
Donderdag 10 december 2015 1
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Deze week ingesloten:

Traditions Kappers

Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

Vuurwerkstunter Beek en 

Donk

Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

’t Verswarenhuys

Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE LAARBEEK  

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe
Jaargang 3 • Week 50 • 10 december 2015

Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Laarbeekse complimenten

Uittocht Sinterklaas

Witte gij ’t nog?

Pag. 3

Pag. 14

Pag. 15

Nieuw heemhuis Aarle-Rixtel

Pag. 5

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG 
NIEUWJAAR NAMENS ONZE BEZORGERS!

Elke week staan onze bezorgers voor u klaar om u het laatste 
nieuws uit Laarbeek te bezorgen. Wij zijn trots op deze helden 
die elk weertype trotseren om uw brievenbus te bereiken. 
Tijdens de laatste weken van dit jaar kunt u uw bezorger aan 
uw deur verwachten voor het persoonlijk bezorgen van de 
krant vergezeld van zijn of haar persoonlijke kerstwens. 

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel – In no-time is Multifunc-
tioneel Centrum De Dreef omgeto-
verd tot een crisisnoodopvang, waar 
sinds gisterenmiddag 121 vluchte-
lingen verblijven. De Laarbeekse ge-
meenschap heeft grote betrokkenheid 
getoond in de komst van deze men-
sen. In een paar dagen tijd zijn ontzet-
tend veel kleding, speelgoed, koffers, 
bankstellen en andere bruikbare pro-
ducten verzameld. Tientallen vrijwil-
ligers zijn tot en met zaterdag in de 
weer om de vluchtelingen een veilig 
onderdak te bieden.

121 vluchtelingen
Woensdagmorgen 10.00 uur. Mensen 
lopen in en uit De Dreef. Hulpverleners 
van het Rode Kruis regelen hun zaken, 
de beveiliging maakt alles in orde, de 
vrijwilligers worden gecoördineerd en 
in de ‘Welkomstwinkel’ zijn ze al da-
genlang bezig met het sorteren van 
alle binnengekomen producten. Overal 
hangen Arabische teksten, op de tele-
visies komt in diverse talen welkomst-
tekst voorbij. Nog steeds weet niemand 
hoe laat de bus met vluchtelingen zal 
arriveren en van welke opvang deze 
mensen vandaan komen. Het zien van 
een sporthal vol stretchers met daarbij 
een 20-tal babybedjes, zorgt ervoor 
dat de vluchtelingenproblematiek tast-
baar wordt. Duidelijk is dat de meeste 
vluchtelingen met familie komen. In 
totaal zijn er zeven alleenreizende vol-
wassenen. Het gezelschap bevat veel 
kinderen (39), waaronder 3 baby’s en 
22 kinderen onder de negen jaar. Gro-
tendeels zijn het vluchtelingen uit Syrië 
(56). De overige personen komen uit 
Afghanistan, Irak, Iran of Somalië. 

3 dagen noodopvang
Alles is geregeld voor drie dagen 
noodopvang. “Zelfs de huisarts houdt 
hier spreekuur”, vertelt een woord-
voerder van de gemeente Laarbeek. 
“We willen dat de mensen zich hier 
welkom voelen. We beslissen ook niet 
wie op welk bedje komt te liggen en 
wat zij wanneer wat gaan doen. Het 
zijn allemaal ontwikkelde mensen met 
een eigen verhaal. Wij bieden ze een 

tijdelijke veilige haven. Gedurende de 
hele periode is beveiliging aanwezig.”
 
Vrijwilligers
Ruim tweederde van de vrijwilligers 
bestaat uit mensen die in de directe 
omgeving van De Dreef wonen. Deze 
hulpverleners zijn voortgekomen uit 
de informatieavond die de gemeente 
eerder deze week in De Dreef hield. 
“Hier kwamen 55 personen op af. 
Slechts 2 personen waren negatief. 
We hebben het verhaal kunnen vertel-
len waarom we dit doen en wat deze 
buurtbewoners kunnen verwachten.” 
Suzan de Koning, vrijwilligerswerk 
ViERBINDEN vult aan: “De overige 
vrijwilligers werken bijna allemaal bij 
de gemeente. Ook een aantal raadsle-
den helpen vrijwillig mee. In totaal zijn 
er deze drie dagen zo’n 50 vrijwilligers 
in de weer. Daarnaast heb ik nog een 
hele reservelijst van mensen die ik mag 
bellen als we hulp nodig hebben. Echt 
geweldig.” 

Accommodatie
Twee weken geleden besloot de ge-
meente tot kortdurende noodopvang 
in Aarle-Rixtel. “Vanaf dat moment is 
alles als een trein gaan lopen”, vertelt 
de woordvoerder van de gemeente. 
“We hebben in Gemert en Helmond 
gekeken hoe ze het daar hebben ge-

daan en de goede zaken daarvan over-
genomen. Met veel personen hebben 
we ontzettend hard gewerkt om dit 
hier te bewerkstelligen. De Dreef is 
een perfecte locatie. Scouting Aarle-
Rixtel en Tienerwerk Cendra hebben 
hun accommodatie ter beschikking 
gesteld. De verenigingen die eigenlijk 
deze week De Dreef gehuurd hadden, 
zijn op de hoogte gesteld. We hebben 
alleen maar positieve reacties ontvan-

gen. Het is heel bijzonder hoe alle in-
woners meedenken en meehelpen.” We hebben een hele lijst 

van vrijwilligers die we 
mogen bellen als we hulp 

nodig hebben
Welkomstwinkel
De Dreef is opgedeeld in diverse ruim-
tes. De sporthal bevat het slaapgedeel-
te. Diverse kleedkamers worden inge-
zet als ruimtes waar de vluchtelingen 
zich kunnen wassen. Daarnaast is er 
nog een eetgedeelte, een knutselhoek 
voor kinderen en is er een post van 
het Rode Kruis. Een andere opvallende 
ruimte is de ‘Welkomstwinkel’. Suzan 
de Koning is hier samen met drie vrij-
willigers (Neeltje Otten, Maria Swin-
kels en Clemence Muno) hard aan het 
werk om alle ingezamelde spullen voor 
te sorteren. Suzan: “Het is niet zo dat 
de vluchtelingen hier zomaar mogen 

komen winkelen. Het is de bedoeling 
dat zij op een blaadje schrijven wat zij 
echt nodig hebben en dan gaan wij 
dat voor hen zoeken. Op die manier 
geven we spullen weg.”

