november 2013, 
waarvan u ze kunt downloaden. In-
dien u geen computer heeft kunt u 
ze opvragen per brief bij Dorpsplat-
form Aarle-Rixtel Kannelustweg 11  

5735 EJ Aarle-Rixtel. De zienswijzen 
moeten voor 16 december 2013 inge-
diend worden.

Verder kan men ook een machtiging 
op de website downloaden. Als men 
die invult en stuurt per e-mail aan 
info@dorpsplatform.nl of per post aan 
Dorpsplatform Aarle-Rixtel Kannelust-
weg 11, 5735 EJ Aarle-Rixtel machtigt 
men het Dorpsplatform om ook na-
mens u eventueel t.z.t. te procederen 
bij de Raad van State. Hoe groter het 
aantal mensen is dat zij vertegenwoor-
digen, hoe sterker zij zullen staan.

 

Christian van den Berg

Lezerspodium

Ruit om Eindhoven uitgesteld door Kamer
De Ruit om Eindhoven komt er 
voorlopig niet; een meerderheid 
van de Tweede Kamer wil de weg 
parkeren en het geld hiervoor uit-
geven aan onder meer verbreding 
van de A67 en A58. Ook moet er 
een station Eindhoven Acht/Air-
port komen. Laarbeeks Politieke 
Partij De Werkgroep wrijft zich in 
de handen.

Ruim twee raadsperiodes terug 
hebben de toenmalige Werkgroep 
raadsleden Sjef Knoop en Joan 
Briels zich verzet tegen de komst 
van De Ruit.  De Werkgroep 
plaatste zich hiermee binnen de 
Laarbeekse Politiek in een koplo-
perspositie. Sjef Knoop heeft ver-
volgens in de navolgende raadspe-
riode als toenmalig wethouder zich 
ingezet om als gemeente Laar-
beek maximale invloed te kunnen 
blijven uitoefenen op de nut en 
noodzaak discussie van de Ruit.  
Dit alles is vastgelegd binnen het 
regionale bereikbaarheidsakkoord.

De huidige fractie van De Werk-
groep heeft deze lijn doorgezet. Zij 
vinden dat Laarbeek de groene pa-
rel dient te blijven die het is. Samen 
met de naburige gemeentes zal De 
Werkgroep zich blijven richten op 

het behouden van het Dommeldal 
en in Laarbeek het voorkomen van 
een amputatie van Aarle-Rixtel bij 
het aanleggen van de Noordelijke 
variant. Dat bleef en blijft de inzet 
van De Werkgroep.

‘Nut Ruit is niet aangetoond’! Al-
dus ook regeringspartijen die het 
onverstandig vinden om 268 mil-
joen euro rijksgeld uit te gaan ge-
ven aan een weg waarvan het nut 
en de noodzaak niet zijn aange-
toond. De politieke fracties wijzen 
hierbij naar eerdere onderzoeken 
en recente kritiek van de MerCom-
missie, de Provinciale Omgevings-
commissie en het onderzoeksbu-
reau CE Delft.

Volgens ChristenUnie-Kamerlid 
Carla Dik-Faber zijn de problemen 
op de snelwegen urgent. “Ik ben 
blij dat er nu een meerderheid is 
om de files op deze wegen sneller 
aan te pakken.” Stientje van Veld-
hoven (D66) zegt: “Dit is goed 
nieuws voor de bereikbaarheid van 
Brabant. Bestaande knelpunten 
kunnen nu vlot worden wegge-
werkt en de plannen voor de Ruit 
kunnen nu eerst rustig doordacht 
en verbeterd worden.”

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

Lever deze week een lege 
hondenvoer verpakking in 
(ieder willekeurig merk!)

en ontvang nu  
2 Kilo YAMI hondenbrokjes 

GRATIS
Max. 1 verpakking per gezin!

Rendier aan de glühwein
www.kerstfairlieshout.nl
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Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

In sommige situaties kan deeltijdont-
slag een goed alternatief zijn voor 
volledig ontslag.  Bijvoorbeeld indien 
vanwege bedrijfseconomische om-
standigheden bezuinigd moet worden 
op de loonkosten of als sprake is van 
werkvermindering. In dat geval kan 
voortzetting van de onderneming in 
afgeslankte vorm wenselijk of zelfs 
noodzakelijk zijn.

Wanneer de omvang van het werk 
bijvoorbeeld is verminderd, maar niet 
is verdwenen, en er is maar één werk-
nemer binnen de onderneming die 
zich bezig houdt met dat werk, dan 
kan het verminderen van de arbeids-
omvang de voorkeur verdienen boven 
beëindiging van het dienstverband. 
Ook is de situatie denkbaar waarin 
een werkgever er belang bij heeft 
om de ontslagen te spreiden over de 
werknemers, bijvoorbeeld als werk-
zaamheden niet solitair te verrichten 
zijn of omdat waardevolle kennis of 
vaardigheden anders verloren zouden 
gaan. 
Net als voor “gewoon” ontslag geldt 
voor deeltijdontslag dat er voldoende 
zwaarwichtige redenen aanwezig 
moeten zijn voor het ontslag. Bij deel-
tijdontslag zal het vrijwel altijd gaan 
om ontslag op grond van bedrijfseco-
nomische omstandigheden. Dit bete-
kent dat de werkgever aannemelijk 
moet maken dat:
sprake is van bedrijfseconomische 
omstandigheden op grond waarvan 
het noodzakelijk is dat structureel een 
aantal arbeidsplaatsen vervalt;
de juiste werknemer(s) is (zijn) voor-
gedragen voor ontslag;
er geen mogelijkheid is de 
werknemer(s) elders te herplaatsen.
Neem gerust contact met ons op zo-
dat wij de mogelijkheden nader met u 
kunnen bespreken. 

Deeltijdontslag

Mobiele snelheidsdisplay op Laarbeekse wegen

Platform Gehandicaptenbeleid Laarbeek: Iedereen moet mee kunnen doen

Redacteur: Mark Barten 
Fotograaf: Mark Barten 

Lieshout – Na een overleg tussen 
de vier dorpsraden van Laarbeek 
en de gemeente Laarbeek, heeft de 
gemeente besloten op haar kosten 
een mobiele snelheidsdisplay aan 
te schaffen. Deze is dinsdagmid-
dag geplaatst in de Ribbiusstraat, 
ter hoogte van het Servaasplein.

Omdat uit ervaringen van andere 
gemeenten is gebleken dat er ge-
wenning kan optreden als een dis-
play ergens te lang staat en het ef-
fect ervan afneemt, is besloten om 
de mobiele snelheidsdisplay steeds 
te verplaatsen. De eerste vijf keren 
krijgt de display om de drie weken 
een andere locatie in Laarbeek. 
De locaties worden bepaald door 
de gemeente in overleg met de 
dorpsraden. Dit kan aan de hand 
van klachten en ongevallengege-
vens bekeken worden.

Wethouder Theodoor Biemans 
is content met de aanschaf. “Er 
zit een chip in de verkeersdisplay. 
Deze noteert de verkeersaantallen 
en neemt de snelheid op. Deze in-
formatie kunnen wij bijvoorbeeld 
beschikbaar stellen aan de politie.”
Theodoor is niet bang dat de dis-
play wordt vernield. “Het heeft 
geen flitswerking, dus er is geen 
drang om het te vernielen.” 

De verkeersdisplay op de Ribbius-
straat lijkt al direct zijn werking te 
hebben. Bij het zien van de snel-
heid en het daaropvolgende rode 
duimpje omlaag, laat de bestuur-
ders beseffen dat ze te hard rijden, 
waarna ze vaart minderen. Een 
aantal schoolgaande fietsers zien 
het daarentegen als uitdaging om 
juist een zo hoog mogelijke ‘snel-
heidsscore’ te behalen. Echter blij-
ven zij vooral bij de groene, posi-
tieve duim steken.

Cafetaria ‘De Koekoek’ stopt
Bij deze willen we mededelen dat we hebben besloten te 
stoppen met onze cafetaria ‘De Koekoek’. We hebben 

35 mooie jaren in de zaak gehad. Onze laatste dag in de 
zaak zal zijn op 21 december 2013. Via deze weg willen 
we al onze klanten van de afgelopen jaren bedanken! 

Tot ziens,  Tonny en Thea

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Wethouder Theodoor Biemans bij de 
snelheidsdisplay in de Ribbiusstraat 

Lange Zwaard 11, Beek en Donk
(0492) 46 43 96

www.dewitteleliemassage.nl

Zwangerschapsmassage
Blije mama massage

De Witte Lelie Massage

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek - Het Platform Gehandi-
captenbeleid Laarbeek (PGL) is een 
stichting die de belangen behartigt 
van mensen met een beperking. Be-
leidsmakers zoals gemeente, woning-
stichting, verenigingen en instellingen 
worden door het platform, gevraagd en 
ongevraagd, van advies voorzien. Het 
platform is naarstig op zoek naar meer 
bekendheid en naar meer  vrijwilligers.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit zes personen. 
Voorzitter is Teun van Hoof, Susan de 
Koning is secretaris en Mies Bongers is 
de penningmeester. Het bestuur wordt 
verder gevormd door vertegenwoordi-
gers van de verschillende werkgroepen. 
“Het budget bestaat uit gemeentelijke 
subsidies en sponsoring”, vertelt Mies. 
“We kozen voor de stichtingsvorm, 
omdat dat voor ons het meest praktisch 
is”, zegt Teun. “In geval van vacatures 
in het bestuur, vullen we die aan met le-
den van de diverse werkgroepen. Bij de 
stichting zijn ongeveer 30 vrijwilligers 
actief betrokken.”

Gelijke rechten, plichten en kansen 
Het doel van de stichting is om ervoor te 
zorgen dat mensen met een beperking 
als volwaardig burger kunnen deelne-
men aan het maatschappelijk leven in 
Laarbeek. “Met gelijke rechten, gelijke 
plichten, gelijke kansen”, vult Mies aan. 
Om dat doel te bereiken, is het van 
groot belang dat mensen bewust wor-
den van wat er in de toekomst allemaal 
op hen afkomt. Er staan grote verande-
ringen op stapel in de zorg. Die veran-
deringen hoeven niet slecht te zijn. Van 
zowel mensen met een beperking als 
zonder, wordt wèl een grotere maat-

schappelijke betrokkenheid gevraagd, 
om zo samen vorm te geven aan ‘sa-
menredzaamheid’. “Iedereen moet  
mee kunnen doen”, aldus de heren.

Aanmelden bij PGL 
“Als doelgroep heeft PGL daarom men-
sen op het oog tussen 0 en 100+ met of 
zonder beperking”, zegt Teun. “Want 
iedereen heeft zo zijn eigen beperkin-
gen. Of wel: zijn eigen gebruiksaanwij-
zing.” Daar valt dus ook de grote groep 
van senioren met een beperking onder. 
Hoe groot de groep van mensen met 
een beperking in Laarbeek is, is niet pre-
cies  bekend. Mies schat op ongeveer 
4000. Veel beperkingen zijn namelijk 
niet onmiddellijk zichtbaar, bijvoorbeeld 
autisme of ADHD. En mensen met een 
beperking melden zich niet graag uit ei-
gen beweging. De stichting zou dan ook 

graag een beter zicht op de  doelgroep 
willen krijgen. Mies: “Dus mensen met 
een beperking, meld je aan, liefst met 
e-mailadres.”

Verschillende werkgroepen
Er zijn drie werkgroepen. De werk-
groep ‘Arbeid en Vrije tijd’ houdt zich 
bezig met het ondersteunen van men-
sen met een beperking in het arbeids-
proces en voor het zinvol invullen van 
vrije tijd. De werkgroep ‘Mobiliteit en 
Toegankelijkheid’ houdt zich bezig met 
onder andere de toegankelijkheid van 
openbare gebouwen en de inrichting 
van de openbare ruimte. Deze werk-
groep werkt onder meer nauw samen 
met de gemeente en woningstichting. 
“De derde werkgroep ‘Participatie, In-
formatie en Communicatie’ is eigenlijk 
het belangrijkste”, vertelt Mies. “Deze 

werkgroep probeert de maatschappe-
lijke deelname van onze doelgroepen te 
vergroten door de juiste informatie be-
schikbaar te stellen in begrijpelijke taal.”

Oproep
De verschillende werkgroepen zijn op 
zoek naar vrijwilligers voor hand- en 
spandiensten, maar ze zijn ook op zoek 
naar mensen, die in gewone mensen-
taal stukjes kunnen schrijven voor de 
nieuwsbrief en voor de website. Daar-
naast zoekt PGL mensen die als ‘maatje’ 
willen fungeren voor iemand, die wel 
mee wil doen met een activiteit, maar 
een extra zetje nodig heeft.

Wilt u ook meedoen? Meld u dan aan 
via één van de volgende e-mailadres-
sen: teunvanhoof@onsbrabantnet.nl of  
m.bongers10@upcmail.nl

Teun van Hoof en Mies Bongers
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MooiBoerdonk
Pure Ellende op de Boerdonkse 
Zittingsavonden

Kerstbingo R.K.S.V. Boerdonk 

Eerste nederlaag buitenhuis voor R.K.S.V.

Sint & Pieten bezoeken R.K.S.V. Boerdonk

Theathercafé Gèr Gespeuld  krijgt nieuwe keuken

Huldiging jubilarissen R.K. Gemengd 
Zangkoor St.Cecilia Boerdonk

Boerdonk - Op de Boerdonkse Zit-
tingsAvonden (BZA’s) is het echt geen 
pure ellende. Nee, in tegendeel. Het 
wordt een groot feest. Pure Ellende is 
een band en gaat optreden tijdens de 
BZA. 

Achter de naam van Pure Elende 
schuilt de naam van de Klumpkes. Zij 
hebben zich na het succesvolle op-
treden tijdens de carnaval vorig jaar 
enige tijd geleden teruggetrokken in 
hun creatieve ruimtes en zullen u met 
een ongetwijfeld spectaculaire act ver-
maken. Daarnaast zijn er tijdens de 

avonden de dansen van onze dans- en 
showgroepen,  cabaret van KOKU, En 
Naw Wai, een Boerdonkse Tonproater, 
KUUB en de Penthouse Boys en de 
muziek van de BSG en Tismarwadege-
wendbent. 

Er zijn nog een beperkt aantal kaart-
jes te koop. Voor € 10 bent u bin-
nen. De BZA’s vinden plaats op 13 en 
14 december in gemeenschapshuis 
Den Hazenpot en ze beginnen klok-
slag 20.00 uur. De zaal is open vanaf 
19.00 uur. Kaartjes zijn te bestellen bij 
bza@cvdezandhazen.nl.

Boerdonk - De kerstcommissie van 
RKSV Boerdonk houdt op woensdag 
11 december een gezellige kerstbingo 
in de kantine. 

Er zijn mooie prijzen te winnen en de 
opbrengst is bestemd voor jeugdacti-
viteiten. De aanvang is 20.00 uur pre-
cies. De kantine is open vanaf 19.30 
uur.

Boerdonk - Boerdonk 1 verloor zon-
dag 1 december met 4-1 in Rijkevoort 
bij het plaatselijke Toxandria. Het was 
in het seizoen 1978-1979 dat deze 
twee elftallen voor het laatst tegen-
over elkaar hadden gestaan. 

Boerdonk begon goed en stond na 3 
minuten al met 0-1 voor door Wes-
sel Penninx. Toxandria was de gehele 
wedstrijd wel de beter voetballende 
ploeg, maar het grote verschil op de 

ranglijst was op het veld niet terug te 
zien. Het duurde tot de 23e minuut 
dat er gelijk werd gemaakt. Dit was 
terecht. De foutjes in de achterhoede 
werden dan ook direct afgestraft. De 
2-1 was net voor de rust en hierbij 
was Boerdonk even van slag doordat 
Bart van Eerdt uit de wedstrijd was 
geschopt. Boerdonk  moest even met 
10 man verder en Toxandria kon hier 
optimaal van profiteren. 

Na de rust was het een 
open wedstrijd waar 
Boerdonk zeker kansen kreeg. Helaas 
moest Erik van den Bosch na een zwa-
re overtreding geblesseerd het veld 
af. Hiervoor kregen twee spelers van 
Toxandria terecht geel. Het harde wer-
ken werd niet beloond. De 3-1 en 4-1 
is voor de geschiedenisboeken. Boer-
donk had zeker meer verdiend dan 
deze nederlaag. 

Boerdonk – Sinterklaas en zijn pieten 
waren zondag 30 november op be-
zoek bij R.K.S.V. Boerdonk om naar 
de lieve, sportieve kinderen te komen 
kijken. Het werd even heel spannend. 
Er waren een nep Sint en Piet gesig-
naleerd en zij hadden alle cadeautjes 
verstopt en wilden ze mee naar huis 
nemen. 

De kinderen hadden al snel door dat er 
een neppe Sint en Piet op het terrein 
waren. Dus toen de echte Sinterklaas 
vroeg of de kinderen de neppe Sint en 
Piet gezien hadden, konden ze dat be-
vestigen. 

Sinterklaas kwam toen snel met zijn 
pieten naar de voetbalclub om ervoor 

te zorgen dat het niet in het honderd 
liep. Hij was net op tijd. De kinderen 
hadden ervoor gezorgd dat de nep 
Sint en Piet werden vastgebonden. 

Sinterklaas was een beetje boos en 
vroeg waarom de nepperds dit hadden 
gedaan en natuurlijk waar zij de ca-
deautjes verstopt hadden. De kinderen 
hadden de cadeautjes al snel gevon-
den en toen kon het feest pas echt be-
ginnen. De kinderen zongen en dans-
ten, en kregen allemaal een cadeautje 
van de Sint. Het was een leuke middag 
voor de kinderen en hun leiding. Sin-
terklaas is heel trots op de voetbalclub 
omdat zij er ieder jaar weer een mooi 
feest van maken!

Boerdonk – Het idee om een thea-
tercafé te starten in Boerdonk krijgt 
steeds vastere vormen. Kroegbaas 
Ger en Corrie hebben er veel zin in. 
Maar, zeiden ze, een theatercafé zon-
der goede menukaart is geen goed 
theatercafé. Daarom komt er nu een 
keuken.

De kroegbazen kwamen er wel ach-
ter dat dit makkelijker gezegd is dan 
gedaan. Waar plaats je een nieuwe 
keuken en waar betaal je hem van? 
Nu is een van hun beste klanten al 
flink bezig met de verbouwing. Zij be-
talen hem en hij komt vervolgens in 
de kroeg voor zijn pils en betaalt hen 
weer terug. Dit is iets wat Ger en Cor-
rie ‘Goldrecycling’ noemen.
 
Niet alleen schiet de nieuwe keuken 
aardig op, ook de kaartverkoop lijkt 
erg goed te gaan. De kaartjes voor 
zaterdag 25 januari en zaterdag 1 
februari in de eerste theaterweek 
zijn al uitverkocht. Voor de voorstel-
lingen op de andere data, 24 en 26 
januari en 29 en 31 januari,  zijn nog 
wel kaarten verkrijgbaar. Ook deze 
vliegen over de toonbank, dus wees 
er snel bij. 

De kaartjes zijn voor €5,- te koop bij 
Peter en Arna Vogels, Coxsebaan 5 te 
Boerdonk, tel. 0492-366516.  

Boerdonk – Annie van den Tillaart 
en Anneke van Asseldonk zijn op 
donderdagavond gehuldigd. Zij zijn 
al veertig jaar actief in het Gemengd 
Zangkoor St.Cecilia in Boerdonk.

Normaal gesproken is op donderdag-
avond van acht tot half tien de weke-
lijke repetitie van het R.K. Gemengd 
Zangkoor uit Boerdonk. De opkomst 
is altijd bijzonder goed te noemen 
met vaak een voltallige bezetting.
Op donderdag 28 november vond 
er geen repetitie plaats vanwege de 
te houden jaarvergadering die in het 
teken stond van de huldiging van 2 
jubilaressen. Na de afwerking van de 
gebruikelijke agendapunten tijdens 
de vergadering, waarin penning-
meester Wim van Brussel weer werd 
herkozen in het bestuur, vond de hul-
diging plaats van Annie van den Til-
laart en Anneke van Asseldonk. 

De jubilaressen werden toegespro-
ken door pastoor Rombauts die hen 
bedankte voor hun inzet bij het op-
luisteren van de liturgievieringen en 
bij andere gelegenheden. Aan beiden 
werd het erediploma van de Neder-
landse Sint Gregorius Vereniging uit-
gereikt en werden zij verrast met een 
beeldje van een zangeres dat speciaal 
voor deze gelegenheid gemaakt was. 
Vervolgens werd hen nog een prach-

tig boeket bloemen aangeboden.

De pastoor keek ook terug naar de 
jaren waarin het nog niet toegestaan 
was dat er ook dames in een kerk-
koor zongen. Doordat de vrouwen 
toch geleidelijk meer rechten kregen, 
had dit gelukkig gevolgen voor het 
kerkkoor. Het is tegenwoordig niet 
meer voor te stellen dat hiervan geen 
vrouwen deel uit zouden maken.

Voorzitter Gerard van Kol bedankte 
namens het koor de jubilaressen ook 
voor hun inzet en hun muzikale bij-
drage tijdens de kerkelijke diensten 
en jubilea. In het dankwoord van de 
jubilaressen werd het koor bedankt 
voor de huldiging die hen nu ten deel 
viel en beiden hoopten nog lang te 
kunnen meezingen in dit koor.

Als afsluiting werden  Annie en An-
neke door de mede-koorleden en 
partners gefeliciteerd en werd de 
avond voortgezet onder het genot 
van een hapje en een drankje.

In de loop van de avond vond er nog 
een optreden plaats van de bekende 
buutreedner Kitty Goverde die eerder 
al met haar buut ‘Bertha’ de zilveren 
narrenkap gewonnen had bij de Kei-
enbijters in Helmond.

De nep Sint en Piet bij R.K.S.V.

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

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

info@vanhelvoorttaxi.nl     -     www.vanhelvoorttaxi.nl

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies
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Een huis verkoop
je niet met een

toneelstukje

Verhuurd
vanaf
mei 2013

Opdrachtgevers
bedankt voor

het vertrouwen!

Verkocht
vanaf
mei 2013

Aangekocht
vanaf
mei 2013

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

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

auto 
onderdelen

Hoe is het nou met.....
Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Deze week is het de beurt aan Toon 
Kessels (1951) uit Aarle-Rixtel. Op 
de ruime parkeerplaats, naast de 
Rabobank in Lieshout, stond vroe-
ger zijn geboortehuis en de winkel 
van zijn ouders: ‘Dovens Kleding’. 