Maria Swinkels werkt met veel liefde 
en plezier in deze tijdelijke ‘winkel’. “Ik 
woon hier om de hoek. Je hoort van 
iedereen diverse verhalen over vluch-
telingen. Dat is de reden waarom ik 
naar de informatieavond ben gegaan. 
Nu heb ik mijn eigen mening gevormd. 
Het verhaal is me helemaal duidelijk en 
na die avond heb ik me meteen aan-
gemeld als vrijwilliger. Zodoende ben 
ik nu mee spullen aan het sorteren en 
help ik ook de komende dagen mee in 
deze ‘Welkomstwinkel’. Het is fantas-
tisch om te zien hoeveel spullen er bin-
nen zijn gebracht. Hieronder bevinden 
zich veel nieuwe spullen, zoals onder-
goed en shirts. Bijzonder is dat diverse 

personen briefjes ertussen hebben ge-
daan waarop zij bijvoorbeeld de vluch-
telingen veel steun toewensen.” 

Zaterdag
De groep vluchtelingen trekt zater-
dag weer verder. Of zij in hun geheel 
naar een andere locatie gaan of dat de 
groep opgesplitst wordt, is niet duide-
lijk. In ieder geval wordt alles in het 
werk gesteld, dat De Dreef zondag 
weer bruikbaar is voor reguliere activi-
teiten. De vlooienmarkt die daar zon-
dag plaats zou vinden, gaat daarom 
ook gewoon door. 

Het zijn allemaal mensen 
die op zoek zijn naar een 

veilige haven

Inwoners tonen massale betrokkenheid bij opvang vluchtelingen in Aarle-Rixtel

Noodopvang 121 vluchtelingen tot in de puntjes geregeld 
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DEENSE HOEK 

De Deense Hoek is een buurtschap in het buitengebied van Lieshout. De 
Deense Hoek wordt gescheiden van de bebouwde kom van het dorp, door het 
Wilhelminakanaal dat ongeveer 100 jaar geleden werd aangelegd. Oorspron-
kelijk lagen er slechts wat boerderijen. De naam van de buurtschap is ontstaan 
door een combinatie van het woord deens dat onvruchtbaar betekent en het 
woord hoek dat duidt op een marginale kwaliteit van de landbouwgronden. 
De buurtschap heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld rondom de hoeve 
de Nieuwenhof die in de 11e eeuw was afgesplitst van de herenhoeve. De 
hoevenaar was een horige die een gebied mocht bewerken en bewonen van 
circa 24 hectare. De hoeve bleef eigendom van de heer, die als vergoeding 
recht had op een deel van de oogst. De hoevenaar was verplicht van tijd tot 
tijd werkzaamheden te verrichten op de herenhoeve.

Op 13 augustus 1698 werd de hoeve de Nieuwenhof door het domein ver-
kocht aan hoevenaar Faes Jan Faessen, voor 1.000 gulden.  Uit de eerste 
huizenlijst die in Lieshout werd opgesteld blijkt dat de buurtschap in 1736 zes 
boerderijen telde. In de loop der eeuwen zijn er nog enkele bijgekomen.

Door de aanleg van het Wilhelminakanaal in het begin van de vorige eeuw is 
de Deense Hoek afgesloten van de kern van het dorp. De omlegging van de 
weg Lieshout – Gerwen om het dorp heen, de Hoofakkerweg, heeft de buurt-
schap eind 80er jaren van de vorige eeuw in tweeën gedeeld. Het noordelijke 
deel bleef de naam Deense Hoek houden en het zuidelijke deel kreeg de naam 
Bosrand. Op de straatnaambordjes komt de naam Deense Hoek zowel los, als 
aan elkaar geschreven voor. 

Tot de aanleg van de Hoofakkerweg vormde de Deense Hoek de drukke weg 
naar Eindhoven. Gelukkig kwam aan deze situatie een einde en kan men nu 
spreken van een redelijk rustige weg. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan heemkundekring ’t Hof van Liessent en Wikipedia
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

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

Monuta Magis bestaat één jaar.
Bedankt voor uw vertrouwen.

Magis

Met ongeloof en grote verslagenheid geven wij u kennis van het 
plotselinge overlijden van mijn allerliefste vrouw, onze geweldige 
moeder en trotse oma

Ans Vogels-Tillemans
echtgenote van

Toon Vogels

* Gemert, 24 maart 1946  † Helmond, 8 december 2015

Merelstraat 5
5735 EV  AARLE-RIXTEL

Ans is thuis waar u van harte welkom bent om persoonlijk afscheid van haar te 
nemen.

De uitvaartdienst vindt plaats in de Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk aan de 
Dorpsstraat in Aarle-Rixtel op maandag 14 december om 10.30 uur.

Aansluitend begeleiden we Ans, in besloten kring, naar crematorium 
Berkendonk in Helmond.

Zo klein van buiten
Zo groot van binnen
Zo lief, betrokken en zorgzaam
Zo ons Ans

Zo ineens er niet meer zijn
Dat doet zo ontzettend veel pijn…

Toon Vogels
    
Simone en Leon
Dave, Jill

Marco en Baukje
Lola, Sam

Nora en Wilfried
Kay, Yonne

Mocht u persoonlijk geen uitnodiging hebben ontvangen,  
dan mag u deze aankondiging als zodanig beschouwen.

In plaats van bloemen graag een donatie aan de Hartstichting. Collectebussen 
hiervoor staan bij het condoleanceregister.

Dankbetuiging

De kaarten, bloemen, bezoeken en het bijwonen van 
de uitvaart van mijn man, onze vader en opa

Fried van Asten
waren voor ons een grote steun. 

Wij zien er uw vriendschap en genegenheid in.
Wij danken iedereen hiervoor oprecht.

 
Bea van Asten-Louwers, kinderen en kleinkinderen

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van

Toine Poulisse
Al 20 jaar een gewaardeerd lid van onze vereniging.
Wij wensen zijn echtgenote Lucie, kinderen en kleinkinderen veel  
sterkte in de komende tijd.

Bestuur en leden van handboogvereniging Strijd in Vrede

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van

Piet van Lent
Jarenlang een gewaardeerd lid van onze vereniging. Altijd betrokken bij het wel 
en wee van onze schutters jong en oud. Dankbaar zijn wij voor het vele dat hij 

voor onze vereniging heeft betekend en dankbaar dat we een bijzondere man en 
bijzondere schutter hebben mogen kennen.

Wij wensen zijn echtgenote Willemien, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in 
de komende tijd.

Bestuur en leden van handboogvereniging Strijd in Vrede.

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182
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Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

STAP NU OVER. 
EN MAAK KOSTELOOS GEBRUIK VAN ONZE OVERSTAPSERVICE.

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

Optimaal gebruik maken van alle 
mogelijkheden, binnen de fiscale 
wet- en regelgeving, om uw 
belastingdruk te verminderen.

Onze adviseurs kunnen u 
bijstaan op een breed fiscaal 
terrein. 

Vrijwilligers in het middelpunt bij uitreiking Laarbeekse Complimenten

Redacteur: Louke Kreemers 
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk) 

Mariahout – Op de Internationale 
Dag van de Vrijwilliger afgelopen 
maandag werden in het Buurt-
huis van Mariahout de Laarbeekse 
Complimenten uitgedeeld. Zeven 
organisaties en zeven individuele 
vrijwilligers kregen uit handen van 
een jury een Laarbeeks Compli-
ment. De prijs staat symbool voor 
alle vrijwilligers in Laarbeek, want 
helaas kon stichting ViERBINDEN 
niet iedereen een compliment ge-
ven. 

Nieuwe manier van stemmen
De avond werd feestelijk ingeluid 
met muziek van kapel Stoudt. Vele 
vrijwilligers en organisaties uit Laar-
beek hadden zich in het Buurthuis 
verzameld. Voordat de feestelijk-
heden echt begonnen werd er al 
gezellig gepraat en gespeculeerd 
over wie er in de prijzen zou val-
len. Dit jaar konden voor het eerst 
ook individuele inwoners genomi-
neerd worden. Vrijwilligers die zich 
bij meerdere stichtingen inzetten 
of onmisbaar zijn bij een stichting. 
Ook het stemmen ging dit jaar an-
ders. Niet het aantal stemmen was 
voor de jury doorslaggevend, maar 
de motivatie om iemand te nomine-
ren was bepalend.

Organisaties feestelijk onthaald 
Na een welkomstwoordje van bur-
gemeester Ronnes kon het officiële 
gedeelte van de avond beginnen. 
De budoclub Beek en Donk, de Kle-
dingbank, Boksclub Riny Heesak-
kers, Openluchttheater Mariahout, 

Kwizut, Tienerwerk Laarbeek en 
het Activerend Huisbezoek moch-
ten hun opwachting op het podium 
maken. Daar kreeg iedere stichting 
nog een paar vragen van presenta-
toren Joan Briels en Ton Scheepers. 
Zo hoorden de aanwezigen dat de 
Kledingbank tijdens hun eerste jaar 
al veel bereikt heeft en vertelde 
Riny Heesakkers dat zijn boksclub 
dit jaar de magische grens van 100 
leden heeft overschreden. Alle ze-
ven organisaties kregen uit handen 

van de jury een cheque van 250 
euro. Deze namen zij allen dank-
baar in ontvangst. 

Raden wie de winnaars zijn 
De organisatie had een leuke ma-
nier bedacht om de individueel ge-
wonnen vrijwilligers bekend te ma-
ken. Door middel van een filmpje 
dat gemaakt werd door Omroep 
Kontakt en waarin de naam van de 
genomineerde niet genoemd werd, 
moesten de aanwezige raden wie 

een Laarbeeks Compliment zou 
krijgen. Gerrit Swarts, Jan van den 
Boogaard, Miriam Berkvens, Cato 
van der Heijden, Dieuwke Kom-
merij, meneer Masis Manaserian en 
Paul de Hoon werden uiteindelijk 
naar boven geroepen om hun Laar-
beeks Compliment in ontvangst te 
nemen. Een bont gezelschap dat 
actief is bij tal van verenigingen. 
Van de jury ontvingen ze een mand 
vol cadeaus die geschonken waren 
door lokale ondernemers.

Kracht van Laarbeek 
Gedurende de avond kregen alle 

aanwezigen ook een hapje en een 
drankje en bij het verlaten van de 
avond was er opnieuw voor ieder-
een een presentje. Hiermee wilden 
ViERBINDEN en de gemeente Laar-
beek hun dank naar alle vrijwilligers 
uitspreken, ook naar degenen die 
ze vanavond niet naar het podium 
konden roepen. Een avond als deze 
is voor veel mensen belangrijk, 
maar ook voor het dorp zelf.  “Dit 
is de kracht van Laarbeek”, sprak 
Dieuwke Kommerij. “Iedereen 
draagt zijn of haar steentje bij. Vrij-
williger ben je nooit alleen dat ben 
je altijd samen.’’ 

De organisaties die een Laarbeeks Compliment in ontvangst mochten nemen 
(op de foto ontbreken de organisaties van Kwizut en Tienerwerk Laarbeek) De individuen die een Laarbeeks Compliment kregen 

Vrijwilliger ben je nooit alleen. 
Dat ben je altijd samen

Zelfhulpgroep schenkt licht in donkere dagen
Lieshout - Ben Rooijakkers, ervarings-
genoot en bestuurslid van Zelfhulp-
Verbind.nl, houdt op dinsdag 15 de-
cember de maandelijkse bijeenkomst 
voor lotgenoten in het Franciscushof, 
op het adres Fransiscushof 17, Lies-
hout. De bijeenkomst is van 20.00 tot 
22.00 uur en de toegang is gratis. 

Afgelopen periode zijn er weer goede 
resultaten bereikt met lotgenotencon-
tact. De kracht en de positieve effec-
ten van zelfhulp hebben zich duide-
lijk bewezen. Uit onderzoek blijkt dat 
voor een heel groot aantal mensen 
zelfhulp herstellend werkt, het kent 
een grote openheid naar elkaar toe en 
is zeer laagdrempelig. Deze vorm van 
laagdrempelige ontmoetingen tussen 
mensen die actief naar elkaar willen 
luisteren en elkaar voorzien van tips en 
trucs hoe om te gaan met, en erken-

nen en herkennen van zowel somati-
sche, psychische, psychiatrische en/of 
sociaal-maatschappelijke beperkingen 
is in principe kosteloos en kent geen 
wachttijd. Er is altijd een ervaringsge-
noot bij je in de buurt bereikbaar en 
beschikbaar voor contact via www.
zelfregietool.nl. Daarnaast past het 
nemen en houden van eigen regie 
(zelfregie) en het (re)activeren van de 
in je persoon van oorsprong aanwe-
zige kracht (eigenkracht) ten einde de 
eigenverantwoordelijkheid te nemen 
voor gezondheid, gedrag, welzijn en 
een maximaal mogelijk herstel, heel 
goed in het beleid van een participe-
rende maatschappij en terugdringen 
c.q. betaalbaar houden van zorgkos-
ten. Ook voor naasten (ouders, part-
ner, vrienden, broers, zussen) van ie-
mand die beperkingen ervaart is het 
delen van ervaringen via de zelfhulp-

groep een verrijking van herkenning 
en erkenning.

Praten met een lotgenoot helpt echt 
je eigenbeeld en eigenwaarde te her-
stellen; makkelijker om te gaan met de 
situatie waarin je leeft; en het zonder 
schuldgevoel weer maken van keuzes 
voor jezelf. Deelname is gratis, ano-
niem en zonder dossiervorming. Wilt 
u meer informatie,  zich aanmelden 
of individueel een gesprek, dan kan 
dat via: Ben Rooijakkers, Telefoon-
nummer: 06 51915657 en E-mail: 
ben@zelfhulpverbindt.nl.