Kleermakersfamilies Kessels en Dovens
“Opa Dovens had een kleerma-
kerij en woning in de Dorpsstraat 
in Lieshout. Het oudste kasboek 
stamt uit 1813. Waarschijnlijk is de 
zaak toen opgezet. Opa, van wie 

de voorouders waarschijnlijk ook al 
kleermakers waren, combineerde 
dit werk met het kappersvak en 
met het houden van een café. Als 
kleermaker zat hij, voor het raam, 
op de tafel in kleermakerszit te 
werken. ‘En mensen die een schaar 
hebben, kunnen ook knippen’, dus 
opa was ook kapper. Hij stopte met 
het café rond 1917-1918. Op dat 
moment werd het Wilhelminaka-
naal  gegraven. De gravers woon-

den in keten langs het kanaal. Opa 
wilde niets met dat ‘vreemde volk’ 
in zijn café van doen hebben”, ver-
telt Toon.

Verrassende treinontmoeting
In de jaren ’30 ontmoetten opa 
Dovens en opa Kessels elkaar in de 
trein op weg naar de textielbeurs in 
Tilburg. Deze toevallige ontmoe-
ting zorgt ervoor dat opa Kessels 
met zijn huwbare zoon Jo, hele-
maal vanuit Nederweert naar Lies-
hout fietst. Het doel van de onder-
neming is om kennis te maken met 

de huwbare dochter 
An,  van opa Dovens. 
Dat hadden de mannen 
in de trein mooi bekok-
stoofd.  “Mijn vader 
werd verliefd”, vertelt 
Toon lachend, “en mijn 
moeder was een beet-
je eigenwijs met haar 
ruim dertig jaren, maar 
viel uiteindelijk voor de 
charmes van mijn va-
der.”

Onderduiken in de oorlog
Toon vervolgt: “Mijn 
vader dook onder bij de 
familie Dovens in Lies-

hout,  toen hij een oproep kreeg 
van de ‘Arbeidseinsatz’. Opa Kes-
sels vond het jammer dat mijn va-
der uit Nederweert vertrok, want 
in feite nam hij toen de kleding-
zaak in Lieshout  over. Boeren uit 
Mariahout, Beek en Donk en het 
achterland kochten hun maatpak-
ken bij Dovens Kleding. Ze werden 
thuis bezocht door oom Jan, de 
oudste broer van mijn moeder. Hij 
ging er langs, liet stalen stof zien 

en zo konden de maatpakken be-
steld worden. In de oorlog leed de 
familie geen gebrek. Geld was niets 
meer waard en mensen betaalden 
uit in voedsel.”
 
De Heuvel
In de jaren ’30 is het huis en de win-
kel op De Heuvel gebouwd. Daar 
werden naast Toon nog 4 broers 
en 1 zus geboren. Vader maakte in 
de jaren ’50  de vooruitstrevende 
overstap naar confectie en startte 
winkels in Gemert en Geldrop. De 
zaken lopen goed tot in de jaren 
’70. “Dan zijn er twee oorzaken te 
noemen waardoor het niet meer 
goed ging”, vertelt Toon: “Het mo-
debeeld veranderde en de komst 
van de auto. Er kwam meer vrije-
tijdskleding en de dames wilden 
naar de stad. De doodsteek voor de 
winkel kwam toen er vijf keer inge-
broken werd door de zogenaamde 
‘Brabantbende’. We kregen de 
schade wel vergoed maar waren de 
winst kwijt.” Precies 200 jaar later, 
op de parkeerplaats, komt het be-
sef dat hier een heel geschiedenis-
verhaal van Lieshout ligt ….

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

6 december start 
kerstbomenverkoop 

worden ook gratis thuisbezorgd

Aardappels 0,50 ct per kilo
Aanbieding loopt van 5-12 tot en met 11-12

Sieraden
Galerie
Workshops

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

Beek en Donk – De Aarle-Rixtelse 
groep ‘Dè Vèlt op’ is één van de to-
pattracties tijdens de gezellige Gan-
zendonckse Seniorenmiddag op 15 
februari 2014. De organisatie van dit 
evenement haalt dit jaar amusement 
van niveau binnen. Meldde men eer-
der al dat kletser Ton Brekelmans zijn 
opwachting zal maken, nu is het pro-
gramma weer verder uitgebreid. 

Het is alweer een hele tijd geleden 
dat Dè Vèlt Op haar opwachting in 
Ganzendonck maakte, maar nu is het 
toch eindelijk weer zover. Jarenlang al 
draait deze groep mee in de top van 
het amusement. Iedere keer weer 
slagen ze er in om met iets nieuws te 
komen, waarbij de bekende deuntjes 
natuurlijk bij iedereen in het hoofd 
blijven zitten, zoals bijvoorbeeld het 
‘Bolderkarke’. 

Voor de vrolijke noot, in de vorm van 
een aantal feestnummers, zorgen ‘De 
Patatjes’. Dit duo, bestaande uit Mark 
van Vijfeijken en Hans Smits, zingt het 
ene na het andere bekende deuntje. 
Meezingen en bewegen is hierbij ge-
garandeerd. 

Op dit moment zijn er alleen kaartjes 
te verkrijgen via www.teugelders.nl 
(kijk bij Seniorenmiddag). Ze kosten 
slechts € 4,00 en daarvoor krijgt men 
niet alleen een mooie middag voorge-
schoteld, maar ook nog een kop kof-
fie en een consumptie. De belangstel-
ling voor de middag wordt ieder jaar 
groter en ook hier geldt, net als bij de 
Sauwelavond, vol is vol.

Dè Vèlt Op naar Seniorenmiddag
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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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Start verkoop Reststroken in gebied Beek
• Laarbeek heeft zes nieuwe Nederlanders 
• Aangifte vermissing staatsdocument bij gemeente
• Drie Kinderlintjes uitgereikt aan Laarbeekse ‘superhelden’
• Vervangen oude openbare verlichting
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app 
Yazula.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan het 
beslis-sing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet ten-
minste bevat-ten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorzie-
ning 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 bezwaarschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

AARLE-RIXTEL – Bij de aankomst van Sinterklaas in Aarle-Rixtel was de Passantenhaven bíjna 
af. Inmiddels is het laatste werk aan de haven ook helemaal afgerond. Op vrijdag 6 december 
aan-staande, zal de goedheiligman de haven officieel openen. 
Om 18.30 uur ontvangt burgemeester Ubachs samen met alle kinderen de Sint en zijn pieten 
op de kiosk op de Kouwenberg. Daarna gaat iedereen in een grote optocht met vrolijke lampi-
onnen naar het kanaal. Voordat Sinterklaas op de boot stapt en naar Spanje vertrekt zal hij de 
nieuwe passantenhaven officieel in gebruik nemen.

LAARBEEK - Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van 
inwo-ners die gebruik maken van bepaalde AWBZ-zorg. Het gaat onder meer om begeleiding 
en kort verblijf. Deze taken horen straks bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Ook krijgen de gemeenten met een forse bezuiniging te maken.

Samenwerken in de Peel
De nieuwe wetgeving moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer. Maar intussen zijn de 
ge-meenten in de Peelregio (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren) 
volop be-zig om zich gezamenlijk op deze taken voor te bereiden. Dat doen we in samen-
spraak met betrokkenen. Zo zijn we onder meer in gesprek met de Wmo-raden, die de inwo-
ners vertegenwoordigen, en met de organisaties in het veld. 

Om tafel met zorgaanbieders
Voorafgaand aan de inkoop van de nieuwe zorgtaken gaan wij met alle betrokken partijen 
om tafel. Om samen tot goede en vernieuwende oplossingen te komen, zodat we straks de 
juiste ondersteu-ning kunnen bieden aan mensen die dat nodig hebben. Op donderdag 12 
december vindt voor zorg- en welzijnsorganisaties die aan dit traject willen meedoen een 
startbijeenkomst plaats in Deurne. Om deel te nemen, moeten organisaties zich vooraf in-
schrijven en later een conceptovereenkomst ondertekenen. Daarin staat hoe het traject eruit 
ziet en wat de spelregels zijn. Meer informatie over de startbijeenkomst en het interactieve 
aanbestedingsproces vindt u  op www.laarbeek.nl.  

LAARBEEK - Sinterklaas geeft steeds vaker cadeautjes met een stekker of een batterij. De oude 
ap-paraten belanden vaak in de vuilnisbak. Zonde, want ook elektrisch speelgoed kan voor 
meer dan 75 procent worden gerecycled! 
Wecycle vraagt daarom alle kinderen een verVanglijstje te maken. Hierop kunnen ze hun oude 
elek-trische speelgoed, spelcomputers en andere apparaten zetten die na Pakjesavond inge-
leverd moe-ten worden bij de milieustraat bij de gemeente. Als je na Sinterklaasavond je oude 
elektrisch speel-goed of andere apparaten inlevert bij de milieustraat in Lieshout dan krijg je 
een Wecycle-sneeuwballenmaker cadeau én je maakt kans op een set van vier bioscoopbon-
nen. Meer informatie vind je op www.wecycle.nl.

LAARBEEK - Vanaf 1 februari 2014 gaan alle Europese landen over naar de gezamenlijke be-
taal-markt SEPA. Als gevolg hiervan zet de gemeente bestaande bankrekeningnummers om 
naar IBAN-nummers. Ook bestaande machtigingen om een maandelijkse termijn van uw ge-
meentelijke belas-tingaanslag van uw bankrekening af te schrijven worden omgezet. Heeft u 
nog geen machtiging voor automatische incasso van uw gemeentelijke belastingen afgege-
ven? Dan is het nu een goed moment om dat alsnog te doen. 

Voordelen machtigen gemeente
• Door het invullen van de doorlopende machtiging op de website van de gemeente reali-

seert u een spreiding van het te betalen bedrag. Door de gemeente te machtigen wordt 
het bedrag van de aanslag in tien gelijke delen (de aanslag afvalstoffenheffing in zes 
gelijke delen) door de ge-meente geïnd. 

• Met dit betaalgemak voorkomt u extra kosten als u een betaling mocht vergeten. 
• Een doorlopende machtiging afgeven kent geen risico’s. Tegelijk met de invoering van 

IBAN zijn de consumentenrechten verder verbeterd. Zo heeft u als klant het recht om 
binnen acht weken een bedrag terug te laten boeken als u het niet eens bent met de 
afschrijving. U kunt ook een doorlopende incasso vooraf weigeren of achteraf storneren.

Machtigen
De machtiging kunt u invullen op www.laarbeek.nl > gemeentewinkel, bij ‘automatische in-
casso’. Houd uw DigiD-code bij het invullen van de machtiging bij de hand. U kunt ook een 
machtiging (op papier) aanvragen bij het Klant Contact Centrum (KCC), via telefoonnummer 
0492 469 700. Voor bestaande machtigingen is het niet nodig om een nieuwe machtiging af 
te geven. Deze worden door de gemeente automatisch aangepast.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 6 december komen Willy van Osch (CDA) en Erik van Haperen (De Werkgroep) 
aan het woord. 

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

Sinterklaas opent vernieuwde Passantenhaven

Startbijeenkomst nieuwe Wmo-taken voor zorgaanbieders

Oud elektrisch speelgoed? Lever in!

Voordelig om gemeente te machtigen

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad. De vergade-
ring is op woensdag 4 december om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek. De vergader-
stukken liggen vanaf maandag 2 december tijdens openingstijden in het gemeentehuis Laar-
beek ter inzage. Uiterlijk vanaf dinsdag 3 december kunt u de stukken ook raadplegen op 
www.laarbeek.nl.

Agenda

1. Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Vaststelling agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vragenhalfuurtje.
5. Vaststelling van de besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 24 oktober 

2013 en 7 november 2013.
6. Ingekomen stukken.
7. Voorstel tot vaststelling gewijzigde Verordening interne afhandeling klachten gemeen-

te Laar-beek.
8. Voorstel tot instemming met de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van de Ge-

meenschap-pelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie.
9. Voorstel tot instellen werkgeverscommissie gemeenteraad Laarbeek.
10. Voorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening gemeente Laarbeek.
11. Voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2014.
12. Voorstel tot vaststelling van de 2e tussenrapportage van de begroting 2013.
13. Voorstel tot benoeming van een lid van de commissie straatnaamgeving.
14. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Boerderijsplitsing Dorpsstraat 92, 

Lieshout.
15. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied – 1e herziening. (wordt 

nage-zonden)
16. Zienswijze gemeenteraad over het concept-Ondernemingsplan 2014-2015 en de con-

ceptbegro-ting 2014 en kennisneming van de jaarrekening 2012 van de Atlant Groep.
17. Standpuntbepaling kaders gemeenschappelijke regeling en profiel klankbordgroep Peel 

6.1
18. Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2013.
19. Sluiting.

LAARBEEK - Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 4:2 van de 
Al-gemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2011 per kalenderjaar dagen aanwij-
zen waar-op bepaalde geluidsvoorschriften uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
niet gelden. Het college heeft de volgende festiviteiten binnen onze gemeente of binnen een 
deel van onze gemeen-te voor 2014 aangewezen als collectieve festiviteiten:
• carnaval 1 tot en met 4 maart;
• kermis in Mariahout van zaterdag 14 tot en met dinsdag 17 juni;
• kermis in Aarle-Rixtel van zaterdag 16 tot en met dinsdag 19 augustus;
• kermis in Lieshout van zaterdag 6 tot en met dinsdag 9 september;
• kermis in Beek en Donk van zaterdag 12 tot en met dinsdag 16 september;
• oudjaarsnacht in de hele gemeente.

Overigens moet op deze dagen overmatig geluidhinder evengoed worden voorkomen. De ge-
luids-voorschriften gelden niet ‘voor zover de naleving van deze voorschriften redelijkerwijs 
niet kan worden gevergd’.

LAARBEEK - Naast de collectieve festiviteiten is het een horeca-inrichting toegestaan vijf in-
cidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij bepaalde geluidsvoorschriften uit 
het Besluit algemene regels voor inrichtingen niet gelden. De houder van een horeca-inrich-
ting is verplicht ten minste twee weken voor de aanvang van de incidentele festiviteit het 
college daarvan in kennis te stellen. 
Voor het melden van deze kennisgeving is een formulier beschikbaar. Dit formulier kan het 
formu-lier gedownload worden via www.laarbeek.nl > Gemeentewinkel > Formulieren > on-
der het kopje ‘download/papieren formulieren’, het zevende aandachtsbolletje ‘Kennisgeving 
incidentele festiviteit (art. 4:3 APV). U kunt het ook telefonisch of per e-mail opvragen bij me-
vrouw J. Swinkels-Bakels van het team Omgevingsvergunning, via 0492 469 700 of jeanine.
swinkels@laarbeek.nl. 
Overigens moet op deze dagen overmatig geluidhinder evengoed worden voorkomen. De ge-
luidsvoorschriften gelden niet ‘voor zover de naleving van deze voorschriften redelijkerwijs 
niet kan worden gevergd’.

Vergaderingen raadscommissies

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2014

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

“Ik heb al eens vaker een foto van de bosuil 
laten zien, maar het is dan ook een van mijn 
favorieten.
Het zijn geheimzinnige vogels, die bosuilen. 
Hun leven speelt zich voornamelijk af in 
nachtelijke uren, dus het is best bijzonder er 
overdag een foto van te kunnen maken. Ze 
kunnen prima zien, zelfs bij het kleinste spoortje 
maanlicht, en ze vliegen zonder enig geluid te 
maken door hun zeer fi jn gewimperde vleugel-
rand. Uilen kunnen hun ogen niet verdraaien in 
hun kassen maar deze handicap compenseren 
ze door een fl exibele hals die ze bijna volledig 
rond kunnen draaien. Het bekendst is misschien 
nog wel de spookachtige roep, graag gebruikt 
in griezelfi lms, van de mannetjes, vaak beant-
woord door de ijselijke kreet van de vrouwtjes.
Deze bosuil kon ik fotograferen in het bosper-
ceel van Noud Biemans op d’n Opstal waar 
de uil al vele jaren succesvol broedt in een 
holle boom of nestkast. Door inspanningen van 
mensen als Noud gaat het de laatste jaren best 
goed met de bosuilen in Nederland.
Ik zag overigens afgelopen zaterdag weer vri-
jwilligers in de weer met opruimen van zwer-
fafval langs Aarlese wegen, ik heb hier groot 
respect voor. Ook deze mensen zorgen ervoor 
dat wij kunnen blijven genieten van ons Mooie 
Laarbeek!”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
D’n Opstal, Aarle Rixtel
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INZAMELDAGEN

In 2013 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 afdeling Openbare Werken, telefoon 0492 469 817. 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, bel 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,  
 luiers, 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 (Zorgboogcentrum Mariëngaarde 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. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.
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 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 
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bel dan 0492 580 000. 

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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Samenwerkend, vernieuwend en toch 
vertrouwd

Onder de rook van de kerk in Aarle-
Rixtel staat Eenbesbasisschool De 
Heindert, nu nog gehuisvest in een 
oud, gedateerd gebouw. De wat ver-
sleten buitenkant doet niet vermoe-
den dat er achter de ramen en muren 
van dit slooprijpe gebouw een brui-
sende gemeenschap schuil gaat. Een 
school met het oog op de toekomst, 
want dat is de tijd waar we onze kin-
deren op voor willen bereiden. Een 
aanbod gericht op de toekomst van 
de kinderen, aangeboden in het hier 
en nu op een manier die past bij het 
leren en ontwikkelen van kinderen 
en mensen, zodat de opbrengst van 
ons onderwijs zo hoog mogelijk is. 
Coöperatieve leerstrategieën worden 
aangeleerd en ingezet om het samen 
leren tussen de kinderen te bevor-
deren en zo de opbrengsten van het 
leerproces te verhogen. Met de we-
tenschap dat wat je hoort voor slechts 
10% onthouden blijft, maar dat wat 
je beleeft of zelf uitlegt aan een ander 
voor 90% beklijft. Daarnaast bieden 
we onze kinderen DenkBeelden aan, 
het kader om alle informatie die op de 
kinderen afkomt op een handige wijze 
op te slaan in de hersenen. Behalve 
gericht op kennis overdracht, vooral 
ook gericht  op het opnemen en toe-
passen van kennis in het brein. 

Juf. Mariken: Ik zet DenkBeelden in 
bij taallessen, wereldoriëntatie of re-
kenen. Met DenkBeelden plaats je al-
les snel in een visuele structuur, zodat 
je verbanden kunt leggen. Kinderen 
herkennen de modellen op een ge-
geven moment ook. Dan weten ze: 
‘Ah, een trein, we gaan iets met volg-
orde doen.’ DenkBeelden maken het 
onderwijs levendig. Het is een waar-
devolle didactiek, net als coöperatief 
leren. 
 
Kinderen en ouders voelen zich thuis 
op school. Iedereen wordt gewaar-
deerd om wat hij is. Van positieve 
waardering ga je groeien. Het voelt 
vertrouwd, terwijl de school heel in-
novatief bezig is. Gericht op optimale 
ontwikkeling van kinderen.

In de loop van 2014 zal het gebouw 
gesloopt worden. De school verhuist 
dan, samen met Fides,  tijdelijk naar 
de Lijsterstraat, bij De Dreef. Medio 
2015 zal De Heindert op haar ver-
trouwde stek terugkomen in een heel 
nieuw gebouw.

De Heindert  

De Zeepkist 
In verband met de kerstfair is de Dorpsstraat vanaf het terrein van de Jumbo en de Heuvel in 
Lies-hout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel zal gelden op 
zondag 15 december 2013 van 6.00 tot 23.00 uur.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerpbe-
schikkingen zijn genomen:

Locatie                Kern        Inzagetermijn      Werkomschrijving
Lijsterstraat      Aarle-Rixtel     2-12 t/m 13-01-2014     plaatsen tijdelijke units (school)

Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemde ont-
werpbe-sluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer geen ziens-
wijze wordt inge-diend, kan later geen beroep worden ingesteld.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben ver-
leend aan Carnavalsvereniging De Raopers voor het organiseren van een loterij in het Dorps-
huis, Groten-hof 2 in Lieshout op zondag 2 maart 2014 (verzonden 21 november 2013).
De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• buurtvereniging d’n Ekker voor het houden van een oudejaarsborrel op het Terlingen-

plein in Aar-le-Rixtel op zaterdag 28 december 2013 van 14.00 tot 20.00 uur (verzonden 
25 november 2013).

• Scouting Aarle-Rixtel voor het houden van kampeerweekenden en kampeerweken in 
2014 in de blokhut aan de Duivenakker 74 in Aarle-Rixtel (verzonden 25 november 2013).

• KBO, afdeling Beek en Donk voor het organiseren van een kerstviering in muziekcentrum 
Het Anker, Pater Vogelstraat in Beek en Donk op woensdag 11 december 2013 van 13.00 
tot 18.00 uur (verzonden 26 november 2013).

• basisschool De Heindert voor het houden een lampionnenoptocht door enkele straten van 
Aarle-Rixtel om 18.00 uur en het houden van een kerstmarkt in basisschool De Heindert, 
Schoolstraat 1 in Aarle-Rixtel van 18.30 tot 19.30 uur (verzonden 26 november 2013).

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

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
Lijsterstraat 27          Aarle-Rixtel     09-10-2013 gebruiksvergunning tijdelijke basisschool
Lieshoutseweg 37    Aarle-Rixtel 20-11-2013 renovatie woning
Beatrixlaan 10           Aarle-Rixtel 21-11-2013 vergroten dakkapel
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.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                            Kern  Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Omg. Gemertseweg  Beek en Donk plaatsen gedenkteken bouwen 18-11-2013
Schutsstraat 29          Lieshout tijdelijk bewonen berging bouwen 21-11-2013
Karstraat 7                   Beek en Donk herbouw schuur  bouwen 21-11-2013
De Schop 36               Lieshout plaatsen erfafscheiding bouwen 21-11-2013
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie                            Kern  Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Lijsterstraat 27           Aarle-Rixtel gebruiksvergunning gebruik 25-11-2013
  tijdelijke basisschool
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 ver-
zonden, 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-Hertogen-
bosch. Het moet wor-den ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de in-
diener, 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 voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)

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 te-
lefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in het 
ge-meentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket via ge-
meente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale telefoon-
nummer 0492 469 700.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Verleende vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek
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‘Jingle Beats’ &RG PLUS ON TOUR disco Feestavond vrijwilligers 

Woon-zorgcentrum De Regt

Peter Lammers en Henk van de Weijer 40 jaar 
lid van Harmonie O&U

Aarle-Rixtel - Na het succesvolle en 
uitverkochte SenZation White volgt 
als aangekondigd Jingle Beats als de 
eerste ON TOUR disco. Dit zal plaats-
vinden op 14 december bij Cendra 
in Aarle-Rixtel. Deze disco’s zijn be-
doeld voor de Laarbeekse tieners van 
het voorgezet onderwijs met een leef-
tijd van 13 tot en met 15 jaar. 

Jingle Beats is het thema van deze 
eerste disco. De nodige effecten zul-
len voor leuke, verrassende situaties 
zorgen. Kaarten zijn vanaf heden te 
koop bij Snoeperij Jantje, Kerkstraat 4 
in Aarle-Rixtel, D.I.O drogisterij Mark, 
Dorpsstraat 5 in Lieshout,Buurthuis, 
Bernadettestraat 43 in Mariahout en  
Shoes4you, heuvelplein 10C in Beek 
en Donk

Vanwege het overweldigende succes 
is er een toegangspasjessysteem in-
gesteld. Nog niet iedereen heeft zich 
voor een membercard aangemeld. Het 
&RG PLUS pasje (membercard) is voor 
Laarbeekse tieners gratis. Een pashou-
der krijgt eerder informatie over de 
kaartverkoop en kan tegen betaling 
van €1,00 een toegangskaartje voor 
de PLUS disco kopen. Heeft men geen 
membercard en kan men een school-
pas of ID laten zien betaalt men €3,00. 

Party Jockey Tim geeft aan er weer 
veel zin in te hebben. De muziekstijl, 
uitstraling, en opzet van deze disco-
avond wordt aan het thema en aan 
de doelgroep aangepast, zodat de 
jongeren zich verbazen, thuis voelen 
en uitkijken naar een volgende keer. 
Vanwege de leeftijd is het alcoholvrij. 
Om overlast te voorkomen wordt het 
binnen is binnen beleid gehanteerd. 

&RG PLUS ON TOUR disco’s zijn ge-
pland op 17 januari bij De Boemerang 

in Beek en Donk met thema Snow-
Beats op 14 februari in Lieshout met 
als thema Heart Beats  en het seizoen 
wordt afgesloten op 21 maart 2014 
na Carnabeats met de afterparty After 
Beats in Mariahout bij Yammas.

De aanvangstijd is 20.30 uur en zij 
stoppen om 23.30 uur. De Jingle Beats 
disco avond wordt dit keer gehouden 
in jeugdcentrum Cendra, Duivenakker 
72a in Aarle-Rixtel.

Beek en Donk- Binnen De Zorgboog 
vond donderdag 28 november een 
feesetavond voor hun vrijwilligers 
plaats in woonzorgcentrum De Regt 
in Beek en Donk. Op deze avond 
stonden de ruim 90 vrijwilligers cen-
traal. Ze werden bedankt voor de ge-
weldige inzet die ze dit afgelopen jaar 
weer hebben getoond. 

De vrijwilligers werden geheel in de 
watten gelegd door vaste medewer-
kers van De Zorgboog, onder andere 
door een  heerlijk warm-koud buffet  
en nadien een gezellig optreden van 
de ‘Notenkrakers’. De Zorgboog is 

erin geslaagd om hen eens helemaal in 
het zonnetje te zetten. Ook mochten 
zij de drie vrijwilligers feliciteren met 
hun 12½ jarig jubileum. Met het in 
ontvangst nemen van een bos bloe-
men en het zilveren Zorgboog speldje, 
stonden deze vrijwilligers extra in de 
schijnwerpers. De Zorgboog bedankt 
alle vrijwilligers!

Wilt u ook deel uitmaken van deze 
fijne groep vrijwilligers, neem dan vrij-
blijvend contact op met May de Vries. 
Telefoonnummer: 06-52730435 of 
neem eens een kijkje bij de stichting 
Vierbinden voor onze vacatures. 

Beek en Donk - Nadat afgelopen vrij-
dagavond Sinterklaas de repeterende 
harmonie een verrassend bezoek had 
gebracht in Muziekcentrum Het Anker, 
was het tijd voor voorzitter Piet Kock 
om de beide jubilarissen Peter Lammers 
en Henk van de Weijer te huldigen met 
hun 40-jarig jubileum bij O&U.

Peter begon op zijn twaalfde met lessen 
op de saxofoon. Dat ging hem zo goed 
af dat hij op zeventienjarige leeftijd van 
dirigent Heinz Friesen tijdens het We-
reld Muziek Concours in Kerkrade de 
solo aan het begin van de Sacre du Prin-
temps van Stravinsky mocht spelen. In 
het originele werk is dit een fagotsolo, 
maar hij speelde dat perfect en zonder 
zenuwen op zijn saxofoon.
Daarna is Peter begonnen met zijn stu-
die saxofoon en Algemene Muziek Vor-
ming aan het conservatorium in Tilburg. 
Na vier jaar saxofoonstudie speelde Pe-
ter werkelijk fantastisch mooi. Helaas 
kreeg hij heel kort na zijn afstuderen last 
van embouchure problemen. Hij heeft 

stad en land afgereisd van kaakchirurg 
tot psycholoog om een therapie te vin-
den.  Niemand kon hem helpen, zodat 
hij zijn carrièreplanning drastisch moest 
wijzigen.

In die tijd heeft Peter ook in de hofka-
pel meegespeeld. Daar kwam het niet 
zo nauw met het embouchure en Peter 
maakte er werk van om de meeste no-
ten van allemaal te spelen. Gelukkig is 
hij nu weer terug in de rij van de saxo-
foons en brengt zijn grote ervaring in de 
saxofoonsectie.

Henk van de Weijer heeft schoolmuziek 
en directie gestudeerd aan het conser-
vatorium van Tilburg. Zijn eerste direc-
tieklussen waren het jongerenkoor en 
-orkest van Beek en het jeugdorkest 
van O&U.
Hij is afgestudeerd als dirigent met me-
dewerking van de harmonie. 

Jarenlang heeft Henk gefungeerd als 
artistiek leider van de onvolprezen 

hofkapel. De repetities waren kort en 
werden steevast afgesloten met een 
uitgebreide evaluatie aan de bar. Het 
was een buitengewoon gezellige club 
mensen waarin veel gekkigheid werd 
uitgehaald.

Henk beleeft aan zijn vak duidelijke veel 
plezier. Al heel veel jaren is hij tweede 
dirigent van de harmonie. Lichte muziek 
en jazz muziek zijn de sterke kant van 
Henk. In de jaren tachtig en negentig 
organiseerde Henk de feestavonden en 
de carnavalsconcerten van de harmonie 
waarvoor hij altijd wel een lied schreef 
of componeerde. Nog steeds is hij als 
dirigent en arrangeur actief bij alle car-
navalsconcerten van O&U.

Als muziekdocent op het Knippenberg 
College helpt Henk de leerlingen klaar 
te maken voor het examen. Daar heeft 
hij ieder jaar steeds weer succes met de 
musical. Henk heeft ook jaren gespeeld 
in het Pauwkes Jazz orkest en speelt nu 
nog in Bigband Solid uit Gemert.

De jubilarissen Henk van de Weijer en Peter Lammers

 

KADOOTJE VAN DE 
KAASBOER VOOR 

IEDERE KAASKLANT 
 

Bij aankoop van Hollandse 
kaas een gratis presentje 
voor u of uw kinderen! 

                  

Aanbiedingen! 
Alleen geldig in de 

gemeente LAARBEEK 
Van 1 t/m 31 
December  

Dinsdag ochtend 
Lieshout 

Woensdag middag 
Beek en Donk 
Donderdag ochtend 

Aarle-Rixtel 

 
AL MEER DAN 10 JAAR 
EEN BEGRIP IN DE ICT 

VOOR MIERLO EN 
OMSTREKEN!  

 

 

 ICT Dienstverlening  -  Server & PC Beheer  

Netwerk Beheer  -  Website & Domeinhosting 

Breed pakket aan ICT-oplossingen en –diensten 
Gunstige prijs- en kwaliteitsverhouding  
Uitstekende service; 365 dagen per jaar 

Kijk op onze website www.asmierlo.nl voor meer informatie  
of neem contact met ons op! 

T. 0492 842 312 – F. 0492 667 440 – E. info@asmierlo.nl 
Bezoekadres: Brugstraat 14a, 5731 HH Mierlo 

AutomatiseringsService Mierlo - Uw ICT Partner 
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Kerstbomen lokaal geteeld, lokaal verkocht!
Advertorial

Hans van de Laar kweekt sinds 7 jaar ver-
schillende soorten kerstbomen. Na een 
goed groeiseizoen, met voor de kerstbo-
men prima weer, is de kwaliteit dit jaar 
uitstekend. Daarnaast importeert Hans 
van de Laar ‘Nordmann’ kerstbomen recht-
streeks uit Denemarken. De hier gekweek-
te kerstbomen worden geleverd in Neder-
land, Belgie en Duitsland. 

We hebben voldoende verse kerstbomen, 
om ervoor te zorgen dat de inwoners van 
Laarbeek en omstreken een mooie kerst-
boom kunnen zetten. Daarnaast hebben 
we de oplossing voor de stress die het op-
zetten van een kerstboom soms kan ver-
oorzaken. Met de Easyfix standaard (www.
easyfix-kerstboomstandaard.nl) kan een 
kind de kerstboom opzetten. We laten u 
dit graag zien vanaf 6 december in Son en 
Breugel op onderstaand adres. Voorheen 
verkochten we ook kerstbomen in de Ma-
riastraat, te Mariahout. Dit jaar bent u wel-
kom in Son en Breugel, waar de koffie voor 
u klaar staat.

Van de Laar kerstbomen is lid van ‘De Ne-
derlandse kerstbomenkwekersvereniging’. 
Samen bereiden zij zich voor om 3 miljoen 
Nederlandse huiskamers in december van 
een kerstboom te voorzien. Steeds meer 
consumenten maken de duurzame en prijs-
bewuste keuze om een in Nederland ge-
teelde kerstboom te kopen en lange trans-
porten van importbomen te voorkomen.

De vereniging Nederlandse kerstbomen 
start daarom dit jaar met de campagne: 

‘Voor een milieu bewuste keuze; Lokaal 
geteeld, Lokaal verkocht.’ 

De afgelopen jaren zijn er veel kerstbomen 
aangeplant door de Nederlandse kwekers 
om aan de vraag te voldoen. De fijnspar, 
blauwspar, zilverspar en Nordmann blijven 
in Nederland populair en worden veel ge-
kweekt door Nederlandse telers, zo ook 
door ons.

De Nederlandse kerstbomenkwekers zet-
ten zich in om op een duurzame manier 
kerstbomen te kweken. Percelen kerst-
bomen vormen het natuurlijke leefgebied 
voor verschillende vogels waaronder het 
Vuurgoudhaantje, de Kuifmees  en Vinken. 
Tevens vangen kerstbomen fijnstof en leve-
ren zuurstof voor een gezonde leefomge-
ving! Kortom, een echte kerstboom geeft 
sfeer, geur en is een goede keuze!!

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u 
mailen naar jalaar1970@kpnmail.nl of bel-
len 06-22434790.

06-22434790,     Keske 8a,     5694 NJ,     Son en breugel

HANS VAN DE LAAR

Redacteur: Hans Kik

Lieshout - De Kerstfair Lieshout groeit. 
Ieder jaar trekt dit evenement meer 
bezoekers. Die groeiende belangstel-
ling is ook de gemeente niet ontgaan 
en in de Koppelstraat resideert zelfs 
een supporter van het eerste uur: de 
eerste burger van Laarbeek, Hans Ub-
achs. Hij draagt de Kerstfair een warm 
hart toe.

Warming-up
Het is nog geen cultureel erfgoed maar 
het begin is er. De Kerstfair Lieshout 
scoort bij jong en oud. Zeker bij koude 
dagen. Het is een soort warming up 
met snert, glühwein en warme choco-
lademelk. Burgemeester Ubachs: “Dat 
voelt goed. Op zondag 15 december 
is het net een beetje eerste kerstdag.” 
Dit straatfeest wordt nu voor de derde 
keer op rij gehouden. De vonk is over-
geslagen. Heel Lieshout loopt warm. 
De Kerstman en zijn rendieren zijn 
eveneens enthousiast. Hoe is het suc-
ces te verklaren?

Voor elk wat wils
De Kerstfair groeit in omvang en in 
kwaliteit. Het assortiment wordt bre-
der. Er is voor elk wat wils. Je kunt er 
niet alleen terecht voor kerstartikelen 
maar ook voor lekkere luchtjes en 
andere cadeautjes. Alles voor onder 
de kerstboom. Burgemeester Ubachs: 
“Of het er gezellig is? Jazeker! De live 
optredens zorgen voor sfeer. Er zijn 
hapjes en drankjes. Er is amusement. 
En wat te denken van de demonstra-
ties? Het is bijna een dagje uit. Daar 
wordt over gesproken. En dat trekt 
weer mensen aan.”

Voor Lieshout door de LIMO
Burgemeester Ubachs: “Er is nog 
iets anders. Noem het timing. Er zijn 
nauwelijks soortgelijke evenementen 

op het zelfde tijdstip in de regio. Dat 
maakt de Kerstfair redelijk uniek. Bo-
vendien is het een evenement van de 
Lieshoutse en Mariahoutse onderne-
mers (LIMO) voor de Lieshoutenaren. 
Zij hebben de handen ineengeslagen 
en de schouders eronder gezet. Dan 
win je aan draagvlak. De opening van 
de kerstfair is dan ook in stijl. Deze 
wordt verzorgd door het Gilde en har-
monie Sint Cecilia, ook uit Lieshout.”

Iedereen is uitgenodigd
Over de kerstfair Lieshout kun je lang 
en breed blijven praten. Maar je kunt 
beter komen. Het programma mag 
er zijn en alles duidt erop dat het een 
onvergetelijke dag wordt. Niet alleen 

voor de Lieshoutenaren maar ook voor 
kerstfairvierders uit Beek en Donk, 
Aarle-Rixtel en Mariahout. Thuis blij-
ven is geen optie. Want dan mis je de 
verrassing!

Kerstwens
De Kerstfair wordt gehouden op de 
Heuvel en in de Dorpstraat in Lies-
hout. Of burgemeester Ubachs nog 
een kerstwens heeft voor 15 decem-
ber? “Ik hoop dat alle ondernemers 
meedoen. En dat het een de aftrap 
wordt voor een mooie periode met 
warmte en gezelligheid.”

Meer informatie: 
www.kerstfairlieshout.nl

Kerstfair Lieshout vindt op 15 december plaats 

“Kerstfair Lieshout belooft een verrassing te worden”
Burgemeester Hans Ubachs 

Vrijwilligers gezocht voor 
Kerstfair Lieshout 
Laarbeek - Om een gezellige en sfeer-
volle Kerstfair neer te zetten is ViER-
BINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek 
voor Kerstfair Lieshout op zoek naar 
vrijwilligers die op zondag 15 decem-
ber mee willen helpen met het op- en 
afbouwen van de Kerstfair. 

De werkzaamheden bestaan uit het 
plaatsen en weer ophalen van kerst-
bomen, buxussen, kratten en diverse 
decoratie materialen. Er zijn ook hek-
zitters (iemand die gedurende de 
hele dag de afzettingen bewaakt) en 
schoonvegers nodig. Er wordt van 
tevoren een informatie bijeenkomst 
gehouden. Voor koffie en thee wordt 
gezorgd.

Overige vrijwilligersvacatures 
Voor dorpsondersteuning Beek en 
Donk is ViERBINDEN op zoek naar 

een notulist(e) die bij vergaderingen 
kan notuleren en daarvan een verslag 
maakt.

Voor een man van midden zeventig 
wordt een maatje gezocht die graag 
over kunst praat en af en toe eens 
mee gaat naar een tentoonstelling of 
een museum.

Voor meer informatie over vrijwil-
ligersvacatures, graag contact op-
nemen met: ViERBINDEN Vrijwil-
ligerswerk Laarbeek, Otterweg 27, 
5741 BC Beek en Donk. Telefoon: 
0492-328 807 of e-mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl.

De vacatures zijn ook te bekijken op 
de website: www.vierbinden.nl of te 
vinden in de vacaturemappen van de 
dorpsservicepunten.

Mooi Dier

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

Sjors is een vrolijke, actieve Labrador 
die soms nog wat onstuimig uit de 
hoek kan komen. Maar Sjors is jong 
en wil graag leren. Hij beschikt over 
een gezonde dosis energie, die hij 
goed kwijt kan in lange wandelingen 
maken, meerennen aan de fiets of 
lekker rondplonsen in het water. 
Als u over de tijd, energie en zin 
beschikt om met Sjors de toekomst 
sportief tegemoet te gaan, heeft u 
er een vriend voor het leven bij! 

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

Naam:        Sjors
Leeftijd:     2 jaar

Fides servicebureau T. 088 - 0088500

Bekijk het dienstenaanbod, de tarieven en de voordelen op 

www.fideskinderopvang.nl
Kinderdagverblijf 
hele dagopvang

BSO-opvang inclusief 
vakanties en 2 studiedagen

Gezamenlijk 
inkomen

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 
1e kind

Netto 
uurtarief* 
2e kind

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 
1e kind

Netto 
uurtarief* 
2e kind

€ 40.000,- € 6,70 € 1,74 € 0,70 € 6,25 € 1,62 € 0,66

€ 60.000,- € 6,70 € 2,74 € 0,97 € 6,25 € 2,56 € 0,91

€ 80.000,- € 6,70 € 4,03 € 1,24 € 6,25 € 3,76 € 1,16

€ 100.000,- € 6,70 € 5,25 € 1,50 € 6,25 € 4,89 € 1,40

* na aftrek van kinderopvangtoeslag

De lage kosten 
van kinderopvang
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Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen,  maar vooral ‘n 
gezond en financieel onbezorgd 2014! 

Voornemen in 2014?
Neem eens contact met ons op om de 
“bezem” door uw financiën te halen. 
Wij helpen u graag!

VACATURE 
Per direct zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. 
Heeft u interesse om ons jong en dynamisch team te versterken?

Boekhouder/administratief medewerker
-  Zelfstandig, gemotiveerd en flexibel 
-  Een pro-actieve en ondernemende werkmentaliteit
-  Sterke communicatieve en sociale vaardigheden
-  HBO denkniveau   -  Kennis van de fiscale wet- en regelgeving
-  Prettige collega / teamspeler -  24 - 36 uur per week beschikbaar

Heeft u minimaal 5 jaar relevante werkervaring bij een accountants- en/of admi-
nistratiekantoor en bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Twijfel niet en stuur 
uw sollicitatie en cv vóór vrijdag 13 december 2013 naar mariel@inbalansbv.nl. 
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Brouwersstraat 25
Beek en Donk
0492  34 99 88
0492  34 99 89
info@holtackers.nl
www.holtackers.nl

Brouwersstraat 25
Beek en Donk
0492  37 01 50
0492  37 01 55
info@inbalansbv.nl
www.inbalansbv.nlInge van Vonderen Mariël Swinkels

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

KBO Kienavond vrijdag 6 december 
Lieshout - Op deze bijzondere vrijdag-
avond (Sinterklaas is vandaag jarig!) wordt 
er gekiend in het Dorpshuis. Maar niemand 
hoeft bang te zijn: Zwarte Piet heeft laten 
weten dat hij er dit jaar niet bij zal zijn. 

Wel heeft hij een grote zak vol heel bijzon-
dere surprises afgegeven met het verzoek 
die aan de deelnemers te schenken.  Bo-
vendien wordt er gekiend om heel mooie 
prijzen.

Het kienen begint om 20.00 uur en de zaal 
van het Dorpshuis is open vanaf 19.00 uur. 
Ingang is bij de Heuvel via Kerkhofpad. U 
bent van harte welkom. 

KBO Kienavond vrijdag 6 december 

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

De MooiLaarbeekKrant sinds deze 
week erkend ECABO-leerbedrijf 
Beek en Donk – De MooiLaarbeekKrant is 
sinds deze week een erkend ECABO-leer-
bedrijf. Dit houdt in dat zij MBO-stagiai-
res mogen plaatsen en begeleiden van de 
opleidingen Marketing, Communicatie en 
Evenementen. 

ECABO is het kenniscentrum beroepson-
derwijs bedrijfsleven voor de economisch/
administratieve, ICT-, veiligheids, marke-
ting en communicatieberoepen. Zij vormen 
een schakel tussen het beroepsonderwijs 
en het bedrijfsleven, waardoor leerlingen 

ervaringen op kunnen doen in een echt be-
drijf op de arbeidsmarkt. 

Dus leer je op één van de bovenstaande 
opleidingen en ben je nog op zoek naar 
een stage? Stuur dan een bericht naar 
redactie@demooilaarbeekkrant.nl. 

Lezing Heemkundekring: De Brabantse identiteit
Aarle-Rixtel -  De maandelijkse lezing/presen-
tatie van de Aarlese heemkundekring wordt 
gehouden op maandag 9 december in zaal van 
Bracht. Dit keer is het de beurt aan Jos Swanen-
berg met het thema ‘De Brabantse identiteit’.

Jos Swanenberg (Gemert, 1968) is bijzonder 
hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur in Bra-
bant aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast 
werkt hij als adviseur en redacteur voor de stich-
ting Erfgoed Brabant in ’s-Hertogenbosch. Hij 
zegt dat de identiteit sterk samenhangt met de 
komaf, de omgeving waar men vandaan komt.
Volgens koningin Máxima bestaat de Neder-
landse identiteit niet, net zo min als de Neder-
lander en de Argentijn. Er zijn geen hekken te 
plaatsen om iemands identiteit, vindt de konin-
gin. Hoe zit dat dan met de Brabantse identiteit, 
met zijn zachte g, carnaval en worstenbrood? 

In de lezing gaat Jos Swanenberg in op boven-
staande vragen. Het belooft weer een interes-
sante avond te worden, waarbij het bestuur ie-
dereen van harte uitnodigt. De avond begint om 
20.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.

Kerstmarkt Zorgboogcentrum de Regt
Beek en Donk – Zorgboogcentrum de Regt 
houdt, in samenwerking met stichting ORO, 
een kerstmarkt op woensdag 11 december van 
10.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. 
Op deze dag is iedereen van harte welkom om 
de kraampjes te komen bezoeken. 

Deze zijn ingericht met authentieke spullen ge-
maakt door bewoners, cliënten en vrijwilligers 
van de Lage Hees, de Nieuwe Werf en de Regt. 
Men kan ook genieten van een kopje koffie met 
een heerlijke wafel met warme kersen en slag-
room. Voor de kleintjes is er een grabbelton. De 
opbrengsten komen geheel ten goede van de 
cliënten. 

oMase bezoekt het Rijksmuseum
Mariahout – Enkele leden van oMase brengen 
op woensdag 11 december een bezoek aan het 
Rijksmuseum in Amsterdam, dit is het grootste 
en belangrijkste Rijksmuseum van Nederland.

Het biedt in zijn ruim 80 zalen een overzicht 
van de Nederlandse kunst en geschiedenis 
vanaf 1200 tot nu, met als bekendste werk de 

Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. Na een 
grote verbouwing van ongeveer 10 jaar is het 
museum op 13 april 2013 weer heropend. 

OMase is een vrouwenvereniging in Mariahout. 
De leden gaan met de trein naar Amsterdam. De 
dames die zich aangemeld hebben krijgen hier-
van nog persoonlijk bericht.
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Pieter van den Reek
Molenstraat 17, Aarle-Rixtel

Collse Heide 22, Nuenen

06 - 128 403 11   www.obresa.nl

- Jaarrekeningen

- Belastingaangiftes

- Begeleiding startende ondernemer

- Salarisadministratie

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

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

Wij beschikken over diverse kranen, 
minigravers en loaders in verschillende 
maten. Deze zijn geschikt voor grond- 
en sloopwerkzaamheden op grote en 
kleine locaties. 