Voor algemene informatie over zelf-
hulp en ervaringsverhalen per thema/
diagnose kunt u onze website bezoe-
ken: www.zelfhulpverbindt.nl. 



Donderdag 10 december 20154 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Vrijdag 11 december

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering
Intentie in deze viering voor Mieke van den 
Biggelaar-Braken (verj).

Zaterdag 12 december

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Lies Maas-van 
Rooij (mged), Toon van de Wijdeven.

Zondag 13 december

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie 
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Ben Sibon (par),
Nelly van de Ven (sterfdag/fund), Piet en 
Maria Coolen-Martens, Frans van de Pas (verj), 
Francien van de Kerkhof–Rooijakkers en haar 
kleinkind Kim Prick, Johanna van de Ven–van 
der Putten(sterfdag), Overleden ouders Jan 
en Truus van Dijk–de Vries, Riek Kuijken– 
Thomassen (Hakendover), Tot welzijn van de 
parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: laurens 

Spoorendonk (jrgt), Sjaan van den Heuvel-van 
Asseldonk (mged), Johan Dekkers (jrgt), Harrie 
en Hanneke van Berlo-van den Berg, Ouders 
Van Vijfeijken-Royackers, Jan Royackers, 
Martinus en Elisabeth van Rooi-van de Hurk en 
overleden familie.

10.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Aktie Solidaridad door de medewerkers van de 
wereldwinkel

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Sjaak en Ciska 
van Leuken-Spaan, Ludwig Verhaak, Jan en 
Margriet Versteegen, Frans en Mina van der 
Horst-Huijbers (verj), Harrie van den Boomen 
Gerarda van Melis en Hendrika van der Horst, 
Toon en Betje van Wanrooij-Naus, Hendrik 
Coolen, Overleden familieleden Pepers-
van Leuken, Guus en Marie van Mil-van 
den Boogaard, Mieke van Heijnsbergen en 
Elisabeth-v.d. Elsen en Hendrika Steegs, Jan v.d. 
Putten, Frans Rooijakkers.

14.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Doopviering

Maandag 14 december 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 15 december

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 16 december

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 17 december 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering
Na afloop van de viering wordt er door de zus-
ters een kop koffie geschonken

KERKBERICHTEN

Agenda 
11-17 december 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Junior Sounds of Christmas
Lieshout - Warme chocomel, vuur-
korven, een kerk in kerststemming 
en vooral heel veel kerstliedjes. 
De jeugdorkesten van Harmonie 
St. Caecilia geven 19 december 
een sfeervol kerstconcert in de 
Servaaskerk onder de naam ‘Ju-
nior Sounds of Christmas.’ 

Meezingen mag! In de kerk hangt 
een groot scherm met sfeervolle 
beelden en de teksten van de ver-
schillende kerstliedjes. Vorig jaar 
bracht het harmonieorkest het pu-
bliek met groot succes al in kerst-
sferen. Dit jaar is het de beurt aan 
de jeugd van harmonie St. Caeci-
lia. 

Zowel de slagwerkers als de bla-
zers van de verschillende oplei-
dingsorkesten zijn vertegenwoor-
digd. Het concert heeft ook een 
echte primeur, voor het eerst ver-
schijnen ook de blokfluitleerlingen 
op het podium. De Junior Sounds 
of Christmas start op 19 december 
om 19.00 uur, de kerk gaat om 
18.40 uur open.

Feestelijke kienavond in jubileumjaar KBO
Lieshout – De laatste kienavond in 
het jubileumjaar van de KBO wordt 
gehouden op vrijdag 11 december. 
De KBO nodigt iedereen hiervoor 
uit. 

Zo kort voor Kerst willen zij u graag 
eens aangenaam verrassen. Voor 
iedere deelnemer is er een aardige 
kerstattentie. Er zijn geen prijzen 
met pakken koffie te winnen, maar 
in plaats daarvan kersttasjes met in-
houd. Op deze bijzondere kienavond 

is iedereen van harte welkom, lid of 
geen lid van de vereniging. Brengt 
u eens een kennis, vriend(in), buur-
man, buurvrouw, kleinzoon of -doch-
ter mee: dat vergroot alleen maar de 
gezelligheid. Zeker ook als u alleen 

bent is het gezellig, zo’n avondje kie-
nen met al die andere mensen.

De zaal in het Dorpshuis is open om 
19.00 uur en het kienen start om 
20.00 uur.

Samen hoop brengen aan de mensen
Aarle-Rixtel - December is de 
adventmaand, een maand met 
veel lichtjes, kerstversieringen 
maar ook oog hebben voor de 
medemensen. Door bij te dragen 
aan het verbeteren van hun le-
vensomstandigheden, verkoopt 
MOV-werkgroep  Aarle-Rixtel 
levensmiddelen uit een ander we-
relddeel.  

Dat er licht kan schijnen op an-
dere plekken van de wereld. Kerst 
is ook een tijd van ontmoetingen 
en samen komen. Men leeft in de 
verwachting van de vrede, maar 
is dat voor iedereen? Zo bevorde-

ren zij als de adventsactie dat de 
mensen naar elkaar omzien, denk 
aan de vluchtelingen die het land 
in komen. Vinden ze de veiligheid 
die ze zoeken?  

Wilt u hier aan denken tijdens uw 
kerstinkopen, koop een artikel van 
de wereldwinkel, geef een schen-
king aan de minder bedeelden van 
de samenleving. U kunt op zon-
dag 13 december om 9.30 uur, 
levensmiddelen kopen van de we-
reldwinkel, de MOV-werkgroep is 
aanwezig voor en na de kerkdienst 
in Aarle-Rixtel. Producten uit een 
ander werelddeel zoals koffie, 

thee, chocolade, wijn, koeken en 
rijst. Drink een kopje koffie of thee 
en neem iets lekkers; zoals koek of 
chocolade en denk aan de boeren 
in het ander werelddeel.

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

Op de foto van vorige week 
kwamen o.a. de volgende reac-
ties binnen: 

De foto is gemaakt in de Dorps-
straat in Lieshout; het is het 
pand van Kusters landbouwma-
chines. Nu zit in het pand onder 
andere een bloemenzaak en 
modewinkel.
Groeten, Hans van Dijk

De foto van deze week is de machinefabriek van Kusters aan de Dorpsstraat in Lies-
hout. Dit was voordat Staadegaard hierin zat.
Groetjes, Toon Rooijmans
 
Ongetwijfeld zullen veel inwoners van Lieshout deze afbeelding herkennen en weten 
over welk pand het hier gaat. Dit pand lag namelijk op de hoek van de Dorpsstraat 
met de Kuiperstraat. Hierin was gevestigd de fabriek van de Firma Gebroeders Kus-
ters, opgericht in 1890. Deze firma produceerde landbouwwerktuigen. Begin 1900 
was deze firma met zijn 15 werknemers de grootste onderneming in Lieshout. Mid-
den jaren negentig van de vorige eeuw is dit pand geheel gesloopt en herbouwd, uit-
wendig in de oude vorm. Het pand biedt nu ruimte aan enkele winkels met daarboven 
appartementen.
Groeten, Jan van de Vossenberg

De foto in de krant van 3 december was het pand van 
de familie Kusters in de Dorpsstraat in Lieshout.
Met vriendelijke groeten, Frits Maas

De foto in De MooilaarbeekKrant van donderdag 3 de-
cember  is de foto van het historische pand van vroe-
ger van de landbouwmachine verkoop en onderhoud en reparatie van Kusters inde 
Dorpsstraat te Lieshout, overgenomen  rond 1950 door Staadegaard.
Groeten, Christ van den Hoogenhoff

Op de foto staat Landbouwmachinefabriek gebroeders Kusters. De fabriek van mijn 
opa: Pieter Kusters aan de Dorpsstraat  in Lieshout. 
Groetjes, Marja Engelen – Kusters

Historische beelden

Op de foto van vorige week 
kwamen o.a. de volgende reac-
ties binnen: 

De foto is gemaakt in de Dorps-
straat in Lieshout; het is het 
pand van Kusters landbouwma-
chines. Nu zit in het pand onder 
andere een bloemenzaak en 
modewinkel.
Groeten, Hans van Dijk
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Gesneden Boerenkool

1+1 gratisKomkommers      2 stuks   0.99

Grote Ananas   per stuk  1.19

Elstar      per kilo  0.99
Hollandse
Bloemkool  per stuk 1.19

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Vaste lage Prijs
Champignons per doos   
     0.79 

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel -  De verbouwing 
van het nieuwe onderkomen van 
heemkundekring Barthold van 
Heessel, gelegen op de hoek 
Kerkstraat en Kouwenberg te Aar-
le-Rixtel, vordert gestaag. Vrijwil-
ligers werken hard om het monu-
mentale pand, waarin jaren terug 
een kruidenierswinkel gevestigd 
was, compleet te renoveren. De 
leden van de Aarlese heemkun-
dekring hopen hun nieuwe heem-
huis in het voorjaar van 2016 te 
kunnen betrekken.

Onverwachtse verhuizing
Eerder dit jaar had heemkunde-
kring Barthold van Heessel te 
horen gekregen dat zij haar hui-
dige onderkomen – voormalig 
gemeenschapshuis De Aar aan 
de Bosscheweg – per 1 juli 2015 
moest verlaten. Eigenaar Van 
Santvoort uit Nuenen zag zich 
hiertoe genoodzaakt omdat me-
dehuurder bibliotheek De Lage 
Beemden de huur had opgezegd 
wegens verhuizing naar multi-
functioneel centrum De Dreef. 
Bestuurslid Henk Beniers licht toe: 
“Dit kwam voor ons totaal onver-
wacht. Gelukkig kregen we uitstel 
tot 1 maart 2016 omdat de biblio-

theek niet eerder terecht kon in 
De Dreef.”

Oplossing dichtbij
Erg verheugd was de Heem toen 
er, na een zoektocht naar een 
nieuw onderkomen in het dorp, 
een oplossing kwam in de vorm 
van het markante voormalige win-
kelpand op de hoek van Kerkstraat 
en Kouwenberg. Dit werd aan de 
Aarlese heemkundekring te huur 
aangeboden door eigenaren en te-
vens begane dorpsgenoten Ted en 
Marleen Hegeman. “Dat was onze 
redding”, aldus vrijwilliger Piet Ro-
vers. “We zijn echt blij met deze 
oplossing”, voegt een enthousi-

aste Henk Beniers toe: “Het is een 
prachtig monument, gelegen op 
een van de mooiste locaties van 
Aarle-Rixtel. Ook speciaal is na-
tuurlijk het feit dat onze naamge-
ver Barthold van Heessel ooit eige-
naar van het pand is geweest.”

Samen (ver)bouwen
Na de sleuteloverdracht afgelopen 
juni en het maken van een verbou-
wingsplan zijn er sinds 1 juli vele 
vrijwilligers (met als harde kern Piet 
Rovers, Henk Beniers, Ad Verleg 
en Loek Bijsterveld) bijna dagelijks 
aan het werk om het monument 
inpandig te renoveren tot toekom-
stig heemhuis. Het dak is inmid-
dels geïsoleerd, plafonds en vloe-
ren gelegd, elektriciteit vervangen, 
muren geschilderd en een nieuwe 
verwarmingsketel gehangen. “Het 
is een opknappertje”, lacht Piet, 
“maar we hebben tot nu toe wei-
nig strubbelingen gehad. Alleen 
van de zomer, toen hadden we 
het erg heet op de zolder die nog 
niet geïsoleerd was.” Dit wordt 
volmondig bevestigd door mede-
vrijwilligers Ad, Loek en Henk: “Ja, 
dat waren tropenuren.”

Hulp uit allerlei hoeken
De vele materiaalkosten vormen 
gelukkig geen probleem. De 
Heem heeft van de gemeente een 
subsidie ontvangen en van diverse 
instellingen en personen donaties. 
Ad: “Zonder deze financiële hulp 
hadden we de verbouwing niet 
kunnen bekostigen”. Ook in na-
tura wordt de heemkundekring 
gesponsord. Loek: “We kregen 
verf, spullen te leen en zelfs af en 
toe appeltaart.” 

De vrijwilligers hopen rond kerst-
mis klaar te zijn met de grove 
verbouwing. Daarna staat er nog 
een grote klus te wachten: de ver-
huizing. “Dat is veel werk”,  al-
dus Henk: “Alles moet worden 
ingepakt en we moeten goed 
omschrijven wat waar wordt ge-
plaatst. We hebben in ons nieuwe 
heemhuis minder wandoppervlak 
doordat we meer ramen hebben. 
We zullen dan ook in de toekomst 
met onze collectie vaker gaan 
wisselen. Als alles volgens plan 
verloopt, hopen we ergens in het 
voorjaar van 2016 open te gaan.”

Jan Klaassen vindt zijn weg terug naar Benk Janssen
Redacteur: Mariëlle de Beer

Beek en Donk – Nadat afgelopen week-
end zijn vrachtwagen van poppentheater 
Kris-Kras met inhoud werd gestolen, 
leek het er even op dat poppenspeler 
Benk Janssen al zijn kostbaarheden, 
waaronder een set hele oude poppen, 
kwijt was. Afgelopen dinsdag mocht 
Benk zijn ‘kindjes’ echter weer in de ar-
men sluiten.