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

minigravers en loaders in verschillende minigravers en loaders in verschillende 

Actuele  vacatures
• Toneelvereniging Mariahout 

is op zoek naar kledingnaaist-
ers voor het maken van to-
neelkleding voor de jaarlijkse 
openluchtproducties. Er wordt 
gewerkt onder begeleiding. 

• Het Prins Bernhard Cultuur-
fonds heeft een vacature voor 
de vrijwilligersfunctie Coördi-
nator Laarbeek om de Anjerac-
tie mee op te zetten. Hier is de 
vrijwilliger ongeveer een dag 
in de week mee bezig.

• Het ViERBINDEN maatjespro-
ject zoekt een maatje voor een 
oudere, licht dementerende, 
vriendelijke man uit Beek en 
Donk om op dinsdagmiddag 
een praatje mee te maken en 
om samen met de rolstoel te 
gaan wandelen. 

• Zorgboerderij Grootenhout is 
op zoek naar iemand die graag 
wil kaarten met ouderen die de 
ziekte van Alzheimer hebben. 

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Iris Savenije

Deze week: Arnold Bevers
Vrijwilligerswerk: ‘Krantenknipsel-
boeken’ maken voor de Heemkunde-
kring ’t Hof van Liessent.

Vlakbij het centrum van Lieshout zit Ar-
nold Bevers het liefst in zijn hobbykam-
er allerlei krantenartikelen van vroeger 
te lezen. Ongeveer dertig jaar geleden 
is hij begonnen met  het maken van 
krantenknipselboeken voor de heem-
kundekring. Inmiddels is hij 72 jaar oud 
en is de 20ste editie klaar om verkocht 
te worden. 

Lieshout is niet de plek waar het al-
lemaal begon voor Arnold. Hij is ge-
boren in Erp en nadat hij jarenlang  in 
Limburg heeft gewoond en gewerkt, 
is hij pas in de jaren zestig samen met 
zijn vrouw Henny in Lieshout komen 
wonen. Daar was hij lid van de hand-
boogvereniging Krijgsman Soranus. 
Dit is de plek waar hij zijn liefde voor 
de plaatselijke geschiedenis ontdekte. 
“Er hingen prachtige medailles bij ‘de 
handboog’ uit 1896 en 1898, waar 
niemand iets vanaf wist. Daar wilde ik 
meer van weten, dus ging ik dat uit-
zoeken in het archief.” 

Arnold heeft toen zijn eerste kranten-
knipselboek gemaakt. Daarna volgden 
de boeken voor de voetbalverenig-
ing, de gildes en natuurlijk de heem-
kundekring. Hij is samen met zijn vrouw 
Henny lid van deze vereniging sinds de 
oprichting in 1982. Henny houdt zich 
graag bezig met ‘familiekunde’ en plu-
ist daarom alle stambomen uit. “Alles 
wat geboren, gestorven en getrouwd 

is in Lieshout, dat maakt Henny fami-
lie van elkaar”, vertelt Arnold. Ook dit 
blijkt een reden voor Arnolds geschie-
denisinteresse: “Als je onder dezelfde 
dekens slaapt, krijg je dezelfde strek-
en”, zegt hij lachend.  

Vele oude kranten heeft Arnold op 
microfi ches. Deze leest hij vervolgens 
allemaal door op zijn leesapparaat in 
de hobbykamer. Hier is hij ongeveer 
twintig uur per week mee bezig. Daar 
komt hij veel interessante verhalen te-
gen. “Ik kom veel verhalen tegen over 
mensen die stout zijn geweest, maar ik 
heb nooit getwijfeld om een bericht in 
een boek te zetten. Het is in de krant 
geweest. Het is publiekelijk.”

Arnold heeft altijd alle kranten met 
plezier uitgevogeld: “Je komt altijd 
nieuwe verhalen tegen en mensen heb-
ben er interesse in.” Natuurlijk springt 
er altijd één verhaal boven uit. “Open-
bare dronkenschap was vroeger heel 
erg. Dan werd je opgepakt. Een man 
was voor de zoveelste keer dronken 
en plaste toen tegen de tramrails. Hij is 
toen door de tram overvaren”, vertelt 
Arnold lachend. 

Voorlopig is Arnold er nog even zoet 
mee, maar als hij honderd jaar geschie-
denis in de krantenboeken heeft ver-
werkt, vindt hij het ook mooi geweest. 
Nu is hij nog druk bezig met het jaar 
1968, maar dit is nog een ‘moeder-
boek’ zoals hij het zelf noemt.

De jaren 1949-1950 (Deel 19) en 
1950-1952 (Deel 20) zijn helemaal af 
en klaar om verkocht te worden. De 
krantenknipselboeken zijn te vinden 
op de site van de heemkundekring: 
www.hofvanliessent.nl. Zo heeft u voor 
tien euro een prachtig kerstcadeau. www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig LaarbeekIndrukwekkende alcohol- en drugs-
voorlichting op Laarbeekse basisscholen

Redacteur: Nikki Barten
Fotografen: Nikki Barten 

Laarbeek – Marc Min. Een naam die 
bij veel Laarbekenaren een belletje zal 
doen rinkelen. Deze jongerenwerker 
van ViERBINDEN geeft al ruim 18 jaar 
in alle groepen 8 van de Laarbeekse 
basisscholen alcohol- en drugsvoor-
lichting. Sinds anderhalf jaar doet hij 
dit samen met zijn collega Xandieme 
Megens. En met succes.

Herinneringen 
De lessen zijn speels, maar tevens zeer 
educatief ingericht. “De voorlichting 
maakt altijd heel veel indruk op kinde-
ren”, vertelt Xandieme. Marc: “Ieder-
een die in de afgelopen 18 jaar in groep 
acht heeft gezeten, heeft voorlichting 
van mij gekregen. Ik hoor dit nog vaak 
terug van oud-leerlingen. Zij kunnen 
zich deze les nog goed herinneren. Dat 
zie ik wel als een compliment.”

Groepsdrukoefeningen
Xandieme en Marc gaan alle scholen 
af om de kinderen bewust te maken 
van groepsdruk en hoe hier mee om 
te gaan. Xandieme: “De kinderen gaan 
bijna naar de middelbare school. Daar 
zullen zij te maken gaan krijgen met 
alcohol- en drugsgebruik. Hoe kunnen 
zij ‘nee’ zeggen als zij iets niet willen, 
terwijl hier heel erg op aangedrongen 
wordt? Dat is wat de groep 8 leerlin-
gen leren.” 

Marc en Xandieme spelen tijdens de 
voorlichting samen een toneelstukje 
om te laten zien wat er gebeurt als je 
onder druk wordt gezet. Marc is ja-
rig, hij wordt 14 en geeft een feestje. 
Xandieme is 13 en is uitgenodigd op 
dit feestje. Tijdens dit feestje wordt 
ze door Marc overgehaald om al-
cohol te nuttigen. Na dit toneel-
stukje gaan Marc en Xandieme deze 

gebeurtenissen in de groep bespreken 
om er daarna nog wat dieper op in te 
gaan met het toneelstuk. 

“Als de kinderen dadelijk op de mid-
delbare school zitten en dit herkennen, 
dan hebben wij bereikt wat wij willen 
bereiken met deze voorlichting. Het 
gaat erom dat kinderen dit leren her-
kennen, hier bewust van worden en 
weten hoe ze hier het beste mee om 
kunnen gaan”, legt Marc uit. “Heel 
het leven staat in het teken van keuzes 
maken. Het gaat erom dat je de juiste 
keuzes maakt.”

Succesvol
Sinds enkele jaren houdt ViERBINDEN 
eerst op alle scholen in één kern de 
voorlichting, waarna een ouder-kind 
bijeenkomst plaatsvindt om ook de 
ouders bewust te maken. Dit is ver-
deeld in één bijeenkomst per kern, met 
uitzondering van Beek en Donk, daar 
zijn er twee. Inmiddels is het project 
voor dit jaar in Aarle-Rixtel, Lieshout 
en Mariahout afgerond. “En met suc-
ces”, vertelt Marc. “Er kwamen zoveel 
ouders en kinderen opdagen, dat we 
bijna ten onder gingen aan ons eigen 
succes. We zijn er heel erg tevreden 
over.”

Ouder-kind bijeenkomst 
In Beek en Donk vinden in januari de 
voorlichtingen plaats. De ouder-kind 
bijeenkomst begint gezamenlijk. Daar-
na gaat de avond gescheiden verder. 
Xandieme: “De kinderen hebben wat 
voorbereid om dan te presenteren, bij-
voorbeeld een rap of een toneelstukje 
in het kader van dit thema. De ouders 
krijgen ondertussen voorlichting van 
Novadic Kentron. Het is zowel voor de 
ouders als voor de kinderen belangrijk 
om te weten dat het niet normaal is om 
op zo’n jonge leeftijd al alcohol te nut-
tigen.”

www.boomrooierijjeroenmartens.nl
  06 - 18134984          Aarle-Rixtel
     houtsnippers & openhaardhout

Wintermarkt op de Kouwenberg

Aarle-Rixtel – Op de Kouwenberg 
wordt zondagmiddag 15 december 
een gezellige wintermarkt gehou-
den. Het is een initiatief van een 
speciale werkgroep die op de Kou-
wenberg nog meer van dit soort 
‘Aarlese markten’ wil gaan organi-
seren. 

De bedoeling is om het gezellige 
dorpsplein met zijn kiosk nog leven-

diger te maken. De organisatoren 
willen hierbij de kleinschaligheid en 
de daarbij horende intieme sfeer niet 
uit het oog verliezen.  
 
Op de markt worden door Aarlese 
mensen, waaronder ondernemers, 
allerlei leuke en sfeervolle artikelen 
aangeboden, zoals kunstnijverheid, 
cadeauartikelen, versnaperingen en 
leuke hebbedingetjes. Daarnaast 

worden er ook warme dranken, soep 
en lekkere wafels aangeboden. 

Ook de Kerstman zal niet ontbreken. 
Men kan met hem op de foto. Het 
geheel wordt omlijst met passende 
(live)muziek vanaf de kiosk en met 
het schallen van de midwinterhoorn. 

De markt start om 15.00 uur en ein-
digt om 19.00 uur.

Xandieme Megens en Marc Min
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IVN wandeling langs de Goorloop

Wijnactie: O&U komt naar u toe

Poëziecursus in de bibliotheek

Tentoonstelling Vergezicht

Laarbeek - Het IVN Laarbeek ver-
zorgt op zondag 8 december een 
excursie langs de Goorloop, een 
gebied dat nog nooit is verkend 
bij een IVN-wandeling.  De gidsen 
van het IVN nemen wandelaars mee 
door De Voorbeemd, een nat stukje 
landbouwgebied aan de rand van 
het dorp.

De Goorloop is een riviertje dat van-
af Mierlo richting Veghel stroomt, 
voorbij Keldonk komt deze uit in de 
Aa. In Laarbeek stroomt de Goor-
loop op de grens tussen Aarle-Rixtel, 
Lieshout en Beek en Donk. Goor be-
tekent grauw, vuil. Tegenwoordig is 
het water gelukkig niet meer zo vies. 
Er zwemmen vele soorten vissen in 
de rivier en langs de oever is een eco-
logische verbindingszone aangelegd. 
Het is een strook grond waarlangs 
dieren en planten zich veilig kunnen 
verspreiden. Dat is goed voor de na-
tuur, omdat er dan contact komt met 
soortgenoten in andere gebieden, 
waardoor het ras gezond blijft. 

Zondag  gaan deelnemers mee door 
De Voorbeemd, een nat gebied 
aan de noordwestkant van Beek en 
Donk. De wandeling zal ongeveer 
anderhalf uur duren. Men vertrekt 
op zondagochtend om 10.00 uur 
vanaf het parkeerterrein bij sport-
park ’t Heerend (bij voetbalvereni-
ging Sparta’25), Heereindsestraat  in 
Beek en Donk.

Beek en Donk - De leden van harmo-
nie O&U komen zaterdag voor het 
tweede jaar op rij in Beek en Donk 
langs de deuren met wijn. De keuze is 
op dezelfde wijnen gevallen als vorig 
jaar. Dit komt door een proeverij van 
de leden, maar ook door de vele posi-
tieve reacties van vorig jaar. 

Geboden worden de witte wijn ‘Cog-
mans Kloof’ uit Zuid Afrika en de rode 
wijn ‘Merlot Principato’ uit Italië. De 

witte wijn is lekker als aperitief maar 
ook bij vis, gevogelte en pasta. De 
rode wijn is een mooie zachte wijn 
om zo te drinken en tevens lekker bij 
vleesgerechten. Dat deze wijnen weer 
als beste uit de test gekomen zijn, laat 
zien dat het uitstekende keuzes zijn en 
dat het niet zomaar wijntjes zijn. Deze 
wijnen zullen voor €5,00 per fles wor-
den aangeboden. 

De opbrengst van deze actie zal ge-
bruikt worden voor het in goede con-
ditie houden van de instrumenten, 
zodat zij ook in de toekomst prachtige 
concerten kunnen blijven verzorgen. 
Mocht men niet thuis zijn, maar wel 
deze actie willen steunen, dan kan 
men ook zelf langskomen in Muziek-
centrum het Anker aan de Pater Vo-
gelstraat. Hier kan men zaterdag 7 de-
cember tussen 10.00 uur en 13.00 uur 
voor deze wijnen terecht.

Laarbeek/Gemert - Bibliotheek 
De Lage Beemden start in januari 
2014 een cursus poëzie. Neer-
landicus Wout de Vries gaat deze 
cursus verzorgen in de biblio-
theek in Gemert. 

De poëzie cursus is bedoeld voor 
mensen die niet alleen graag ge-
dichten lezen, maar die er ook 
meer over willen weten.  Ver-
spreid over zes avonden leren 
de cursisten over de theorie, de 
historie en de analyse van gedich-
ten. Het is nog niet bekend op 
welke avonden de poëzie cursus 
gaat plaatsvinden; dat is afhanke-

lijk van de opgave van de deel-
nemers. 

Belangstellenden kunnen zich 
voor 15 december 2013 aanmel-
den bij Charlotte Tulp (charlotte-
tulp@bibliotheekdlb.nl of 0492–
361675). Vermeld daarbij op 
welke doordeweekse avond(en) u 
kunt, want de cursus wordt gege-
ven op de meest gekozen avond 
van 20.00 tot 21.30 uur in de bi-
bliotheek in Gemert. De kosten 
voor deelname bedragen €40,00. 

Voor meer informatie over de po-
ezie cursus kan terecht bij Wout 

de Vries (devrieswagm@gmail.com).

Beek en Donk - De beeldende kunste-
naars Wendy Veldhuis en Pieter Reef 
uit Mierlo en Rianne Schaaf en Paul 
Reker uit Eindhoven zijn elkaar in de 
afgelopen jaren regelmatig tegenge-
komen in verschillende tentoonstel-
lingen en projecten waar zij allen aan 
deelnamen.

Hieruit is een vriendschap ontstaan 
die in ‘t Oude Raadhuis van Beek en 
Donk tot uiting komt in de tentoon-
stelling ‘Vergezicht’. Wendy en Pieter 

laten vooral schilderijen zien en Rianne 
en Paul exposeren met name ruimtelijk 
werk. Het resultaat is een samenspel 
van vergezichten in verschillend per-
spectief, in tijd, beleving en tot over de 
horizon. 

’t Oude Raadhuis is aan het Heuvel-
plein 8 in Beek en Donk. De tentoon-
stelling is elke zaterdag en zondag te 
bezichtigen van 14.00 tot 17.00 uur 
en duurt t/m 22 december.

Meer informatie: Wendy Veldhuis en 
Pieter Reef www.reeveldart.nl. 
Rianne Schaaf en Paul Reker 
www.ei-eiproducties.nl 

De Goorloop, gelegen in De Voorbeemd in Beek en Donk

Iedere
vrijdag

Za. 07 dec.

Za. 14 dec.

Za. 21 dec.

Di. 24 dec.

Wo. 25 dec.

Do. 26 dec.

Za. 28 dec.

Di. 31 dec.

Dec t/m maart 10% korting 
onderhoud/keuringen aanhangwagens/trailers.

Schaatsslijpspecialist

Geldig t/m 14 dec. 2013

Kunst en ijshockey   €5,00
Norenschaatsen        €7,50
Geldig t/m 14 dec. 2013
Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50Norenschaatsen        €7,50

Brandstraat 5 Beek en Donk
Tel. 0651 46 95 11 www.vanmeelissport.nl
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Mooi UIT in Laarbeek

      / bavariabrouwerijcafe

Heuvel 5 - Lieshout - 0499 42 55 85
www.bavariabrouwerijcafe.nl

B a v a r i a  B r o u w e r i j c a f é  p r e s e n t e e r t . . .  n a a s t  e e n  g o e d  g l a s  b i e r :

Uitnodiging

e e n  l e u k  p r o g r a m m a  v a n 
l o k a l e  m u z i k a n t e n  e n  z a n g e r e s s e n

van 15.00 tot 19:00 uur

- BBC Jazz
- Quiet Fire
- RejoiceTot dan! Marjan & Anja

Live muziek!
    Kerstfair
         Lieshout

Live muziek!
    Kerstfair
         Lieshout

t i j d e n s  d e

l o k a l e  m u z i k a n t e n  e n  z a n g e r e s s e n

Tot dan!

december

 1 5zo
nd

ag

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

www.dorpscafedevrienden.nl

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

www.dorpscafedevrienden.nl

Beek en Donk/Aarle-Rixtel - In de aan-
loop naar Kerstmis zijn op vele plaatsen 
kerstconcerten te beluisteren. Instrumen-
taal, vocaal of in een combinatie van bei-
de wordt het kerstverhaal vormgegeven, 
van stemmig meditatief tot uitbundig blij. 
Korale, ensemble voor vocale muziek, zal 
dit jaar ook aansluiten in de reeks kerst-
concerten. 

Korale, dat vanaf de oprichting onder lei-
ding staat van Frans de Hair, vierde dit jaar 
het 20-jarig bestaan. Met twee kerstcon-
certen wordt dit jubileumjaar feestelijk af-
gesloten. Normaal zingt Korale a capella, 
maar voor deze bijzondere gelegenheid is 
medewerking gevraagd van een strijkor-
kest van het Kunstkwartier uit Helmond, 
bestaande uit jeugdige musici (viool, altvi-
ool en cello), gecoacht door de docenten 
Yvonne Franssen en Marjan van Rande-
raat, en van Evert Mostert, voor klavecim-
bel- en pianobegeleiding. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Frans de Hair.

Zij nodigen iedereen van harte uit voor 
zondag 8 december in de Michaëlkerk in 

Beek en Donk, om 15.00 uur of zondag 15 
december in de kerk van O.L.V. Presenta-
tie in Aarle-Rixtel, om 15.00 uur.

Programma:
1. Kerstcantate van Vincent Lübeck, ba-
rokcomponist en organist uit Noord Duits-
land  (1654-1740), koor, strijkorkest en 
klavecimbel.
2. Instrumentaal intermezzo: - Fantasie 
nr.1 in Bes voor vioolsolo, G.Ph. Tele-
mann (1681-1767), door Renee Vogels, 
viool - Air, J.S. Bach (1685-1750), door 

strijkensemble van Kunstkwartier Hel-
mond.
3. Love Transcending, kerstcantate van 
John W. Peterson (1921 - 2006), song-
writer die een grote invloed had op de 
evangelische christelijke muziek in de ja-
ren 1950 tot de jaren 1970. Love Trans-
cending is gecomponeerd in 1957, koor 
en piano

Het programma duurt ongeveer een uur. 
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage 
in de kosten van deze concerten is welkom.

Lieshout - Bibliotheek De Lage Beemden, 
vestiging Lieshout, is aan het verbouwen. 
Als gevolg daarvan is de bibliotheek met 
ingang van maandag 16 december 2013 
drie weken gesloten. Op 6 januari 2014 
heropent de bibliotheek haar deuren in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof, met rui-
mere openingstijden dan voorheen. 

In Lieshout wordt gebouwd aan een mo-
derne bibliotheek, waar Bibliotheek De 
Lage Beemden haar blik op de toekomst 
kan blijven richten. De jeugd krijgt er de 

aandacht die ze verdient en volwassenen 
vinden er een frisse en actuele collectie. 

Met ingang van 13 januari verruimen zij 
de openingstijden van de nieuwe biblio-
theek. De bibliotheek is dan open van 
09.00 tot 23.00 uur. Van maandag tot 
en met donderdag is er tussen 15.00 en 
17.00 uur een professional van de biblio-
theek aanwezig voor hulp en advies. De 
overige tijden kunt u ook terecht, want 
in de bibliotheek kunt u via zelfbediening 
uw materialen lenen. In de week van 6 

januari is de bibliotheek alleen gedurende 
de bemande uren (15.00 tot 17.00 uur) 
geopend, in verband met werkzaamhe-
den die in het dorpshuis zelf plaatsvinden.

Tijdens de drieweekse sluiting van biblio-
theek Lieshout kunnen klanten terecht 
bij de overige locaties van Bibliotheek 
De Lage Beemden. In Beek en Donk zijn 
de verhuizing en verbouwing al achter 
de rug; daar kan men de toekomstige 
sfeer van de bibliotheek in Lieshout nu 
al proeven.

Kerstmis met Korale en Kunstkwartier Helmond

Bibliotheek Lieshout sluit 3 weken

Het koor Korale tijdens een van de repetities

Winterse sfeer met ‘Un Bietje 
Brabants’ in het Buurthuis

MarieChristien zorgt voor 
‘Het Ultieme Kerstgevoel’

Mariahout – ‘Ons Tejater’ wil er een 
traditie van maken om in de koude, 
donkere dagen rond kerstmis een 
beetje warmte te bieden. Dat gaat 
plaatsvinden op zaterdag 14 decem-
ber in het Buurthuis in Mariahout. 

Men wordt ontvangen met een glaasje 
glühwein en met het optreden van Un 
Bietje Brabants zullen gezelligheid, 
weemoed en herkenning helpen de 
dagelijkse beslommeringen even te 
vergeten. Natuurlijk worden de liedjes 
en de vertellingen, zoals bekend bij Un 
Bietje Brabants, op een weergaloze 
manier gebracht.

Un Bietje Brabants is een echte Bra-
bantse muziekgroep. Ze vinden hun 
oorsprong in Aarle-Rixtel. De groep 

heeft een gevarieerd repertoire van 
luisterliedjes tot vrolijke meezingers. 
Alle teksten en de meeste muziek zijn 
van eigen hand. Bij Un Bietje Brabants 
staat gemoedelijkheid en gezellig-
heid hoog in het vaandel. Zie verder 
www.unbietjebrabants.nl.