Diefstal
In de nacht van zaterdag op zondag werd 
de vrachtwagen van Benk gestolen in de 
buurt van zijn huis. Een gedeelte van zijn 
spullen werd zondag al teruggevonden 
achter de voetbalvelden van Sparta ’25 
maar daarbij ontbrak een koffer met daar-
in onder andere een set handgemaakte, 
oude poppen tot zijn grote spijt. “De 
vrachtwagen is uiteindelijk getraceerd 
in Eindhoven”, licht Benk desgevraagd 
toe. “Een opmerkzame passant zag twee 
mannen met bivakmutsen uitstappen en 
overstappen in een gereedstaande auto, 
vond dit voorval verdacht en alarmeerde 
de Politie.” Het bleek om de vrachtwa-
gen van Benk te gaan. “De Politie gaat 
nu eerst nog sporenonderzoek uitvoeren 

alvorens ik mijn vrachtwagen terugkrijg”, 
vertelt Benk.

‘The show must go on’
Aanstaande vrijdag staat het volgende 
optreden van Kris-Kras gepland. “Dit 
optreden gaat zeker door, evenals alle 
andere geplande optredens”, vervolgt 
Benk, “the show must go on.” Hoe zijn 
spullen er daadwerkelijk aan toe zijn en 
of ze schade hebben opgelopen door de 

diefstal weet Benk nog niet. “Ik moet 
nog inventariseren in wat voor staat ik 
mijn poppen heb teruggekregen, maar ik 
heb vanuit allerlei hoeken hulp aangebo-
den gekregen, zo ook van een collega-
poppenspeler die me op alle mogelijke 
manieren – en dus ook met het uitlenen 
van zijn poppen - wil steunen, zo hartver-
warmend allemaal.”

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Vrijwilligers Barthold van Heessel dagelijks aan het werk in nieuw heemhuis

“Het is een opknappertje, maar we hebben tot nu toe   
weinig strubbelingen gehad”
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0492 - 386 600 Beekse-akkers@berkkerkhof.nl

228.500,-

    

v

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

        Vanaf 8 december is Omroep Kontakt 
ook digitaal te zien en te beluisteren via 

Ziggo (UPC)
Bereikbaarheid:

Radio Kontakt: op kanaal 915
Klanten met een CI+ module dienen voor radio af te stemmen 

op kanaal 361 

Kontakt TV: op kanaal 36
Klanten met een CI+ module dienen voor televisie af te stemmen 

op kanaal 336

Inloopmiddag Heemkamer De 
Lange Vonder

Beek en Donk – De themazondag van 
heemkundekring ‘De Lange Vonder’ 
staat op zondag 13 december in het te-
ken van de heemkunde zelf. Het bestuur 
nodigt iedereen uit om (nader) kennis te 
komen maken met de heemkundekring. 
In de Heemkamer worden filmpjes ge-
toond over de activiteiten van de ver-
eniging, afgewisseld met oude film- en 
videofragmenten over Beek en Donk. 

In de vitrines zijn ansichtkaarten te be-
kijken, het heemtijdschrift D’n Tesnuzzik 
ligt ter inzage en u kunt nog eens neuzen 
in het gemeenschapsblad ROND dat 25 
jaar lang huis-aan-huis werd bezorgd. 
Verder kunnen de vrijwilligers helpen met 
het opzoeken van gegevens in het ar-
chief dat de heemkundekring in de loop 
van bijna 65 jaar bijeen heeft gebracht: 
Er zijn onder meer collecties bidprentjes, 
krantenknipsels, foto’s, voorwerpen en 
stamboomgegevens en in de boekenkast 
bevinden zich meer dan 1000 titels over 
cultuur/historische onderwerpen. Geluk-

kig kunnen steeds meer gegevens via de 
computer geraadpleegd worden, zodat 
een duik in de geschiedenis nu veel min-
der stoffig is, dan het vroeger zou zijn 
geweest.

Als u geïnteresseerd bent in heemkunde 
in het algemeen en in de geschiede-
nis van Beek en Donk, is het zeker de 
moeite waard om eens binnen te lopen 
in de mooie heemkamer op een prach-
tige locatie in de muziektuin. Vrijwilligers 
van de Heemkamer dringen zich niet op, 
maar er is natuurlijk ook gelegenheid om 
lid te worden van de heemkundekring 
en/of in te schrijven voor een abonne-
ment op d’n Tesnuzzik.

De Heemkamer van ‘De Lange Vonder’ 
aan de Parklaan 5 in Beek en Donk is 
geopend op zondag 13 december 2015 
van 14.00 tot 17.00 uur en verder elke 
donderdagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur. De toegang is gratis en vrijblijvend.

De Egel zegt ‘Bedankt’
Zoals onlangs in deze krant is ge-
schreven, stopt ‘De Egel’ defini-
tief per 19 december. Na 30 jaar 
met diverse vrijwilligers en veel 
plezier binnen ‘De Egel’ actief te 
zijn geweest wil het team van De 
Egel eenieder bedanken die in de 
afgelopen 30 succesvolle jaren 
op de een of andere wijze zijn of 
haar steentje heeft bijgedragen 

om de Egel te maken tot wat hij 
was, een leuk cadeauwinkeltje 
waar voor ieder wat wils te koop 
was. Dit was mede te danken aan 
al die mensen die thuis creatief 
bezig waren om leuke producten 
voor de winkel te maken. Tegen 
al deze mensen willen wij zeg-
gen, dank je wel dat je producent 
van De Egel was, we hopen dat je 

er veel plezier aan hebt beleefd. 
Tegen al onze klanten willen we 
zeggen: Dank je wel voor het 
getoonde vertrouwen, het team 
gaat de winkel en jullie missen. 
Wij wensen jullie allemaal fijne 
feestdagen en een heel gelukkig 
Nieuwjaar.

Het team van De Egel

LEZERSPODIUM

Examens op molen De Leest 
Lieshout - Vier molenaars in opleiding 
(MIO) hebben in de afgelopen 2 maan-
den zich molen De Leest eigen gemaakt, 
ter voorbereiding op het examen dat zij 
op 12 december gaan doen op molen 
De Leest. Alle vier de MIO’s volgen hun 
opleiding bij het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars in Noord-Brabant en hebben 
hun opleidingsmolen in dorpen hier in 
de buurt. 

Je start met de opleiding bij de molen 
van een instructeur. Deze instructeur 
blijft voor de MIO het aanspreekpunt 
voor alles wat de opleiding betreft, tot 
en met het examen. De molenaarsoplei-
ding duurt minimaal anderhalf jaar, een 
normaal tempo is een afronding in twee 
tot twee en een half jaar.

Gedurende de opleiding moet je mini-
maal 150 uren op je opleidingsmolen 
hebben gewerkt, daarnaast moet je nog 
zo’n 50 uren ervaring opdoen op andere 
type molens, zodat je een breder beeld 
hebt. Daarbij moet je minimaal vier sei-
zoenen hebben meegemaakt: op een 
molen werken onder een zomers zon-
netje met een lekker briesje is heel wat 
anders dan in de regen met een herfst-
storm.

Naast de praktijkopleiding zijn er 15 
theorie-avonden, waar alle delen van 

de molen en hun samenhang worden 
uitgelegd. Als je dat allemaal achter de 
rug hebt, dan doe je eerst op provinciaal 
niveau een examen, het zogenaamde 
proefexamen, dat door het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars wordt afgenomen. 
Slaag je daarvoor dan heb je na een 
maand of vijf je landelijke examen, dat 
door de Vereniging De Hollandsche Mo-
len wordt afgenomen, het instituut dat 
het Molenaarscertificaat uitgeeft. Na het 
slagen voor het landelijke examen mag 
de MIO zich windmolenaar noemen en 
zelfstandig op een windmolen werken.

Hopelijk gaan de vier kandidaten op 12 
december naar huis met het bericht: “je 
bent geslaagd, succes bij het landelijke 
examen”, zodat er binnenkort weer een 
paar molenaars meer zijn!

Dit alles betekent dat molen De Leest op 
zaterdag 12 december niet open is voor 
het publiek.

Als je zelf interesse hebt om te weten 
wat het molenaarsvak inhoudt, of wil je 
een dagje meelopen op de molen, neem 
dan contact op met Jan Tielemans, tel. 
06-51815316. 

Het vak van molenaar is onlosmakelijk 
met Nederland verbonden, en is inmid-
dels opgenomen in de Nationale In-
ventaris van het Immaterieel Cultureel 
Erfgoed in Nederland. Op 25 november 
is het molenaarsvak als eerste oude vak 
door Nederland voorgedragen voor de 
Representatieve Lijst van immaterieel 
cultureel erfgoed van de mensheid bij 
UNESCO.
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John (&) de Pokémon
Traditiegetrouw sluiten we het jaar 
af met lijstjes. Heel erg veel lijstjes. 
Korte lijstjes, lange lijsten, lijstjes 
over de beste politicus, de mooiste 
doelpunten, de grootste klootzak. Ze 
vliegen je om de oren. Ook niet gek. 
Deze lijstjes kun je als televisiemaker 
al in de zomervakantie voorbereiden, 
en dan kan ook jij de laatste week 
van het jaar lekker thuis die kalkoen 
naar binnen happen. Toch is er 
maar één lijst die er toe doet. Het 
neusje van de zalm: de Top2000. 
Tweeduizend muzikale odes aan 
het leven. De één wat beter dan 
de andere, maar toch. Eens per jaar 
stem ik de frequentie af op Radio 
2. Want ook ik wil dolgraag weten 
welke plaat dit 
jaar weer 
tot beste 
n u m m e r 
allertijden 

wordt bestempeld. Is het Bohemian 
Rapsody, Hotel California of 
eindelijk eens een verrassing op 
pole position? Vaak is het stuivertje 
wisselen tussen Queen en de 
Eagles, maar dit jaar bleek Imagine 
van ene John Lennon de lijst aan 
te voeren. Een aanslag op de stad 
der liefde bleek een aanslag op de 
traditionele top 3 te betekenen. De 
overige liederen zijn veelal net zo 
voorspelbaar te noemen, is het niet 
dat een Utrechtenaar dit jaar voor 
een grote verrassing zorgde. Het 
is hem, met een beetje hulp van 
social media, gelukt om de officiële 
themesong van Pokémon in de lijst 
te krijgen. Raar maar waar, het is 
en blijft een lijst waarbij het meeste 
aantal stemmen geldt. In navolging 
van deze leuke stunt lijkt het mij dus 
ronduit genieten om het authentieke 
‘Vur Welleke Club Bende Gai’ in de 
lijst te krijgen. En daarmee De Vender 
de plek te geven die hij verdient. Als 
jullie volgend jaar met z’n allen een 
keer achter de computer kruipen om 
dit nummer in te sturen, ben ik een 
blij man. Misschien stoten we John 
dan wel van z’n populaire troon. 
Kun jij het je voorstellen?.. 

Joey van der Leemputten

COLUMNKerst begint met ‘Xmas Sing-a-long’ in Muziektuin

Plaats een kerstwens 
in De MooiLaarbeekKrant! 

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Kan de kerstvakan-
tie sfeervoller beginnen dan met sa-
menzang in de Muziektuin in Beek 
en Donk? Ilse Sewalt en Jolanda van 
Uden bruisen van energie om Laar-
beek een geweldige start van de 
kerstvakantie te bezorgen. Op 18 
december om 19.00 hopen ze heel 
Laarbeek te laten zingen. Een gratis 
evenement met een vrijwillige bij-
drage voor de voedselbank.

Groots evenement 
Vorig jaar rond deze tijd reden Ilse 
Sewalt en Jolanda van Uden terug 
van de Xmas Sing-along in Eindho-
ven. “Dit moet in Laarbeek toch ook 
kunnen?” bedachten de vriendinnen 
op de terugweg. “In de auto had-
den we al ideeën genoeg”, lacht Jo-
landa. “Een groot evenement in de 

muziektuin. Met mooie aankleding, 
een goed koor en een swingende 
band.” Samen met partners werd 18 
december vastgelegd. “Toen we bij 
de gemeente aankwamen met onze 
plannen, verleende die alle mede-
werking”, vertelt Ilse; “Door onze 
versieringen en opstellingen zal de 
Koppelstraat afgesloten worden.” 

Enthousiast leidt ze De MooiLaar-
beekKrant door de loods waar sfeer-
volle decorstukken klaarstaan. “Het 
belangrijkste is samen zingen in een 
mooie ambiance”, vertellen de or-
ganisatoren enthousiast; “Saamho-
righeid versterken.” Ze genieten van 
de gedachte hoe mooi de Muziek-
tuin zal worden met alle uitgelichte 
bomen en prachtige muziek.

Muziek
“Dolgraag hadden we muziek door 
Laarbeekse muzikanten laten ver-
zorgen”,  vertellen de vriendinnen; 
“We hebben ons niet gerealiseerd 
dat gezelschappen hun agenda al 

voor meer dan een jaar vol hadden 
staan.”  Tot hun spijt kon in Laar-
beek het belangrijkste element van 
de sing-along, de muzikanten, niet 
gevonden worden. Ervaren zang-
groep Pabo kon gelukkig wel. Dit 
koor treedt al jaren op tijdens de Dic-
kensnight in het Helmondse Brande-
voort. Ervaren om in openlucht te 

zingen, brengen zij kinderkoor en 
uitgebreide band mee, allen gekleed 
in kledij van Dickens. “Teksten van 
liederen worden geprojecteerd op 
grote schermen”, vertelt Jolanda, 
terwijl Ilse aanvult dat professionele 
geluidsapparatuur aanwezig is; “Het 
gaat geweldig klinken.”