De avond begint om 20.30 uur. Entree is 
€ 7,50 en daar krijgt men een glas glüh-
wein bij. Reserveren kan via de website: 
www.vierbinden.nl/onstejater of te-
lefonisch: 0499-422878 (Dorpshuis 
Lieshout) van maandag t/m donder-
dag na 13.00 uur. 

Men kan de kaartjes ook tegen con-
tante betaling afhalen in het Dorpshuis 
Lieshout of in het Buurthuis in Maria-
hout.

Lieshout – De Volkelse zangeres Ma-
rieChristien verzorgt een kerstvoorstel-
ling in Zaal de Koekoek in Lieshout. De 
zangeres probeert tijden deze voorstel-
ling samen met het publiek op zoek te 
gaan naar ‘Het Ultieme Kerstgevoel’ 

MarieChristien zal zowel eigen 
werken als bekende kerstnum-
mers zingen tijdens deze show. Re-
severen kan via 0413-274250 of 
www.mariechristien.nl. 
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Jaar in jaar uit
een mooie rente!een mooie rente!

Spaar € 750en krijg een setunieke mokkencadeau!*
cadeau!*

en krijg een setunieke mokkencadeau!*
cadeau!*

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu
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Kom uiterlijk 31 januari 2014 bij ons langs en regel het direct.

Lieshout - De Dorpsraad van Lieshout  
houdt woensdag 11 december we-
derom het maandelijks Repair Café in 
Lieshout. In het Dorpshuis in Lieshout, 
aan de Grotenhof 2, draait het dan al-
lemaal om repareren en ontmoeten. 
Tussen 13.30 uur en 16.00 uur staan 
diverse vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstukken, 
fietsen en klein huishoudelijk elektrische  
apparatuur kunnen daar allemaal een 
tweede kans krijgen. Gereedschap en 
materialen zijn aanwezig.

Mensen die het Repair Café bezoeken, 
nemen van thuis kapotte spullen mee. 
Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, 
fietsen, speelgoed, servies… Alles wat 
niet meer werkt, is welkom en maakt 
kans op een geslaagde reparatie. De 
vaklui in het Repair Café weten bijna 
altijd raad.

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. Vol-
gens de Dorpsraad gooien Nederlanders 
ontzettend veel weg en zit repareren bij 
veel mensen niet meer in het systeem. 

Met het Repair Café wil de Dorpsraad 
daar verandering in brengen.

Het Repair Café is voor alle inwoners 
van Laarbeek. Het dient ook om bewo-
ners op een andere manier met elkaar in 
contact te brengen en ze te laten ont-
dekken dat er heel veel kennis en prak-
tische vaardigheden in de buurt aanwe-
zig zijn. Samen repareren kan leiden tot 
heel leuke contacten in de buurt. Daar-
naast wil de Dorpsraad met het Repair 
Café laten zien dat repareren leuk is, en 
vaak heel makkelijk. 

Dorpsraad houdt opnieuw Repair Café 

Toneelvereniging De Vriendenkring haalt de 
Ketelbinkies weer naar Lieshout
Lieshout – Toneelvereniging ‘De 
Vriendenkring’ uit Lieshout haalt 
toneelvereniging ‘De Ketelbinkies’ 
met hun nieuwe stuk ‘De Aspirien-
tjeswaterval’ op 8 februari naar het 
Dorpshuis in Lieshout. 

Al jaren heeft toneelvereniging ‘De 
Vriendenkring’ een vriendschappe-
lijke band met ‘De Ketelbinkies’ uit 
Asten-Someren. Deze toneelgroep, 
voor spelers met een verstandelijke 
beperking vanaf 20 jaar, is een on-
derdeel van ‘KansPlus’ uit Someren. 

In 2008 hebben ‘De Ketelbinkies’ met 
het stuk ‘Bloody Mary’ ook in Lies-
hout voor een uitverkochte zaal ge-
speeld. Na vijf jaar heel hard oefenen 
hebben ze nu een nieuw toneelstuk: 
‘De Aspirientjeswaterval’ geschreven 
door Mart Moors. Zij komen dat op 
8 februari om 19.30 uur opvoeren in 
het Dorpshuis te Lieshout. 

De  kaartjes hiervoor zijn te koop bij 
Top 1 Toys van Berlo, Dorpsstraat 
47 te Lieshout en kosten €5,00. Het 

zou leuk zijn voor de spelers als ze 
wederom kunnen spelen voor een 
volle zaal. Het belooft een heel leuke 
avond te worden, dus doe jezelf een 
plezier en bezoek deze unieke voor-

stelling. Kaartverkoop start op 2 ja-
nuari. Zet deze datum op je kalender 
dan zien zij jullie graag op 8 februari 
2014 in Het Dorpshuis te Lieshout. 

Toneelvereniging De Ketelbinkies 

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

Op de foto van vorige week zijn diverse 
leuke reacties via de e-mail binnengeko-
men, onder andere de volgende:

Carel Kuijten:
Nou of ik dat weet.
Dit is: DE WITTE POORT
Vroeger heb ik mijn huidig vrouwtje 
leren kennen in Aarle-Rixtel in de bar 
de Stal. ‘s Avonds zijn we gaan wande-
len om elkaar beter te leren kennen en 
toen zijn we bij de witte poort uitgeko-
men, nou dat was voor ons het begin en het einde is nog lang niet 
zicht, want we zijn ondertussen 42 jaar getrouwd.

Hallo,
De foto in ‘De MooiLaarbeekKrant’ is  ‘de Witte Poort’, Opstal in Aarle-Rixtel.
Helaas kun je er niet meer door wandelen. Het is een mooi stukje Ale.
Daar zijn onze trouwfoto’s gemaakt, 38 jaar geleden.
Groet,
Betty Swinkels

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

Op de foto van vorige week zijn diverse 
leuke reacties via de e-mail binnengeko-

Vroeger heb ik mijn huidig vrouwtje 
leren kennen in Aarle-Rixtel in de bar 
de Stal. ‘s Avonds zijn we gaan wande-
len om elkaar beter te leren kennen en 
toen zijn we bij de witte poort uitgeko-
men, nou dat was voor ons het begin en het einde is nog lang niet 

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

info@kontaktfm.nl                            0492-463624
www.kontaktfm.nl     Otterweg 25, Beek en Donk

Speciale aanbiedingen

Adverteer nu op 
Radio en TV
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Een schot voor de boeg dinsdag met carnaval

Programma en voorverkoop Ganzekwekavonden 2014

Mariahout - De strijd der strijden 
zal worden gestreden voor een 
schot voor de boeg op dinsdagmid-
dag 4 maart 2014 voor de 2de keer 
in zaal De Pelgrim in Mariahout. 
Deze middag wordt georganiseerd 
door de Hoge Raad, zij zijn een on-
derdeel van cv de Heikneuters. 

Vorig jaar werd de boerenbruiloft 
niet meer georganiseerd. De Hoge 
Raad heeft de handen in elkaar ge-
slagen en de dinsdagmiddag voor 
haar rekening genomen. De dins-
dagmiddag zal in de stijl van pira-
ten zijn, de dresscode is piraten (niet 
verplicht). Er zijn wel prijzen voor 
de mooist verkleden! Er wordt in 
ploegverband geschoten met een 
enorme grote katapult. Een ploeg 
bestaat uit 4 personen, die mini-
maal 16 jaar oud zijn. Het aantal 
ploegen is niet onbeperkt. Na het 
succes van vorig jaar heeft de Hoge 
Raad besloten om de organisatie 

van dit evenement weer op zich te 
nemen.  Vorig jaar deden maar liefst 
29  teams mee. De teams bestonden 
uit vrienden, buurtschappen, leden 
van de tennisclub, voetbalclub, car-
navalsclub, jeugdcommissie, familie 
van de prins, leden van de blaaska-
pellen. De prominenten van deze 
middag zette de volle zaal op scherp 
en beloonde de organisatie met een 
mooie gevulde enveloppe . Deze 
middag kon geen doorgang vinden 
als het eerste schot niet zou wor-
den geschoten door prins Twan, zijn 
prinses Mary-Ann, adjudant Jos met 
zijn Anita. De middag was gewoon-
weg een geweldig spektakel. Buiten 
het schieten om was er een DJ, maar 
ook de klanken van de Grottendor-
fer blaaskapel en Boemelaars uit Zij-
taart waren te horen.
 
Dus beste Heikneuters en Heikneu-
terinnekes doe mee om een gooi te 
doen naar algemeen winnaar  van 

een schot voor de boeg. Wie gaat 
er dit jaar regerend kampioen, de 
heren van de tennisclub, van hun 
troon schieten? Aanmelden kan bij 
leden van de Hoge Raad of bij Ger-
rie van den Broek. De kosten voor 
inschrijving zijn €5,00 per team. Het 
team dient aanwezig te zijn vanaf 
het begin en de minimale leeftijd is 
16 jaar.

De aanvang is 13.00 uur in de grote 
zaal van De Pelgrim. De jeugd zal 
worden vermaakt in het restaurant, 
daar heeft de jeugdcommissie een 
keur aan activiteiten in petto. Hier 
is de jeugdprins en heel zijn gevolg 
aanwezig. De jeugdprins en zijn ge-
volg zullen afscheid nemen in de 
grote zaal waarna voor de jeugd de 
middag nog doorgaat in het restau-
rant gedeelte. De Hoge Raad hoopt 
samen met de jeugd en cv de Hei-
kneuters op een geweldige middag 
voor jong en oud.

Aarle-Rixtel – De Ganzekwekavon-
den vinden plaats op 1 en 15 febru-
ari in Multifunctioneel Centrum De 
Dreef in Aarle-Rixtel. De avonden 
hebben een vol programma met 
onder andere  de Dansmariekes, de 
Heikantzangers, Gans Anders en 
Duo Vreemd. 

De voorverkoop start op twaalf ja-
nuari in De Dreef om elf uur ’s mor-
gens. Kaarten kosten €12,50 per 
persoon per avond en er mogen 
slechts twee kaarten per persoon 
verkocht worden.

Het gehele programma ziet er als 
volgt uit:

1e Ganzekwekavond 
1 februari 2014
Dansje dansmariekes, Kuub, Hans 
Verbaarschot, Showdans dansma-
riekes, Intermezzo, Heikantzange-
res, Berry Knapen, Gans Anders,

Robbert van Lamoen en Duo Vreemd.

2e Ganzekwekavond 
15 februari 2014
Dansje dansmariekes, Trio Muzikaal, 

Dirk Kouwenberg, Showdans dans-
mariekes, Frank Schrijen, Dik vur 
Mekaar, De Velt Op, Christel van 
den Dungen en Quukske er bij. 

Een archieffoto van een Ganzekwekavond 

TOPDUELTOPDUEL
OP HANDEN GEDRAGEN

Leeftijd
Woonplaats

Carnavalsvereniging
Prinsennaam

Carnavalsmotto 2014

Hoe lang vier je al carnaval?

Kwam de vraag voor prins als een 
verrassing?

Hoe vond je het dat je als prins 
gevraagd werd?

Wat vind je van de andere prinsen 
in Laarbeek?

Hoe kijk je tegen het komende jaar 
aan? 

Wil je nog iets aan de andere 
prinsen kwijt? Zo ja, wat?

43 jaar
Mariahout

De Heikneuters
Prins Patrick d’n Urste

GIN GETOB GAS D’R OP

7 Jaar

Ja

Een hele eer

Kei skon, ze zijn allemaal harstikke 
gezellig.

Super veel lol en gezelligheid maken.

Dat ze er van moeten genieten deze 
skonne periode.

40 jaar
Lieshout

CV De Raopers
Prins Maurice d’n Urste

Dize carnaval gaon alle remme los!

Al vanaf de lagere school

Compleet! Had niet gedacht dat ik 
het zou worden

Een echte eer. Je mag voor de 
vereniging voorop gaan in het 

feestgedruis

Het zijn stuk voor stuk echte 
feestvierders;  gezelligheidsmensen

Als ik naar mijn onthulling kijk,  kan het 
al niet meer stuk. Iedereen doet mee!

Blijf jezelf en geniet ervan met volle 
teugen. “ALLE REMME LOS” want 

het is over voordat je het weet.

44 jaar, maar dat zou je niet zeggen
Beek en Donk
Teugelders van Ganzendonck
Luuk XLII
Ganzendonck zie kleurre

De afgelopen 10 jaar steeds 
fanatieker, en de laatste jaren extra 
met de foute vinylshow.

Volledig. Ik was daar absoluut niet 
mee bezig om prins te worden

Een heel grote eer! Alles is super goed 
geregeld

Na 3 ontmoetingen kan ik wel 
zeggen dat ieder een goede 
carnavalsuitstraling heeft.

In het begin nuchter.. (tadaa) een 
leuke tijd waarin alles zeer is goed is 
geregeld door de Teugelders

Aan alle mensen die in de toekomst ooit 
gevraagd worden om prins te zijn: Zeg 
JA, want het is een geweldige ervaring!!

43 jaar
Aarle-Rixtel
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat
Prins Jan-Willem d’n Uurste
“Bloast ‘m mar op”

Mijn hele leven. Ik werd vroeger 
met mijn ouders overal mee naartoe 
genomen. Mijn moeder zat in die 
tijd bij de Plekganzen bekend van 
“minnum bril”

Ja, Ik had het misschien wel een keer 
verwacht, maar dit jaar nog niet.

Super leuk, het is de kroon op mijn 
werk, na vele die jaren in het be-
stuur en natuurlijk met de hofkapel.

Leuke gasten, we hebben voor 
het eerst kennisgemaakt bij Radio 
Kontakt. We hadden samen meteen 
een klik.

Het wordt een super leuk jaar!

We gaan er samen in Laarbeek een 
mooi feest van maken.

Patrick van Hoof Maurice Vereijken Stephan van Schijndel Jan-Willem van Dijk

Beekerheide 23 
 

info@velterschilderwerken.nl
Beek en Donk

   
0492-463582

www.glassdesign4all.nl/website 06-14950772

Lezerspodium

Enorme opsteker
De aangenomen motie over de Ruit 
is een enorme opsteker voor de 
pleitbezorgers voor leefbaarheid, 
natuur en landschap tussen Ekkersrijt 
en de Heikant Nut. De noodzaak tot 
behoud van dit gebied heeft nu de 
aandacht gekregen die het verdiend. 
Dit is waar onze stichting zich al 
jarenlang voor inzet. Nu naast de 
MER-commissie, de POC ook de 
meerderheid in de Tweede kamer 
aan onze kant is komen te staan, 
zou Schulz of Van Heugten het erg 
moeilijk krijgen als ze hun plannen 
door willen zetten. Want om in 
deze eindfase van de procedure nog 
nut  en noodzaak van de Ruit aan 
te moeten tonen, komt toch wel 
heel erg ongeloofwaardig over. Het 
bereikbaarheidsakkoord van 2007, 
waarin expliciet werd vastgelegd 
dat er langs het Wilhelminakanaal 
een verkeersweg dient te komen, 

heeft vanaf het begin af aan een 
claim gelegd op de uitkomst van  het 
zogenaamde onderzoek naar nut en 
noodzaak en mogelijke alternatieven. 
Hoe dan ook, die weg die moest en 
zou er komen. Van enige objectiviteit 
was en is geen sprake. Ondertussen 
ligt er een nota Reikwijdte en 
Detailniveau die rammelt van de 
onzorgvuldigheden en onjuistheden. 
Ondanks de bulk aan papier komen 
de stukken weinig overtuigend over. 
Dat krijg je als je van te voren de 
uitkomst van de som al hebt bepaald. 
Nee, we roepen nog geen Hosanna, al 
is daar alle reden voor. Dat doen we 
pas aan de eindstreep. Maar er is een 
flinke stap gezet in de goede richting. 
De kurk is al van de fles!

Henk van Beek, voorzitter Stichting 
Klankbord

Fotograaf: Ted Vlemmings
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voetbal

Sparta’25 
Zaterdag 7 december
14.30 Sparta’25 A1 - OSS’20 A1
15.30 JVC Cuijk B1 - Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B2 - VOW B1
13.00 Mifano C1 - Sparta’25 C1
11.30 Sparta’25 D1 - Erp D1
10.30 ONDO E2G - Sparta’25 E2
09.15 Sparta’25 E3G - Schijndel E6
09.00 Schijndel E8 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5G - Gemert E5
09.30 Avanti’31 E4G - Sparta’25 E7G
09.00 Deurne F1 - Sparta’25 F1
10.15 Blauw Geel’38 F4 - Sparta’25 F5
11.30 Sparta’25 MC1 - SSS’18 MC1
09.15 Spartaantjes - trainen
15.00 t Huukske - Bergeijk

Zondag 8 december
14.30 DESO - Sparta’25 1
11.00 Sparta’25 2 - HVCH 3
10.00 Blauw Geel’38 4 - Sparta’25 3
13.00 UDI’19 5 - Sparta’25 4
11.00 Oranje Zwart 2 - Sparta’25 5
12.00 WEC 4 - Sparta’25 6
12.00 Sparta’25 7 - Schijndel 7
12.30 De Willy’s 2 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - Rood Wit’62 6
12.00 Handel 3 - Sparta’25 10
10.00 Sparta’25 VR1 - SSS’18 VR2

ASV’33
Jeugd zaterdag 7 december 
14.30 RKPVV A1 - ASV’33 A1
15.00 Schijndel/DE WIT B2 - ASV’33 B1
14.30 ASV’33 MB1 - UDI’19   MB1
13.30 IVO C1 - ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C3 - Rhode C5
12.30 ASV’33 D1 - Boekel Sport D1
11.30 Blauw Geel’38 D4 - ASV’33 D2G
10.30 ASV’33 E1G - DVG E1G
10.30 ASV’33 E3G - Rhode E7
09.15 Rhode E9G - ASV’33 E4
09.15 ASV’33 F1 - Erp F1
09.15 ASV’33 F2 - Erp F5
09.00 Rood Wit’62 F3 - ASV’33 F3G
09.15 ASV’33 F4 - ONDO F3
09.00 MULO F8 - ASV’33 F5G

Senioren zondag 8 december
14.30 RKSVO 1 - ASV’33 1
12.00 Bruheze 2 - ASV’33 2
12.00 ASV’33 4 - Boskant 3
10.00 S.V. Brandevoort 4 - ASV’33 5
12.00 ONDO VR1 - ASV’33 VR1

Jeugd zaterdag 30 november 
Someren A2 - ASV’33 A1 7-1
ASV’33 B1 - Someren B2 5-2
ASV’33 B2 - Schijndel/DE WIT B3 7-2
Venhorst MB1 - ASV’33 MB1 Afgelast
ASV’33 C1 - Volharding C1 2-1
Rhode C3 - ASV’33 C2 8-3
S.V. Brandevoort C3G - ASV’33 C3 6-2
ASV’33 D1 - DVG D1G 1-8
ASV’33 D2G - VOW D1 2-1
ASV’33 E1G - RKPVV E1 4-0

Venhorst E1 - ASV’33 E2G 10-0
DVG E3G - ASV’33 E3G 17-0
ASV’33 E4 - Gemert E11 1-3
ASV’33 F1 - Venhorst F1 12-0
ASV’33 F2 - Mariahout F1G 3-3
S.V. Brandevoort F8G - ASV’33 F3G 6-0
MULO F9 - ASV’33 F4 5-4

Veteranen zaterdag 30 november 
ASV’33 - Rhode Afgelast

Senioren zondag 1 december
Stiphout Vooruit 1 - ASV’33 1 0-0
MVC 2 - ASV’33 2 1-5
ASV’33 3 - RKPVV 3 2-1
ASV’33 4 - Schijndel 5 1-2
Sparta’25 9 - ASV’33 5 1-2
ASV’33 VR1 - Deurne VR1 3-1
*WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD

ELI 
Zaterdag 7 december 
12.30 ELI C1 - Bavos C1
12.30 ELI C2 - Bavos C3
10.00 ELI E1 - Avanti ’31 E2
14.30 Liessel A1 - ELI A1
10.30 SPV E1 - ELI E2

Zondag 8 december 
11.00 MVC 2 - ELI 2  
11.00 ELI 3 - DVG 3 
11.30 ELI 4 - Blauw Geel 38/Jumbo 15
11.30 Boskant 5 - ELI 5
10.00 ELI Vr 2 - Stiphout V. Vr 1

VV Mariahout
Zaterdag 7 december
10:00 Mariahout F4 - Gemert F 10
10:00 Mariahout F1 - 
          Blauw Geel’38 / JUMBO F3
11:15 Mariahout E1 - Boekel Sport E4
11:15 Mariahout D2 - Boekel Sport D5
12:45 Bavos C2 - Mariahout C2
15:00 Mariahout B2 - 
          Blauw Geel ’38 / JUMBO B6
14:30 Mariahout A1 - 
          Blauw Geel’38 / JUMBO A4

Zondag 8 december
10:00 Avesteyn 4 - Mariahout 4
10:00 Nijnsel Vr2 - Mariahout Vr1
10:30 Mariahout 5 - Irene 3
11:30 Mariahout 3 - Bavos 3
12:00 Schijndel 3 - Mariahout 2
14:30 Ollandia 1 - Mariahout 1

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 1 december 
Korloo - W1  2-1 
OVC ’63 - PupE2 0-4 
Rosolo - PupD1 5 -2 
AspC2 - Tovido  3-3
Rosolo - AspC1 4-9 
VVO - AspB1 6-3 
JunA1 - Spoordonkse Girls  11-8 
MW1 - Flash MW1 4-3 
Kv Rooi MW3 - MW2 4-5 

Svoc ’01 2 - Sen 2  5-11 
Klimroos 1 - Sen 1  10-12 
BMC - Recreanten                    1-3

Zaterdag 7 december 
Gymzaal Mariahout
10.00 W1 - Avanti 
Sporthal Lieshout
12.30 AspB1 - Kv Rooi
Sporthal Geffen
17.20 Be Quick - JunA1

Zondag 8 december 
Sporthal Lieshout
13.15 Sen 2 - Bladella 2 
14.30 Sen 1 - DSV 1 

Woensdag 11 december
Sporthal Bakel
21.30 MW1 - Emos MW1
Sporthal Veghel
19.00 Avanti MW1 - MW2 
Sporthal Heeswijk Dinther
21.00 Altior R1 - R1

volleybal

Bedovo
Uitslagen
Café Thuis; Bedovo H1 - Achilles H1 1-3 
(25-21, 16-25, 10-25, 17-25) 
VGS; Bedovo D1 - ODI D2  4-0 
(25-20, 25-16, 25-14, 28-26) 
FingoReclame; Bedovo MA 1 - 
VVC Best MA 1  4-0 
(25-19, 25-21, 25-19, 25-12) 
Bedovo MB 1 - Apollo MB 1  2-3 
(22-25, 25-20, 30-28, 16-25, 06-15)

Oliehandel Maas - J. Janssen Auto’s 0-3 
(17-25, 18-25, 09-25)
Vogels Autobedrijf - Kingspan Unidek 0-3 
(14-25, 07-25, 15-25)
Sportshop Laarbeek - Carmako  3-0 
(25-18, 25-13, 25-18)

Programma zaterdag 7 december
De Hongerman, Nuenen
10.00 Nuvo’68 MA 2 - Bedovo MA 1 
Terra-Victa, Odiliapeel
13.00 TFC MB 1 - Bedovo MB 1 
’t Haeren, Grubbenvorst
18.00 SV Aspargos H1 - Bedovo H1 
’t Spant er, Bladel
18.00 Bladel D1 - Bedovo D1

handbal

KPJ Beek en Donk
Uitslagen Aspiranten
M.H.V. ‘81 D2 - KPJ Beek en Donk D2       7-1
M.H.V. ‘81 DB1 - KPJ Beek en Donk DB1               
 29-2
DOS ‘80 E1 - KPJ Beek en Donk E1        6-10
KPJ Beek en Donk D1 - THW Tijgers D1                
 12-12
M.H.V. ‘81 DS2 - KPJ Beek en Donk DS1                
 31-7

Uitslagen Senioren
Dames KPJ Beek en Donk - Vespo 2  17-11
Aspiranten zaterdag 7 december
De Drie Eiken-  Bergeijk
11:15 Bergeijk D2 - KPJ Beek en Donk D1

Aspiranten  zondag 8 december
D’n Ekker -  Beek en Donk
10:00 KPJ Beek en Donk E1 - Jupiter ‘75 E2  
10:50 KPJ Beek en Donk DB1 - H.C.G. DB1 
11:50 KPJ Beek en Donk DS1 - Zephyr DS1 

Senioren  zaterdag 7  december
20:00 Heren KPJ Beek en Donk - 
          O.J.G. -  Gemert 2 

BEDO
Uitslagen
Gemengde D-jeugd - EHV 14-8
Meisjes B-jeugd - Acritas  11-15
Dames Recreanten - HVW  14-10
Dames 2 - Niobe  7-16
Dames 1 - Olympia ‘89  21-12
Heren 2 - MBDE/De Sprint  34-23
Heren 1 - HVW  26-32

Programma zaterdag 7 december
De Pompenmaker, Heeze
10.00 Lido - Meisjes B-jeugd
D’n Ekker, Beek en Donk
11.00 Gemengde D-jeugd - De Sprint
19.30 Dames 1 - Apollo
20.40 Heren 1 - Habo ‘95

Zondag 8 december
Mondriaanhal, Oss
10.30 Olympia - Heren 3
Bisschop Bekkers College, Eindhoven
12.00 PSV - Heren 4
De Pompenmaker, Heeze
12.20 Lido - Dames 2

Woensdag 11 december
D’n Ekker, Beek en Donk
18.30 Jongens B-jeugd - Achilles ‘95

biljarten

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 2 december
2-0 Antoon Smits - Ad de Koning
2-0 John Labes - Lambert van Bree
2-0 Ad Barten - Leo van Griensven
2-0 Harrie van Kleef - Tonny de Louw
2-0 Cor Verschuren - Herman van de Boom
0-2 Frits Wilbers - Cor van den Berg
2-0 Albert Kluijtmans - Huub Biemans
2-0 Frits Poulisse - Pieter Rooijackers
0-2 Henk Hollanders - Bennie Beerens
0-2 Henk Hendriks - Willie Vorstenbosch
0-2 Henk Meerwijk - Theo Verheijen
0-2 Antoon Wagemans - Jaspert Swinkels
0-2 Manuel Villalon - Antoon van Osch
2-0 Piet van Zeeland - Hans de Jager
2-0 Antoon van Osch - Frits Tak

Uitslagen van dinsdag 3 december
0-2 Guus van de Elsen - Gerrit van Osch
2-0 Henk van de Vegt - Henk Mastbroek

2-0 Henk van den Bergh - Jan Verbakel
2-0 Henk Verhappen - Martien Swinkels
0-2 Jan van Neerven - Harrie Poulisse
2-0 Jan Hesselmans- Marinus Steegs
0-2 Martien van de Elsen - Wim Swinkels
2-0 Lou Muller - Harrie Bouwmans
0-2 Piet Goossens - Bert van de Vorst
0-2 Theo Spierings - Theo van Hoogstraten
2-0 Mari van Gend - Leo Migchels
2-0 Henk Hendriks - Mari van Gend
0-2 Mari Verbakel - Jan van Hout
1-1 Evert Baring - Cor Oppers
2-0 Hans Heldoorn - Frits Tak
2-0 Bert van Wanrooij - Jan van Dijk
0-2 Piet Verhagen - Christ Marin

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 27 november 
Lijn A.
1.José en Jan  59,23%
2.Annie en Thera  58,33%
3.Wil en Cor  56,55%
4.Jan en Mia  54,46%
Lijn B.
1.Elly en Henny  69,17%
2.Lien en Corry  62,85%
3.Diny en Jos  58,33%
4.Diana en Kitty  56,94%

De volgende zitting is op woensdag 11 
december, aanvang 19.30 uur. Plaats: 
Café-Zaal De Tapperij.

Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 3 december  2013
1.Rietje en Dorry Zwets  60,00%
2.Cor en Nelly Verschuren  58,00%
3.Mien Rooijakkers/
   Ine van Duijnhoven 55,00%
4.Piete Slaats/Riet van der Linden 55,00% 
5.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck  54,00%

De volgende zitting is op dinsdag 10 
december, aanvang 13,30 uur. Plaats: 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg, te 
Beek en Donk.

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 3 december 
1-0   Aloys Wijffelaars - André Bergman
1-0   Dirk-Jan Gloudemans - Jef Verhagen
½-½ Johnny v.d. Laarschot - Hans Claas
½-½ Zjon v.d. Laar - Hein v. Bree
1-0   Thijs Knaapen - Herman Konter
½-½ Albert v.Empel - Willy Constant 

Programma 10 december
Chris v. Laarhoven - André Bergman  
Hans Claas - Aloys Wijffelaars   
Johnny v.d. Laarschot - Jef Verhagen   
Frans v. Hoof - Dirk-Jan Gloudemans  
Herman Konter - Zjon v.d. Laar  
Hein v. Bree - Thijs Knaapen

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

NU! Snowboots 20% korting

Heuvelplein 10 c,
Beek en Donk

(achter de Lindeboom)

Shoes4You Laarbeek    
0492-517593
shoes4youlaarbeek.nl

Kindercollectie
Alle modellen vanaf €49.95

Dames- + Herencollectie
25% korting

2e paar voor de helft!
Openingstijden wintermaanden: 
Ma t/m Za 

 
08:00 - 17:00 uur Zondag  Gesloten

Tevens het juiste adres voor 
Tuinaanleg & onderhoud 

van uw tuin 

www.tuincentrumdenheikant.nl
Bakelseweg 1  |  5735 SC Aarle-Rixtel  |  Tel: 0492 - 383167

 

    

Zeer mooie grote skimmia`s met bes   € 9,95 

Grote viburnum tinus met bloemknoppen  € 9,95

Garden girls heide planten € 1,95 p.st 3 voor  € 4,95

Vogelpindakaaspot lekker voor de vogels 
in de wintertijden vanaf     € 1,95

picea glauca conica (mini kerstboom) 60-80 cm  € 8,95

06-24218151
claudyvanbokhoven.nl
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Aarle-Rixtel - Bij de laatste wedstrijd 
van de eerste competitieronde stond 
voor ASV’33 de uitwedstrijd tegen 
Stiphout Vooruit op het programma. 
De wedstrijd eindigde zoals hij be-
gonnen was. ASV’33 nam verdiend 
een punt mee naar huis. 

Beide teams waren deze middag aar-
dig aan elkaar gewaagd, al had Stip-
hout Vooruit in de eerste speelhelft 
een klein veldoverwicht. Ze waren iets 
meer op de helft van ASV’33 te vinden 
dan andersom, maar verder dan wat 
kleine kansjes voor de tricolores kwam 
het dan ook niet. ASV’33 kwam er al-
leen uit door de lange bal te hanteren 
maar wist niet echt gevaar te stichten 
voor het doel van Stiphout Vooruit. 
Pas na 35 minuten viel de eerste cor-
ner voor de Aarle-Rixtelnaren te note-
ren.

In de tweede helft was de wedstrijd 
nog meer in evenwicht als in de eer-
ste helft. Beide teams probeerden uit 
alle macht de winst naar zich toe te 
trekken. Er werd gevochten voor elke 
meter en er werd veel druk op elkaar 
gezet. Hierdoor was het bijna onmo-
gelijk om goed voetbal op de mat te 
leggen. Halverwege de tweede helft 
was Teun Welten van Stiphout nog 
het dichtst bij een doelpunt, maar zijn 
inzet belande op de lat van het Aarle-
se doel. Nog in dezelfde minuut was 
het namens ASV’33 Thomas Fritsen, 
die de doelman van Stiphout tot een 
uiterste reactie dwong om een doel-
punt voor de ASV’ers te voorkomen. 
Zo waren er over en weer wat kansen, 
maar de beide doelverdedigers wisten 
hun doel deze middag schoon te hou-
den, waardoor de wedstrijd in de be-
kende brilstand eindigde. De aanwe-
zige toeschouwers hebben geen beste 
wedstrijd gezien, maar wel een waarbij 

beide elftallen op een sportieve manier 
alles in het werk stelden om de winst 
naar zich toe te trekken. Het was zeer 
spannend en ook nog vermakelijk. Ie-
dereen kon zich dan ook wel vereni-
gen met de puntendeling.
Voor ASV’33 was het de 2e keer op rij 
dat achterin de nul gehouden werd, en 
ook dat geeft weer vertrouwen. He-
laas trok de dienstdoende scheidsrech-
ter deze middag toch wel erg snel zijn 
gele kaarten voor kleine reacties. Iets 
wat zeker niet nodig was en hij zeker 
niet nodig heeft. Iets meer gevoel voor 
emotie zou op zijn plaats zijn geweest.

Opstelling ASV’33; 
Roy Verbakel, Robbert Mol, Ruud 
de Brouwer, Lars Swaanen, Kai Ver-
voort (46e Thomas Neaum), Erwin 
v Dijk ( 60e Lucas Beeren), Dennis 
Verbakel, Thomas Fritsen, Bart Ren-
ders ( 82e Teun v Asten), Rene de 
Vries, Joris v Brug.

Beek en Donk – Trainer Ronnie 
Couwenberg stopt na dit seizoen 
als trainer bij Sparta’25. Hij heeft 
aangegeven toe te zijn aan een 
nieuwe uitdaging. 

Ronnie is nu bezig aan zijn tweede 
seizoen. Vorig jaar in september 
volgde hij trainer Hein Poell op, 
die vertrok na onenigheid met een 
deel van de selectie. 

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel – Bij voetbalvereniging 
ASV ’33 is een grote groep vrijwil-
ligers actief. De ‘VUT-club’ is een 
onderdeel van deze groep vrijwil-
ligers. Deze club, waarvan de vijf 
leden een gemiddelde leeftijd van 
zeventig jaar hebben, bestaat op de 
‘Dag van de Vrijwilliger’ (7 decem-
ber), tien jaar. 

Vroeger had ASV twee terrein-
knechten voor het onderhoud en 
het dagelijks beheer van het sport-
park. Daarna, in de tijd van de zo-
genaamde ‘Melkertbanen’, werden 
deze werkzaamheden verricht door 
een gesubsidieerde kracht. Na het 
beëindigen van deze subsidie had 
toenmalig voorzitter van ASV, Jos 
Rovers (68), een probleem: “Iemand 
vast in dienst nemen was niet haal-
baar, we moesten naar een oplossing 
zoeken.”

Die oplossing kwam er in de vorm 
van de VUT-club. Jos: “Vrijwilligers 
voor deze taken waren moeilijk te 
vinden. Toen heb ik gezegd, als ik 
stop met het voorzitterschap dan 
stel ik me beschikbaar voor allerlei 

klusjes. Tegelijkertijd met mij, meld-
den zich vier anderen aan: Her-
man Dekkers, Toon Frenken, Henk 
Nooijen en Frans Verschuuren. Later 
kwamen daar Martien van de Heuvel 
en Jan Steenbekkers bij. Helaas zijn 
Henk en Jan overleden.” Jos Rovers 
stopte met zijn bestuurlijke taken 
en richtte in het najaar van 2003 
de VUT-club op. Jos: “In het begin 
had onze club nog geen naam, maar 
we werden al snel de VUT-club ge-
noemd vanwege onze leeftijden.”

“Iedere maandagmorgen om 10.00 
uur komen we bij elkaar op het sport-
park”, aldus de oprichter. “Na een 
bakje koffie gaan we aan de slag.” 
De VUT-club verricht dan tot 12.30 
uur allerlei onderhoudswerkzaamhe-
den. Jos: “Zo herstellen we bijvoor-
beeld de spelschade aan de speel-
velden, we ruimen het zwerfvuil op 
en vegen de tribunes schoon. In de 
winter snoeien we de beplanting en 
in de zomer doen we schilderwerk.” 

De leden vinden het gezellig in de 
VUT-club. Jos: “Van de vijf die er zijn 
begonnen, zijn er vier al bij vanaf het 
begin. Dat zegt genoeg”,  Jos Rovers 
is wel blij dat de VUT-club regelma-
tig hulp krijgt van andere vrijwilligers 

van ASV, “bijvoorbeeld bij het belij-
nen van de velden, dat gaat dan veel 
sneller”. 

Ook het bestuur van ASV is blij met 
alle vrijwillige hulp. Voorzitter Michel 
Driessen: “ASV heeft 150 vrijwil-
ligers. De VUT-club is hier een on-

derdeel van. We zijn de VUT-club, 
en natuurlijk ook alle andere vrijwil-
ligers ontzettend dankbaar voor al 
hun werk op welk gebied dan ook. 
Zonder vrijwilligers kan ASV niet be-
staan.” Het bestuur staat op de ‘Dag 
van de Vrijwilliger’ niet speciaal stil 
bij het vrijwilligerswerk. Michel: “We 

proberen het hele jaar door goed 
voor onze vrijwilligers te zorgen. We 
zorgen voor goed werkbare situaties, 
spreken regelmatig onze waardering 
uit en ieder jaar is er een bedankdag. 
Zeven december is vooral een mooie 
dag om in gedachten stil te staan hoe 
belangrijk het vrijwilligerswerk is.”

Vrijwilligersgroep ‘VUT-club’ ASV’33 bestaat 10 jaar

Vlnr. Herman Dekkers, Toon Frenken, Frans Verschuuren, Marthie van Alem, Martien van den Heuvel en Jos Rovers.

Gelijkspel ASV’33 in sportief duel Sparta’25 wint streekderby

Ronnie Couwenberg stopt als 
trainer bij Sparta’25

voetbal

Beek en Donk - Sparta ’25 won af-
gelopen zondag de streekderby in 
de eerste klasse van Someren. De 
mannen van trainer Ronnie Cou-
wenberg boekten daarmee een 
knappe overwinning op de num-
mer twee van de ranglijst.

De afgelopen drie wedstrijden 
wisten de Spartanen niet in winst 
om te zetten. Doordat twee van 
de laatste drie wedstrijden wer-
den verloren tegen tegenstanders 
uit de onderste regionen, stond 
Sparta’25 met 11 punten uit 10 
wedstrijden net boven de degrada-
tiestreep.

Een zwaar gehavend Sparta’25 liet 
zien dat ze voor weinig tegenstan-
ders hoeven onder te doen. Liefst 
zes mogelijke basisspelers ontbra-
ken, maar de veelal jonge vervan-
gers lieten zich van hun beste kant 
zien. Achterin was A-junior Stan 
van Dinther een rots in de bran-
ding en op belangrijke momenten 
bleef hij rustig. Youngster Brian 

Bussers leverde met twee doelpun-
ten een belangrijke bijdrage aan de 
overwinning. Bij beide doelpunten 
sprintte hij vanuit het middenveld, 
om zodoende een meerderheid te 
creëren tegenover de Someren de-
fensie. Bij de 1-0 in de 80e minuut 
van de wedstrijd werd hij prima 
aangespeeld door Nico Jansen. De 
2-0 viel in de blessuretijd. Nick van 
Erp stuitte nog op doelman Werts 
van Someren, maar de rebound 
was voor de jonge Bussers. 

Voor de Spartanen een belangrijke 
overwinning, zeker omdat de ko-
mende twee wedstrijden de top-
ploegen Deso en sv Meerssen als 
tegenstander dienen. Pupil van de 
week Yorg Peters liet voor aan-
vang van de wedstrijd al het goede 
voorbeeld zien. Als keeper mocht 
hij proberen om de aanvoerder van 
Someren van het score af te hou-
den. Dit lukte hem prima en later 
in de wedstrijd kon doelman Tom 
Verhoeven van Sparta’25 ook zijn 
doel schoon te houden.

Makkelijk & vertrouwd

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

Patricia Braat

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

info@coverhoeven.nlinfo@coverhoeven.nl
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Aarle-Rixtel - Zondag 1 december wa-
ren een aantal deelnemende vereni-
ging aanwezig op de doel van HBS de 
Eendracht voor de prijsuitreiking van 
het 50e van Ganzenwinkeltoernooi.

Voor de prijsuitreiking werd, zoals al ja-
ren gebruikelijk is, een korte wedstrijd 
geschoten met 2 proefpijlen en 15 tel-
lende pijlen. Alle aanwezige schutters 
van de bezoekende verenigingen mo-
gen met deze wedstrijd meedoen. Dit 
is altijd een gezellig samenzijn, met de 
nodige hilariteit. Tijdens iedere schiet-
beurt wordt vooraf namelijk aangege-
ven welke treffer telt voor een prijsje. 
Dan blijkt dat het moeten schieten van 
bijvoorbeeld een 7, niet iedereen even 
makkelijk afgaat, waarbij het schieten 
van een 10 dan ineens wel lukt.

Voor het verzamelen van de diverse 
prijsjes penningmeester Jan Coolen 
weer enorm zijn best gedaan. Een vol-
le tafel met flessen wijn , blikjes fris, 
pakken koekjes, blikken soep, snoep, 
worstjes, etc. was hiervoor beschik-
baar. Geen enkele schutter ging dan 
ook zonder prijs naar huis. Uiteindelijk 
werd na 15 pijlen een eindstand op-
gemaakt waarbij iedere schutter nog-
maals een prijsje mocht uitzoeken.
1e Werd E. Geerthuis van de Batavie-
ren uit de Rips met 135 punten, 2e 
werd C. Vissers van Concordia Welva-
ren uit Erp met 134 punten en 3e werd 
B. de Rooij met 133 punten, eveneens 
van de Batavieren uit de Rips.

Aansluitend  werd overgegaan tot de 
Prijsuitreiking van het 50e van Gan-
zenwinkeltoernooi, Hiervoor waren 
speciaal aanwezig de Beschermvrouwe 

en Beschermheer van onze vereniging; 
mevrouw G.M. van Ganzenwinkel en 
de heer G.T. van Ganzenwinkel. Zij 
overhandigden de diverse bekers en 
medailles aan de winnaars van de ver-
schillende klassen en aan de winnaar 
van het gehele toernooi. Dat werd 
dit jaar HBV Ontspanning uit St. Oe-
denrode met -4 punten. Zij benader-
den het vooraf gegeven resultaat het 
beste.

Einduitslag 50e van 
Ganzenwinkeltoernooi
Uitslag teams:
 1. Ontspanning St. Oedenrode       -4
 2. De Batavieren, de Rips             +8
 3. Recht door Zee, Helmond         -16
 4. De Vriendschap, Mierlo            -20
 5. Prins Bernhard, Mierlo           +23
 6. Vredelust, Deurne            -25
 7. Neerlandia, Bakel           +33
 8. Oude Roem Handhaven, Someren  -40
 9. St Willibrordus, Milheeze           -52
10. Krijgsman Soranus., Lieshout   -54
11. Haagse Rozenknop, Helmond  -99

12. Rozenjacht, Vlierden              -101
13. Houts Welvaren, Mierlo-Hout   -102
14. Strijd in Vrede, Beek en Donk    -129
15. DHSZOD, Heusden   
    -3 met 4 schutters
16. Kunst en Vriendschap, Liessel              
  -17 met 5 schutters
17. Concordia Welvaren, Erp   
  +28 met 4 schutters

Hoogste Keizer: A. Endevoets       233  
Krijgsman Soranus, Lieshout
Hoogste Koning: J. Verhees         234 
ORH, Someren
Hoogste Heer: E. Geerthuis         237 
De Batavieren, de Rips
Hoogste Dame: A. Nouwen         226 
Recht door Zee, Helmond
Hoogste Veteraan: C. Joosten       233 
Neerlandia, Bakel
Hoogste Jeugd: D. Welten         222 
Neerlandia, Bakel
Hoogste Compound: J. Wiering    237 
Strijd in Vrede, Beek en Donk

Lieshout - Afgelopen week nam 
Krijgsman Soranus deel aan het 
door Handboogvereniging Doele 
Concordia Welvaren uit Erp georga-
niseerde Zulttoernooi.

De deelnemende schutters worden 
op deze avond door de organiseren-
de vereniging getrakteerd op rog-
gebrood met zult. Daarnaast moet 
er uiteraard ook geschoten worden. 
Hiervoor is het volgende bedacht; 
iedereen schiet 25 pijlen (5 series 
van 5 pijlen). Nadat deze 25 pijlen 
verschoten zijn wordt er op een be-
paalde manier berekend wat het ge-
middelde van iedere schutter moet 
zijn. Dat gemiddelde wordt dan 
weer losgelaten op de geschoten 
pijlen waarna er een aantal punten 
uitkomt wat de betreffende vereni-
ging moest schieten. Voor Krijgs-
man Soranus was dat 2296 punten. 
Er werden 2292 punten geschoten, 
waardoor er een verschil was van 4 
punten. Een zeer goed resultaat voor 
Krijgsman Soranus.

Persoonlijke uitslagen:
Recurve: Ad Endevoets            239; 
Jolanda v.d.Kruijs                      227; 
Rik v.d.Westerlo                          224;
Theo v.d.Laar            222; 

Maarten v.d.Elsen            196; 
Arjan v.d.Heuvel             195; 
Martien v.d.Graef            188; 
Rita Endevoets            176; 
Stephan Wijffelaars           142; 
Nelly v.d.Laar                     128;
Toos v.d.Graef            114.
Compound: Twan v.d.Kruijs          241.
  
4e Ronde indoorcompetitie
Zondagmorgen gingen de schutters 
verder met de vierde ronde van de 
indoorcompetitie. Tegenstander was 
St.Willibrordus uit Milheeze. Hier 
werd wel tegenop gezien, te meer 
omdat een van de topschutters van 
het team verstek moest laten gaan. 
Haar vervanger kweet zich echter 
prima van zijn taak en was mede 
verantwoordelijk voor de zege. Uit-
slag: Krijgsman Soranus 784, St. Wil-
librordus 748. Met dit resultaat blijft 
Krijgsman Soranus mede aan de lei-
ding in de Ereklasse.

Persoonlijke uitslagen:
Ad Endevoets            274; 
Theo v.d.Laar            257; 
Rik v.d.Westerlo            253; 
Willem Bekx            251; 
Stephan Wijffelaars          178. 
Aspiranten: Jim Daniëls           206; 
Ziggy Daniels            164.

Fotograaf: Martijn van Lankveld

Beek en Donk - Na een buitengewoon 
seizoen is het tweede jeugdteam van 
Tafeltennisvereniging Een en Twintig 
uit Beek en Donk er niet in geslaagd 
om kampioen te worden in de na-
jaarscompetitie. Hoewel het team 
afgelopen zaterdag ook in de laatste 
krachtmeting overeind bleef, is het 
Kruiskamp ‘81 uit ‘s-Hertogenbosch 
dat zich met drie punten verschil titel-
houder mag noemen. 

Junioren
Juist die tegenstander versloeg TTV 
Een en Twintig de afgelopen maanden 

tweemaal. Het seizoen van Noah Be-
niers, Kevin Bakermans, Jair Verhoe-
ven en Sehiyan Yildirim kende slechts 
één smetje in de vorm van een ruime 
nederlaag tegen ASIO uit Haaften. Die 
uitslag lijkt bepalend te zijn geweest 
in een verder perfect verlopen com-
petitieseizoen, waarin Noah en Kevin 
slechts één wedstrijd verloren en het 
team uiteindelijk een tweede plaats 
behaalde.

Bij het tweede jeugdteam was het Roel 
de Kimpe die zijn medespelers dit sei-
zoen regelmatig aan de hand nam; hij 
besloot de competitie met een winst-
percentage van liefst 70. Roel zorgde 

samen met Bert Coolen, Marte Megens 
en Kevin Biemans voor handhaving in 
de competitie en mag terugkijken op 
een leerzaam seizoen. Dat laatste geldt 
zeker voor Sander van Heugten, Ani-
que Saedt, Jip Engelhart, Christel van 
Zutphen en Eline van Heugten. Voor 
deze spelers van het derde jeugdteam 
was vooral de ervaring van het spelen 
van competitie een winstpunt. Het 
team eindigde in de competitie op de 
laatste plaats, maar heeft volgend sei-
zoen alle reden om te schitteren in een 
nieuwe competitieronde.

Senioren
Bij de senioren ook geen kampioe-
nen, maar meerdere teams kunnen 
tevreden terugkijken op het afgesloten 
competitieseizoen. Terwijl het eerste 
team met Peter van den Eijnde, Paul 
van Zutphen, Stefan Hamelijnck en 
invallers handhaving bewerkstelligde 
in de eerste klasse, deed het tweede 
team volop mee in de tweede klasse. 
Jeroen Engelhart won net als Joost van 
Goch het merendeel van zijn wedstrij-
den en ook Aum van Berlo had een 
flinke bijdrage in de 52 punten die 
door het team werden behaald. Het 
derde team beleefde een excellent 
seizoen en liep het kampioenschap op 
de valreep mis. De succesformatie van 
Albert Scheepers, Tonnie van Berlo, 
Henk van der Bruggen en Ad Coolen 
bleek verder in het dubbelspel regel-
matig onverslaanbaar.

Dat laatste geldt ook voor Jenny Beer-
kens, Dirk van der Venne, Chris Kluijt-
mans, Thijs van Hout en Lars Ferron. 
Dat vierde seniorenteam kende geen 
topseizoen, maar wist in de laatste 
competitiewedstrijd concurrent Bu-
del op afstand te houden en daarmee 
degradatie uit de 5e klasse te voorko-
men. Het vijfde team kende met Gerdi 
van den Boomen, José van Turnhout, 
Dennis Verbruggen en Ruud van Turn-
hout een bijzonder goed verloop van 
de competitie met een mooie tweede 
plek als eindresultaat. Helaas geen 
competitiesucces voor Joan, Helmi, 
Christi en Hans Eekels. Samen met 
Randy Klasen kwam het familieteam 

net tekort in de 7e klasse, waar een 
laatste plaats werd behaald.

Hoewel de najaarscompetitie ten ein-
de is, trainen zowel jeugd als senioren 
op maandag- en donderdagavond in 
de tafeltennishal aan de Otterweg. Ie-
dereen die interesse heeft om eens te 
komen kijken of spelen is welkom bij 
TTV Een en Twintig. Kijk voor meer in-
formatie, uitslagen, standen op www.
ttveenentwintig.nl. Volg de vereniging 
op Twitter en Facebook en zoek op 
TTVEenenTwintig. Kijk ook voor trai-
ningstijden op de site.

handboogschieten

tafeltennis TTV Een en Twintig: uitstekend seizoen, maar geen kampioen

Sehiyan Yildirim in afwachting van de service

Christi Eekels zet haar tegenstander op het verkeerde been

Einduitslag 50e van 
Ganzenwinkeltoernooi

Mooi resultaat Krijgsman 
Soranus op Zulttoernooi

vlnr: Voorzitter Martien v.d. Graef, een van de winnaars van 
HBV Ontspanning en mevrouw en meneer van Ganzenwinkel

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl      Leliestraat 84, Beek en Donk 

  Direct contact?           Bel 06 27 05 21 20

Storing op tv, telefoon of internet 

Moeite met aansluiten van audio/video 

Aansluitingen/kabels niet op de juiste plaats

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

• Geen eigen risico 
 

 

• Gratis leenauto

• Innovatief schadeherstel
 

• Begeleiding alle    
verzekeringsmaatschappijen

Weet dat u zelf uw schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.

APS Praktijk VitalisAPS Praktijk Vitalis
  hulp bij pijn en welzijn

Ribbiusstraat 3  Lieshout
Tel: 0499 - 42 22 42

www.apspraktijkvitalis.nl

Pakt de oorzaak 
van de klacht aan!
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Het grote PSV presteert dit seizoen erg teleurstellend. 
Wellicht dat de nieuwe generatie er meer van bakt.
Maandag 9/12 is de wedstrijd  Jong Ajax- Jong PSV in de 
Jupiler League.

Wat wordt de uitslag?

Stuur uw voorspelling voor maandag (9 december) 12.00 uur naar
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van

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

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Er zijn (helaas) 
geen goede inzendingen binnengekomen
Antwoord vorige editie: 3-1

Cadeaubon kan tot 11 december worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagMariahout B1 op miraculeuze wijze kampioen

Winst Mariahout in ware thriller

Sevenmiles.nl/Café Zaal Dave v.d. 
Burgt boekt knappe overwinning

Mariahout D1 overtuigend kampioen

Mariahout - Mariahout B1 moest voor 
de laatste competitiewedstrijd op be-
zoek bij Stiphout-Vooruit. De Mari-
anen begonnen als koploper aan de 
wedstrijd en zouden bij winst of een 
gelijkspel kampioen worden in de 2e 
klasse. 

In een harde wedstrijd wist Mariahout 
in de 1e helft vele kansen te creëren, 
maar helaas werd er niet gescoord. 
Uit een spaarzame tegenaanval kwam 
Stiphout-Vooruit tegen de verhouding 
in, op een 1-0 voorsprong.

Na rust ging Mariahout opnieuw in 
de aanval en kwam verdiend langs-
zij, en zelfs op een 1-2 voorsprong. 
In de slotfase van de wedstrijd wist 
Stiphout-Vooruit echter nog 2 keert 
te scoren, waardoor Mariahout deze 
wedstrijd met 2-3 verloor. Diep teleur-
gesteld gingen de spelers douchen; op 
de laatste wedstrijddag werd het kam-

pioenschap alsnog verspeeld, dachten 
ze...

Een half uur na de wedstrijd kwam 
echter een verlossend telefoontje uit 
Veghel; SSE, de nummer 2 op de rang-
lijst, had ook verloren! Hierdoor was 
Mariahout B1 alsnog kampioen, en 
kon het feest alsnog losbarsten. En dit 

gebeurde dan ook, de remmen gingen 
volledig los in de kantine van VV Ma-
riahout.

Mariahout B1, leiders en trainers, van 
harte gefeliciteerd met dit kampioen-
schap. Volgende keer wel gewoon de 
kampioenswedstrijd winnen, want dat 
is toch mooier en beter voor ons hart! 

Mariahout - Direct vanaf de aftrap 
beloofde het snelle voetbal van beide 
teams op een spannende wedstrijd in 
de vierde klasse H. In de eerste minu-
ten vielen er direct kansen te noteren 
voor zowel tegenstander Ruwaard als 
Mariahout.

Na ruim 10 minuten gespeeld te heb-
ben, wist Ruwaard de openingstreffer 
te forceren. Via de vuisten van Ma-
riahout doelman Rick van den Heuvel 
kwam de bal bij Gadim Telli, die de 0-1 
op het scorebord wist te zetten. Een 
kwartier was het wederom Ruwaard 
dat de bal achter de doelman van Ma-
riahout wist te krijgen. Tom Appelboom 
mocht de 0-2 op zijn naam schrijven en 
Mariahout moest alle zeilen bijzetten 
om nog tot een goed resultaat te kun-
nen komen. Wim van den Heuvel, ver-
dediger van Mariahout, gaf een diepe 
bal, die in de voeten kwam van Ruw-
aard doelman van Egtelen. Van Egtelen 

probeerde buiten het 16-meter gebied 
Michel Leenders uit te spelen, maar die 
trapte daar niet in. Leenders veroverde 
de bal en wist de 1-2 aan te tekenen 
voor rust.  

De tweede helft van deze wedstrijd is 
er een waarvoor de supporters naar 
het voetbalveld komen. In de 49e mi-
nuut maakte Roy van den Broek vanaf 
eigen helft een soloactie waarbij hij 5 
man van Ruwaard wist te passeren, 
maar hij vergat zijn mooie actie te be-
kronen met een doelpunt. Een kwartier 
later kwam Mariahout plots met 9 man 
te staan. Michel Leenders en Joost de 
Beer moesten van het veld vertrekken 
met een rode kaart en Ruwaard mocht 
vanaf de penaltystip de score uit te 
breiden.  Rick van den Heuvel wist de 
bal uit de rechterbovenhoek te tikken, 
waardoor de achterstand beperkt bleef 
tot één doelpunt. 

10 minuten voor tijd wisten de 9 Ma-
rianen de stand gelijk te trekken. Een 
verre ingooi van Wim van den Heuvel 
kwam in de kluts voor het Ruwaards 
doel en Roy van den Broek wist de 
2-2 binnen te schieten. Ruwaard dacht 
meteen iets terug te doen via Ron 
van de Berg, maar wederom was het 
doelman Rick van den Heuvel die een 
derde tegentreffer in de weg stond en 
Mariahout in de wedstrijd hield. Een 
minuut later was het Mariahout dat 
weer een goede kans kreeg via Luuk 
Leenders, maar doelman van Egtelen 
wist de bal tegen te houden. In de slot-
fase wist Mariahout op wilskracht met 
zijn negenen alsnog Ruwaard op de 
knieën te krijgen. Luuk Leenders wist 
de bal in de verre hoek te plaatsen en 
voor de 3-2 aan te tekenen. Mariahout 
ging er alsnog met de winst vandoor. 

Beek en Donk - Sevenmiles.nl/Café Zaal 
Dave v.d. Burgt boekte haar eerste winst 
van dit seizoen, uitgerekend tegen het 
sterker geachte Gebox Antiek en Vloe-
ren. Sevenmiles.nl had dit seizoen al 
een aantal keren de punten op een haar 
na gemist, maar deze keer waren de 
punten onberispelijk verdiend: 4-1. De 
ploeg verlaat daarmee voorlopig even 
de gevarenzone als het gaat om de de-
gradatieplek, en kan de komende weken 
proberen om aan te sluiten bij de mid-
denmoot in de A-klasse, waar Gebox 
inmiddels ook deel van uit maakt.  

Café/Zaal de Tapperij en Café Thuis 
vochten het ‘duel der cafés’ uit, maar 
van een echte strijd bleek al snel geen 
sprake. De Tapperij kwam al snel op 
voorsprong en bouwde die gaandeweg 
de wedstrijd alleen maar uit. Café Thuis 
kon nog wel tegenscoren, maar had 
niet de macht om door te drukken om 

er nog een wedstrijd van maken. De 
Tapperij was sterker en won verdiend 
met 8-3. De ploeg is alweer aanbeland 
op de 4e positie op de ranglijst en kan 
nog naar boven kijken. Het verschil met 
de nummer 2 en 3 is slechts 1 punt.
Door de winst van Sevenmiles.nl is 
Traxx Party en Kartcentrum wat ver-
der weggezakt op de ranglijst als het 
gaat om het verschil met de ploegen 
die daar net boven staan. De nummer 
laatst verloor kansloos van D3 Archi-
tecten/Café Zaal Dave v.d. Burgt dat 
na een wisselvallige periode nu wel 
kon overtuigen. In een korte periode 
van 6 minuten werd de basis gelegd 
voor een 2-6 winst waarmee de ploeg 
aansluiting houd met de top van de A-
klasse.

In de B-klasse herstelde FC v.d. Burgt 
zich prima na het verlies van de vorige 
wedstrijd. In een nieuwe topper tegen 

FC Geerts Autobedrijf kwam de ploeg 
na een achterstand knap terug, vooral 
dankzij 3 treffers van D. Repkes. De 
1-3 eindstand mag een juiste afspie-
geling van de krachtsverhoudingen 
worden genoemd, ondanks de gemis-
te kansen van Geerts. Door het ver-
lies haakt FC Geerts wel even af in de 
strijd om de bovenste 3 plaatsen in de 
B klasse, en is FC v.d. Burgt weer alleen 
koploper geworden omdat concurrent 
Meulensteen niet speelde.
Hurkmans Plaatwerk BV mengt zich 
wel weer in de strijd om de koppositie 
na een eenvoudige winst op Den Hurk 
Vastgoedmanagement. De 0-6 overwin-
ning was dik in orde en getuigt van een 
makkelijke avond voor de nr. 3 van de 
B-klasse. Hekkesluiter Den Hurk scoorde 
deze keer dus niet, wat wel als een uit-
zondering mag worden genoemd. De 
ploeg zal een oplossing moeten vinden 
om minder goals tegen te krijgen als het 
de resultaten wil verbeteren.

Aben & Slag Advocaten won relatief 
eenvoudig van FC Avondrood met 2-6. 
Toch bleef het lang spannend omdat FC 
Avondrood in de beginfase wel bij kon 
blijven, maar in het laatste kwartier toch 
moest buigen. Aben & Slag kon zowat 
de hele selectie bijschrijven op de lijst 
van doelpuntenmakers, wat meteen het 
gevaar van de ploeg verklaard. Zo sloot 
de ploeg weer aan bij de subtop in de 
B-klasse en zal een keer van een topper 
moeten winnen om daar echt een rol 
van betekenis in te kunnen spelen.

Uitslagen, programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

Mariahout - Mariahout D1 moest op 
bezoek bij koploper Schijndel. Ma-
riahout was nog ongeslagen, maar 
Schijndel had met één wedstrijd 
meer gespeeld 1 punt voorsprong op 
de ranglijst. De winnaar van dit duel 
zou dus de kampioen worden in de 
2e klasse 201. 

Mariahout begon zeer sterk aan het 
duel en creëerde diverse kansen. Met 
goed combinatiespel wisten ze de ene 
na de andere mooie aanval op te zet-
ten. Bij balverlies werd de bal weer 
snel heroverd, waarna direct weer de 
volgende aanval kon worden opge-
zet.

In de eerste helft leidde dit nog niet 
tot doelpunten, maar in het begin 
van de 2e helft kwam Mariahout toch 

verdiend op voorsprong. Schijndel 
trok de stand al snel gelijk, maar in de 
slotfase van de wedstrijd wist Maria-
hout met nog 2 doelpunten het duel 
in haar voordeel te beslissen, waarna 
het kampioensfeest kon beginnen. 

Met nog één wedstrijd te spelen kan 
Mariahout D1 niet meer achterhaald 
worden, en wanneer over 2 weken 
wordt gewonnen dan zijn ze ongesla-
gen kampioen. De vele Mariahoutse 
toeschouwers waren getuige van een 
mooie kampioenswedstrijd. Hoewel 
beide teams kampioen konden wor-
den was Mariahout D1 duidelijk een 
maatje te groot voor Schijndel. Maria-
hout D1, leiders en trainers, van harte 
gefeliciteerd met dit kampioenschap. 
Ga op deze weg door, en we zullen 
nog veel van jullie kunnen genieten. 

Duivenakker 1a   Aarle-Rixtel    0492-382419     www.belkumbikes.nl
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Beek en Donk - De dames van Bedo 
namen het op tegen Olympia. Na een 
enerverende clubavond die hieraan 
vooraf ging, stonden de dames weer 
fris en fruitig paraat. Renate Koot 
opende de score en Bedo liep al snel 
uit naar een 6-0 voorsprong. Olympia 
kon hier en daar een gaatje vinden 
bij Bedo. De dames van Bedo 
hielden echter stand en zo 
kwam de ruststand van 12-6 
in het voordeel van Bedo. 

In de tweede helft waren de 
dames van Bedo erop ge-
brand te gaan winnen en de 
punten te pakken. Beide par-
tijen werden steeds feller, waardoor er 
soms speelsters met twee minuten van 
het veld af moesten. Ook werden er 
diverse gele kaarten uitgedeeld. Uit-
eindelijk werd het een glansrijke over-
winning van 21-12 voor de dames van 

Bedo, waarmee zij de stijgende lijn van 
de competitie voort zullen zetten.
Het herenteam verslikte zich in tegen-
stander HVW. Met twaalf punten uit 
zes wedstrijden stond Bedo onaan-
getast bovenaan. Vooraf werd nog 
gewaarschuwd voor onderschatting, 
HVW maakte ook vorig jaar Bedo het 

leven zuur. Ook deze zondag toonde 
HVW zich een luis in de Bedopels. 

Bedo handbalde voorname-
lijk tegen zichzelf die dag. 
Bedo kwam niet in zijn spel 
en werkte er niet voor. HVW 
speelde goed handbal en nam 
overtuigend en verdiend de 
punten mee naar huis: 26-

32. Nummer twee Olympia verloor 
afgelopen weekend van DOS ‘80 uit 
Heesch, welke daardoor nu op de 
tweede plaats staat met twee punten 
achterstand op Bedo. Over twee we-
ken treedt Bedo aan bij DOS ‘80. Dan, 

en volgende week tegen Habo, zullen 
de mannen van Bedo er alles aan doen 
om revanche te nemen.

Zowel Dames 1 als Heren 1 neemt dit 
seizoen ook deel in de Brabantse be-
kercompetitie. Beide teams zijn niet 
vrijgeloot voor de 1e ronde en moe-
ten derhalve in december aantreden. 
De heren gaan naar Aristos in Best, 
de dames naar EHV in Eindhoven. De 
data zijn nog bekend, maar de wed-
strijden moeten plaatsvinden van 10 
december t/m 24 december. Houd 
de website van Bedo in de gaten voor 
aankondigingen. 

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

Beek en Donk - In een duel tegen 
lage middenmoter ODI D2 was VGS; 
Bedovo D1 drie sets lang met over-
tuiging de betere, maar in de derde 
set kwam ODI langszij. Serverend 
zorgde Bedovo op tijd voor een om-
slag om zich alsnog met de volledige 
punten te bekronen.

Met nog drie wedstrijden te gaan 
voor het einde van de eerste sei-
zoenshelft en slechts enkele puntjes 
verwijderd van de winterstop-doel-
stelling staan de Bedovo dames er 
prima voor. Dat betekent niet dat er 
tijd is om achterover te hangen. De 
thuiswedstrijd van zaterdag tegen 
een matig presterend ODI was daar-
voor de ideale gelegenheid. Onder 
andere een uitstekend verdedigende 
Kyona van den Hurk zorgde ervoor 
dat Bedovo bijna voortdurend de 
leidende partij was. Momenten van 
uitzondering waren te wijten aan 
het nemen van risico’s of te voorko-
men slordigheid dus leek niets een 
4-0 overwinning in de weg te staan. 
Na drie gewonnen sets kwam VGS; 
Bedovo D1 in de 4de set op ruim 6 
punten achterstand. Met de setwinst 
binnen handbereik van ODI zorgde 
sterke servicereeksen en tactisch spel 
door spelverdeelster Monique van 

de Kruijs voor de ommekeer en in de 
eindstrijd bleek Bedovo mentaal de 
sterkste. Deze vijf punten opgeteld 
zorgen ervoor dat de dames het pun-
tendoel vroegtijdig hebben bereikt en 
in de komende wedstrijden kunnen 
gaan voor ‘bonuspunten’. 

Minder succes was er voor de he-
ren van Bedovo. Na de wisselvallige 
uitslagen van de afgelopen weken 
was nummer 3, Achilles H1, de te-
genstander. In een indrukwekkende 
krachtmeting maakte Bedovo een 
goede eerste beurt. Door hard wer-
ken wist Bedovo de eerste set te 
winnen met 25-21. Daarna ging het 
minder en daar waar de Bedovo he-
ren hun enthousiasme verloren, deed 
de tegenstander er een schepje bo-
venop. In geen van de sets wist Bed-
ovo de zogenaamde ‘achilleshiel’ te 
vinden en echt spannend  werd het 
niet meer. Zo kwam het dat Bedovo 
in een desondanks vermakelijke wed-
strijd haar meerdere moest erkennen 
in de heren van Achilles.

Een team dat  constanter weet te 
presteren is FingoReclame; Meisjes 
A1. Na een valse seizoensstart doen 
zij het de afgelopen weken uitste-
kend. Vorige maand verloren zij 

voor het laatst en langzaam begin-
nen zij bovenin de competitie mee te 
draaien. VVC Best MA1 beloofde een 
gewaagde tegenstander te worden, 
maar hun spel viel tegen. Set na set 
werd gewonnen, maar de vechtlust 
ontbrak bij de meiden van Bedovo. 
Toen VVC terugkwam in de wedstrijd 
kwam Bedovo door hun traagheid 
bijna in de problemen, maar gaven 
zij op tijd gas bij. Er werd mooi vol-
leybal getoond en aanvalsters Anette 
van der Heijden en Sietske de Louw 
kwamen steeds meer tot scoren. Het 
verzet was gebroken en in de vierde 
set bleek een sterke service voldoen-
de om met 4-0 te winnen.

Het andere jeugdteam van Bedovo 
begint ook meer punten te pakken. 
Na te sterke uitdagers staan er de 
laatste weken meer gewaagde te-
genstanders op het programma. Te-
gen Apollo ging het lang gelijk op, 
het plan was om zo veel mogelijk 
aan te vallen en de druk bij de tegen-
stander te leggen, echter de punten 
werden gepakt door hard te werken 
en een prima servicepass. Aanvallend 
werd er  te weinig gescoord en in 
een beslissende vijfde set bleek ook 
de verdediging gebroken. Meisjes B 
verloor met 2-3.

Hoog geëerd bezoek voor 
Budoclub Beek en Donk

Bedovo dames brengen 
spanning en winnen

judo

Beek en Donk - Met nog een kleine 
week te gaan voor zijn verjaardag, 
wist Sinterklaas nog tijd vrij te maken 
voor een bezoekje aan Budoclub Beek 
en Donk. Op vrijdagavond 29 novem-
ber bracht Sinterklaas voor het eerst 
een bezoek aan de nieuwe gymzaal 
aan de Otterweg.

De kinderen van groep 1, die op vrij-
dagavond van 17:30 tot 18:30 trainen, 
waren al opgewonden. De training 
begon zoals altijd met het lopen van 
rondjes en het maken van koprollen 
om op temperatuur te komen. Maar 
halverwege de les kwam er iemand de 
zaal in die geen wit pak aan had, maar 
een rode mantel, met een lange staf in 
de hand. Gevolgd door wel vier zwarte 
pieten in rood-zwarte dan wel blauw-
zwarte kleding. De kinderen gingen in 
een kring om Sinterklaas zitten. Sinter-
klaas pakte zijn boek tevoorschijn om 
wat over een aantal van de judoka´s te 
vertellen. Verschillende van de jonge 
judoka´s mochten aan Sinterklaas laten 
zien wat ze geleerd hadden. Ook werd 
er gezongen. Af en toe moest Sinter-
klaas wel een Piet uit de wandrekken 
terugroepen, maar dat mocht de pret 
niet drukken. 

Daarna mocht iedereen van de Pieten 
een cadeautje en een snoepzak in ont-
vangst nemen. Afsluitend werd nog 
een groepsfoto met Sinterklaas en de 
Pieten gemaakt. Nadat de jongsten 
de zaal opgewonden hadden verla-
ten mocht de tweede groep nadat ze 
zich warm hadden gelopen, ook in 
een kring voor Sinterklaas gaan zit-
ten. Ook van deze groep wist Sinter-
klaas het een en ander te vertellen. 

Zij mochten allemaal laten zien dat ze 
een koprol over de staf van Sinterklaas 
konden maken, terwijl die door twee 
Pieten werd vastgehouden. Sinterklaas 
bleef tot ruim na zeven uur, en wilde 
ook met deze groep op de foto. Ook 
liet hij voor deze groep cadeautjes en 
wat lekkers achter, zodat ze dat na de 
training mee naar huis konden nemen.

Beek en Donk - Voor Marloes Kluijt-
mans wordt de aanstaande KerstROL-
LERshow van RC De Oude Molen er 
een met een speciaal tintje. Het wordt 
de 19e keer dat ze mag schitteren in 
de Show, helaas voor de club wordt 
het ook haar laatste.

Toen Marloes zeven jaar was, werd ze 
lid van RC De Oude Molen en begon 
aan een mooie rolschaatscarrière. Al 
snel bleek dat Marloes beschikte over 
het nodige talent, een sterke trainings-
mentaliteit, een ijzeren wilskracht en 
veel doorzettingsvermogen. Ontelba-
re uren training heeft ze haar rondjes 
gedraaid, haar sprongen geoefend en 
al haar technieken geperfectioneerd. 
Meerdere wedstrijdsuccessen heeft ze 
op haar naam geschreven. Ook jonge-
re leden heeft ze laten profiteren van 
haar kennis en kunde door het geven 
van trainingen, zowel op het tech-
nische vlak als door het creëren van 
unieke shownummers. Marloes is een 
zeer gewaardeerd lid van RC De Oude 

Molen en een van de toptalenten die 
zorgen voor een prachtige show.

Vanwege een aanstaande verhuizing 
wordt het voor Marloes onmogelijk 
om in Beek en Donk te blijven trainen. 
Marloes is wel van plan om nog even 
door te gaan. Bij RC De Oude Molen 
rijdt ze zowel het Show-seizoen, met 
na de KerstROLLERshow, het Ne-
derlands- en –hopelijk- het Europees 
Kampioenschap. En natuurlijk ook het 
technisch seizoen dat tot juli duurt. 
Daarna hoopt Marloes haar rolschaats-
carrière voort te zetten in Zaandam. 

Zaterdag 14 en zondag 15 december 
kan iedereen haar nog zien schitte-
ren in de KerstROLLERshow van RC 
De Oude Molen. Marloes schaatst de 
sterren van de hemel in groepsdansen 
en in een verbluffende solo.
Kaarten voor de voorstelling zijn te 
koop bij diverse voorverkoopadres-
sen en te bestellen via de website: 
www.rcdeoudemolen.nl   

rolschaatsen       Marloes Kluijtmans
 voor de laatste keer in KerstROLLERshow

Marloes Kluytmans tijdens de KerstROLLERshow van vorig jaar

handbal

volleybal

Bedo heren laten punten liggen, 
dames zetten goede serie voort

dansen               Optreden leerlingen 
Dansschool Tati’s Dance Agency

Beek en Donk – De leerlingen van Dansschool Tatis Dance Agency hebben tij-
dens de Ladies Night van Tuincentrum de Biezen een spetterend optreden ver-
zorgd. De meiden van deze dansschool wonen in Beek en Donk, Aarle-Rixtel, 
Lieshout en Bakel. De lessen volgen zij in Beek en Donk.
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Voetbal is simpel... 
Natuurlijk zou deze titel wel van 
onze meester Cruyff afkomstig 
kunnen zijn, maar wat erna komt is 
voor velerlei uitleg vatbaar. 
Want in deze column kom ik voor het 
eerst terug op een vorige column, 
waar ik aangaf de scheidsrechter te 
moeten beoordelen op zijn eerste 
fluitsignaal en optreden, voor een 
eerste grove overtreding begaan in 
de wedstrijd.
Nu krijg ik altijd diverse op- en of 
aanmerkingen op mijn schrijven, 
maar de vorige keer kreeg ik die ook 
van óver onze Laarbeekse grenzen. 
Diverse arbiters, trainers hadden 
over die laatste strofe wel het één 
en ander te zeggen, op diverse 
plekken ook uitgesproken.
Het trieste voorval wilde nu dat in 
de week daarna, de week van het 
schrijven van die column, dus vorige 
week zondag, mijn ‘spielmacher’ 
en sterkhouder van het Keldonkse 
elftal, op een genadeloze wijze uit 
de wedstrijd werd ‘geschopt’! 
De conclusie was, na een bezoek 
aan het ziekenhuis, huisarts en 
weer het ziekenhuis, een gebroken 
scheenbeen, dichtbij onder aan de 
enkel!
Een moedwillige schop van achter, 
niet kunnen zien aankomen en met 
voorbedachte rade.... Tja, ook hier 
valt dan niets meer over te zeggen 
en ik betrapte me er naderhand op 
dat ik niet eens heb gereageerd op 
de man in het zwart! We waren 
veel meer gefocust op de getroffen 
speler die kermde van de pijn. Het 
zag er al direct niet goed uit, wilde 
nog wel opstaan, maar zakte er 
weer meteen doorheen. Nu, en 
dan de scheids, die resoluut rood 
trok na een dikke 10 minuten, na 
ook al voor een penalty te hebben 
gefloten in de eerste minuten van 
de wedstrijd. Duidelijk, direct en 

alles volgens de regels, zoals we 
het allemaal graag zouden willen 
zien. We hebben hem hierop ook 
beoordeeld uiteraard.
De speler met rood vertrok ook 
resoluut, wist wat ie ‘geflikt’ had 
en accepteerde de veldverwijzing. 
En terecht uiteraard, wat anders! 
Dat hij en zijn trainer daarna hun 
verontschuldigen aanbieden is 
‘netjes’ en ik vind dat ook niet 
meer dan normaal, maar ook dat is 
tegenwoordig al niet meer normaal. 
Dat hij nu voor 7 wedstrijden is 
geschorst vind ik ook terecht. Hij 
moet waarschijnlijk nog meer op 
zijn kerfstok hebben gehad. 
Trouwens pleit ik ervoor, dat als je 
iemand voor twee maanden uit 
de roulatie schopt, jij ook twee 
maanden op een houtje moet 
bijten, niet voetballen dus. Want 
voetballen is simpel: als het beweegt 
moet je schoppen, als het stilligt, 
moet je schoppen tot het beweegt. 
Maar weet wel wat je schopt!

R. van den Enden

Sportshop Laarbeek nieuwe 
sponsor Flamingo’s E2

Flamingo’s wint van koploper Klimroos

Dora Polman 40 jaar lid BC Mixed

Midweekcompetitie Badminton Club 
Lieshout van Start

Bovenste rij: Trainsters Jacqueline Willems en Debbie Meulendijks, Trainster/Coach Ine 
Coolen en Sponsor Bas Roos. Meiden midden vlnr: Britt Brinks, Mare Leenders, Maartje 
van Breugel en Janne van den Berg. Meiden onder vlnr: Merle Willems en Linde Daniëls

korfbal

Mariahout/Hapert - In sporthal Eu-
reka in Hapert zorgde Flamingo’s in 
de landelijke hoofdklasse B voor een 
verrassing. De door Auto Corsten 
gesponsorde Mariahoutse formatie 
versloeg koploper Klimroos uit Hoog-
eloon  met 10-12.  

In de veldcompetitie verloor Flamin-
go’s op eigen veld fors van Klimroos. 
Flamingo’s was erop gebrand om re-
vanche te nemen. Trainer/coach Tie-
neke Roffel ontbrak wegens ziekte. 
Haar taak werd voor de gelegenheid 
succesvol waargenomen door speel-
ster Linda Corsten.  

In de eerste helft hielden de ploegen 
elkaar in evenwicht. Flamingo’s kwam 
het beste uit de startblokken. De eer-
ste aanval zorgde vrij snel voor 0-2. 
Klimroos liet zich niet van de wijs bren-
gen en pikte aan: 2-2. Naar de rust toe 
scoorden de teams om en om. Flamin-
go’s maakte het Klimroos behoorlijk 

lastig door zowel veel druk te geven 
op de steunende dame bij de korf, als 
op het schot. Klimroos kon daarom in 
de eerste helft weinig schotkansen af-
dwingen. Flamingo’s bewaarde rust in 
het spel en was in de aanval in staat 
om de goede kansen te zoeken en ze 
af te maken.  Op slag van rust scoorde 
Neeltje Berkvens van afstand 4-5, een 
belangrijke opsteker.

Klimroos korfbalde sterk in de twee-
de helft. Het was echter Flamingo’s 
dat na de pauze het vizier op scherp 
had. Opvallend was het goede en 
gedreven collectieve optreden van 
de Mariahoutse vrouwen.  Alle speel-
sters maakten acties en speelden zich 
vrij. De aanvallen waren gevarieerd 
bovendien.  En dat de ploeg via een 
door Marleen de Groot benutte straf-
worp en twee kansjes dichtbij de korf 
van Manon de Beer uitliep naar 4-8, 
was een absolute teamverdienste. Op 
een stand van 6-9 leek Flamingo’s de 

controle over de wedstrijd te verliezen. 
In drie opeenvolgende aanvallen kon 
de thuisploeg wel een keer of twin-
tig de korf van Flamingo’s bestoken. 
Een zwakke fase van Flamingo’s die 
tien minuten duurde. Gelukkig voor 
de Mariahoutsen miste Klimroos doel, 
waarmee Flamingo’s aan een kante-
ling ontsnapte. Linda Corsten pakte 
een time out om haar ploeg tot rust 
en overleg te manen. En dat lukte 
prima. Flamingo’s kon de marge van 
drie punten lang vasthouden, omdat 
de ploeg effectief was in de afwerking. 
Klimroos kwam pas in de slotfase tot 
10-12 terug. 

Senioren 2 wint overtuigend
In de reserve Overgangsklasse won 
Flamingo’s 2 overtuigend met 5-11 
van hekkensluiter SVOC ’01 2. Fla-
mingo’s zette mooie aanvallen op en 
scoorde effectief. De verdediging zat 
met name voor rust potdicht.

Beek en Donk – Het was afgelopen 
weekend druk bij Badmintonclub 
Mixed. Op vrijdag 29 november wa-
ren er maar liefst drie Zwarte Pieten 
in de zaal bij de jeugd. En een dag 
later bezocht het bestuur de jubilaris 
en erelid Dora Polman die op die dag 
precies 40 jaar lid was van de vereni-
ging. Een prestatie van formaat.

Ook dit jaar had de jeugdcommissie 
weer een leuke avond georganiseerd 
voor de jeugdspelers. Op elke baan 
was een leuk spel neergezet wat te 
maken had met Sinterklaas en Zwar-
te Piet. Pakjes door de schoorsteen 
gooien, pakjes stapelen, via een 
hindernis parcours pakjes bezorgen 
en nog veel meer. De kinderen kre-
gen daarbij hulp van drie enthousi-
aste Zwarte Pieten die hier en daar 
behoorlijk in de weg liepen en ook 
nog probeerden te badmintonnen. 
Gelukkig is er niemand gewond ge-
raakt. Na de inspanningen dronken 

de kinderen en de Pieten nog een 
lekkere kop warme chocomel met 
slagroom, waarna de Pieten weer te-
rug gingen naar het kasteel van de 
Sint.

Op 30 november 1973, of misschien 
wel een paar weken eerder, werd 
Dora Polman lid van BC Mixed. Vol-
gens eigen zeggen twijfelde ze na 
enkele maanden of ze door zou gaan 
met badminton. Nu, 40 jaar later, 
kan ze terugkijken op een rijke carri-
ère bij Mixed. En ze is zeker nog niet 
van plan om te stoppen. In de afge-
lopen vier decennia heeft Dora veel 
vrijwilligerswerk voor de club ver-
richt. Bestuurslid, redactie, recrean-
tentraining en jeugdbegeleiding zijn 
maar een paar voorbeelden. Toen ze 
25 jaar lid was, werd Dora benoemd 
tot erelid van de vereniging. Ook nu 
is ze nog regelmatig in de sporthal 
en de kantine te vinden en zoals ge-
zegd voorlopig nog niet van plan om 

te stoppen. Dora, nogmaals gefelici-
teerd namens de hele vereniging.

Foto’s van de Zwarte Pieten avond 
kun je vinden op www.bcmixed.nl of 
www.facebook.com/bcmixed.

Lieshout - Badminton Club Lieshout 
neemt met haar teams deel aan ver-
schillende competities. BCL-R1/’t 
Verswarenhuys speelt in de midweek-
competitie. Deze competitie, voorheen 
beter bekend als ‘recreantencompeti-
tie’, wordt regionaal gespeeld op ver-
schillende niveaus, onder auspiciën van 
de officiële Nederlandse bond: Bad-
minton Nederland.  BCL-R1/’t Verswa-
renhuys komt dit seizoen uit in de 5de 
klasse, poule 1.

BCL-R1/’t Verswarenhuys – 
BC Zundert-R1: 4-4
De eerste wedstrijd van het nieuwe sei-
zoen was meteen een thuiswedstrijd. 
BCL-R1/’t Verswarenhuys mocht in de 
eigen sporthal ‘de Klumper’ aantreden 
tegen het team van Zundert. De wed-
strijd startte met de dubbelpartijen, De 
dames Ingrid Bergé en Ida van de Loc-
kant konden hun dubbelpartij vrij ge-
makkelijk winnen. Dit lukte de heren, 
Peter van der Tol en Jos Kluijtmans, 
net niet. Ondanks goed spel en een 
afgedwongen derde set konden zij niet 
winnen. Ook de mixpartijen waren aan 
elkaar gewaagd. Beide mixpartijen lie-
pen uit op een toegevoegde derde set. 
Uiteindelijk wist het Lieshoutse team er 
één binnen te slepen. De andere moest 
aan de Zundertse gasten gelaten wor-
den. Ook in de afsluitende singlepartijen 
werden de punten verdeeld, Peter van 
der Tol en Ida van de Lockant verloren 
hun singlepartij. Jos Kluijtmans en Ingrid 
Bergé wonnen hun partij, waardoor de 
eindscore van 4-4 op het bord kwam.

Bever-R1- 
BCL-R1/’t Verswarenhuys: 2-6
In de tweede seizoenswedstrijd werd 
BCL-R1/’t Verswarenhuys vertegen-
woordigd door wat andere spelers. Bij de 
uitwedstrijd tegen het Rijense Bever ver-
vingen Marthijn Jungeburth Peter van 
der Tol en Ine Schipperheijn Ingrid Ber-
gé. Marthijn Junggeburth en Jos Kluijt-
mans moesten bij de eerste dubbelpartij 
even wennen aan elkaars spelwijze. Dat 
ging echter snel, waardoor toch in twee 
sets wonnen. Ida van de Lockant en in-
valster Ine Schipperheijn hadden het las-
tig tegen hun sterke tegenspeelsters en 
konden dan ook niet winnen. De mix-
partijen die daarna werden afgewerkt, 
gingen gelijk op waardoor een beslissen-
de derde set nodig was. Met de nodige 
inspanning konden beide partijen door 
de Lieshoutse badmintonners worden 
gewonnen. In de singlepartijen hadden 
Marthijn Junggeburth en Jos Kluijtmans 
allebei weinig inspanning nodig om tot 

winst te komen: zij waren duidelijk be-
ter. Ook Ine Schipperheijn kon haar par-
tij winnend afsluiten. Ida van de Lockant 
speelde wel sterk maar moest toch haar 
meerdere erkennen in haar tegenstand-
ster bij Rijen waardoor de volle winst 
mee in de sporttas naar Lieshout kon 
worden genomen.

Programma
4 december, 18:30 uur: “Sint en Piet”
toernooi jeugd en senioren
4 december, 20:30 uur: BC Oirschot R2 
– BCL-R1/’t Verswarenhuys
7 december, 09:00 uur: BEVER-M1 - 
BCL-H1/Sportpoint Gemert
8 december, 10:00 uur: BCL-1/
BouwCenter Swinkels – ’t Veertje-3
8 december, 10:00 uur: BCL-H2/
Bavaria - Treffers-M1
8 december, 10:00 uur: BCL-U13/Rabo-
bank – ’t Veertje-U13
8 december, 10:00 uur: BCL-U11/VKS 
Autoservice - BVC ‘74-JMU11

Van Schijndel 
Anteak

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

badminton

Dora Polman met haar jubileumtaart

Jos Kluijtmans (links) en Peter van der Tol in volle concentratie voor een nieuwe service.
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E V E N E M E N T E N

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

Donderdag 5 december
Tentoonstelling ruimtelijk werk 
en schilderijen t/m 22 dec.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk
 
Vrijdag 6 december
Uittocht Sinterklaas
18.30 uur, Kiosk, Aarle-Rixtel
 
&RGteens en &RG PLUS 
kerststukjes maken
19.30 uur, Scouting Lieshout/
Mariahout
 
Café Deja Vu bestaat 2 jaar!
20.00 uur, Café Deja Vu, 
Aarle-Rixtel
 
Zaterdag 7 december
Winterbos Fair Aarlese Heikant
10.00 uur, Kerstbomenbos Kitty 
Schuurmans, Aarle-Rixtel/Bakel
 
Wijnactie Koninklijke 
Harmonie O & U
10.00 uur, Beek en Donk
 
Jeugdprinsenreceptie de Raopers
14.11 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout
 
Prinsenreceptie de Raopers
19.11 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout
 
Café Deja Vu bestaat 2 jaar!
20.00 uur, Café Deja Vu, 
Aarle-Rixtel
 
Zondag 8 december
Cursisten Gallery Berkendijkje 
exposeren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk
 
Dinsdag 10 december
Kerstviering Zonnebloem Beek en Donk
13.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Woensdag 11 december
Repair Café Lieshout
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout
 
Interieur workshop 
‘ontdek je interieur stijl’
19.30 uur, Hubertusweg 6, 
Beek en Donk
 
Vrijdag 13 december
De Boemerang Disco ‘Aprés ski’
19.30 uur, Tienerruimte achter 
ontmoetingscentrum, Beek en Donk
 
Zaterdag 14 december
Jeugreceptie CV de Heikneuters 
Mariahout
14.30 uur, Café/Zaal de Pelgrim, 
Mariahout
 
Receptie CV de Heikneuters 
Mariahout
19.00 uur, Café/Zaal de Pelgrim, 
Mariahout
 
KerstRollershow
19.00 uur, Sporthal den Ekker
 
Het Ultieme Kerstgevoel
20.15 uur, Zaal De Koekoek, 
Lieshout
 
&RG PLUS disco on tour
20.30 uur, Cendra Aarle-Rixtel
 
Avond in winterse sfeer met 
‘Un Bietje Brabants’
20.30 uur, Buurthuis Mariahout

Sold Out!
21.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk
 
Zondag 15 december
KerstRollershow
11.00 uur, den Ekker, Beek en Donk
 
Winterfeest met Shop-in-Shop event
12.00 uur, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk

Cursisten Gallery Berkendijkje 
exposeren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk
 
Kerstfair Lieshout
13.00 uur, Lieshout
 
Kerstconcert
14.30 uur, Michaëlkerk, 
Beek en Donk
 
KerstRollershow
16.00 uur, den Ekker, Beek en Donk
 
Woensdag 18 december
Frans Biemans Kerstballentoernooi
18.30 uur, Sporthal De Klumper, 
Lieshout
 
Vrijdag 20 december
&RG teens kerstgaladisco
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout
 
Zaterdag 21 december
Brabantse Kerstavond
20.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel
 
Zondag 22 december
Vlooienmarkt
9.00 uur, MFC de Dreef, 
Aarle-Rixtel
 
Cursisten Gallery Berkendijkje 
exposeren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk
 
Kerstconcert kamerkoor Cantique
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel
 
Donderdag 26 december
Fototentoonstelling van fotoclub 
Objectief t/m 30 dec.
11.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk
 

Vrijdag 27 december
Scholenhandbaltoernooi Laarbeek
10.00 uur, Sporthal D’n Ekker, 
Beek en Donk
 
Lege flessenactie jeugdcarnaval 
de Raopers
10.00 uur, Lieshout
 
Meezingavond Liedertafel 
‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café Thuis, 
Beek en Donk
 
Zondag 29 december
Cursisten Gallery Berkendijkje 
exposeren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk
 
Kwizut
18.30 uur, Beek en Donk
 
Zondag 5 januari
Jeugdreceptie Teugelders
13.11 uur, Café/Zaal van de Burgt
 
Prinsreceptie Teugelders
14.30 uur, Herberg het Huukske,
Beek en Donk
 
Nieuwjaarsconcert Harmonie 
De Goede Hoop
14.30 uur, MFC De Dreef, 
Aarle-Rixtel
 
Woensdag 8 januari
Nieuwjaarsborrel Badminton 
Club Lieshout
19.30 uur, Kantine Sporthal 
“De Klumper”, Lieshout
 
Vrijdag 10 januari
Kienen c.v.de Raopers
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout
 
Zaterdag 11 januari
Raopers Glossy uitlopen met 
lotenverkoop
10.00 uur, Lieshout