Goed doel
“Dankzij onze sponsoren is het evene-
ment voor iedereen gratis toeganke-
lijk”, legt Ilse uit. “We hebben de liedjes 
aan bedrijven verkocht.” Aan bezoekers 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd 
voor minderbedeelde gezinnen in Laar-
beek. “We werken samen met Parochie 
Zalige pater Eustachius van Lieshout”, 
vertelt Jolanda, “verzorgingsproducten 
zijn hard nodig.” De organisatoren zijn 
nu vooral bezig met de laatste loodjes. 
“Bedrijven komen op vrijdag hun ein-
dejaarsborrel bij ons houden”, vertelt 
Ilse, die daarom met haar vriendin ook 
catering regelde. “Scholen zijn uitge-
nodigd om het lied ‘Kon het elke dag 
maar kerstmis zijn’ mee te zingen”, zegt 
Jolanda. “Positieve reacties genoeg,” 
lacht het tweetal dat met plezier het 
geheel organiseert; “Er zijn al heel wat 
Laarbeekenaren die hier gezellig komen 
zingen. Iedereen is welkom.”

Meer informatie: www.xsllaarbeek.nl

Glas in Lood Atelier Cooijmans
Nieuw glas in lood naar uw of ons ontwerp
Reparatie - Restauratie
Brandschilderwerk
Glas in lood in isolatieglas

1995

20 jaar
vakmanschap!

2015
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In- & verkoop, onderhoud van personenauto’s 
en bedrijfsauto’s/ campers tot 3500 kg

Beekerheide 24a Beek en Donk
0492-463 432 | mail.jacobsautos.nl

WWW.JACOBSAUTOS.NL

auto-onderdelen

Heb jij altijd al eens iemand willen verrassen met 

een speciale kerst- of nieuwjaarswens? Grijp dan 

nu je kans en stuur je persoonlijke boodschap 

(maximaal 75 woorden) vóór 20 december 

naar redactie@mooilaarbeek.nl. 

Er zijn al heel wat 

Laarbeekenaren die hier gezellig 

komen zingen

Het belangrijkste is samen 

zingen in een mooie ambiance
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de razende reporter

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

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

XMas Sing a Long
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

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

Heerlijke Witlofschotel

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

• 3 flinke stronken 

witlof

• 6 plakken achterham

• 600 gr aardappels

• Bieslook

• 30 gr boter

• 250 gr crème fraiche

• scheutje melk

• peper en zout

• 50 gr geraspte kaas

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Bereiding
Breng een pan water aan de kook en kook de 
aardappels in ca 15 min gaar. Giet ze af en 
stamp ze fijn. Voeg de crème fraiche, boter, 
peper, zout en een scheutje melk toe en pureer 
het geheel tot een puree. Snijd de bieslook fijn 
en schep door de aardappelpuree. Verdeel de 
puree over een ovenschaal. Verwarm de oven 
voor op 200 graden. Halveer de witlof en snijd 
eventueel de harde bittere kern eruit. Kook de 
witlof 3 minuutjes voor. Giet af en laat goed 
uitlekken. Wikkel elke helft witlof in een plak 
ham. Leg de ham op de puree. Bestrooi de 
ovenschotel royaal met kaas. Zet de ovenschaal 
ongeveer 25 min in de oven. Gebruik eventueel 
de laatste paar minuten de grill voor een mooi 
krokant kaaskorstje. Bon appetit!

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Riek van 
Dommelen

John vd Linden (prins 
carnaval Aarle-Rixtel)

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

SudokuHard

9

2 4 3 6

3 7 5 8 4 2

2 9 5

2 8

1 9 8

4 6 3 7 1 2

7 3 6 8

5

Puzzle #273199

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

De categorieën:

Woordzoeker

AANBIEDEN
ACTIVEREN
BAKSTENEN
BANGELIJK
CAFETARIA
DANSPASJE
DEADLINES

ECHTPAREN
EENCELLIG
HACHELIJK
HAMERSLAG
JAARWINST
JEUGDFASE
MAANFASES

MAATSCHAP
OBLIGATEN
OERACHTIG
PALMTAKJE
PANTOFFEL
TAFELLAMP
TANDELOOS

UITGEROLD
VAKMENSEN
VALUTEREN
WACHTTIJD
XENOGRAAF
ZADELPIJN
ZAKCENTJE

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AANBIEDEN ACTIVEREN BAKSTENEN
BANGELIJK CAFETARIA DANSPASJE
DEADLINES ECHTPAREN EENCELLIG
HACHELIJK HAMERSLAG JAARWINST
JEUGDFASE MAANFASES MAATSCHAP
OBLIGATEN OERACHTIG PALMTAKJE
PANTOFFEL TAFELLAMP TANDELOOS
UITGEROLD VAKMENSEN VALUTEREN
WACHTTIJD XENOGRAAF ZADELPIJN
ZAKCENTJE

9. 
Koninklijk
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Redacteur:  Thea Wich

Aarle-Rixtel – Op de hoek van de Beekseweg en 
de Opstal te Aarle-Rixtel staat, enigszins ver-
scholen achter een beukenhaag, een statig land-
huis met de al even statige naam Stienendael. In 
de volksmond staat dit pand sinds jaar en dag 
bekend als het ‘Het Spookhuis’. Hoe lang bestaat 
Stienendael al en waarom wordt het vaak ‘Het 
Spookhuis’ genoemd? Voor vele Aarlese inwo-
ners een vraag, voor Steven Blom (73) een weet. 
Deze huidige bewoner kent, na een restauratie 
van dertig jaar, het landhuis als geen ander.

Historie
De eerste steen werd in 1905 gelegd door 
Adrianus Smulders. Dit toenmalige raadslid, later 
wethouder, had het kavel volgens Steven voor 
een mooie prijs kunnen kopen: “Deze grond was 
niet zo in trek omdat hier in de buurt een vervaar-
lijke struikrover woonde, Stien Pape genaamd. Die 
was lid van de beruchte Ossche Bende. Adrianus 
had een vooruitziende blik en dacht: die struik-
rover gaat toch een keer dood. In nagedachtenis 
van Stien Pape noemde Adrianus zijn nieuwe huis 
Stienendael.”

De niet alledaagse vorm van het pand is waar-
schijnlijk te wijten aan de herkomst van de archi-
tect. “Het was een Fransman”,  legt de huidige 
bewoner uit: ”Aan de zuidkant van het pand had 
hij geen ramen getekend om de warme zon buiten 
te houden. In Nederland is dat volgens mij een 
overdreven maatregel. Ik heb daarom later aan 
die zijde ook ramen geplaatst. Het huis is ook op-
tisch vertekend. Door de hoge, smalle bouw lijkt 
het groter dan het is. Deze bouwstijl komt vaak 
voor in Bretagne.”

Kinderen die hier langs fietsten 
vanuit school riepen hard omdat 

ze bang waren voor spoken

‘Het Spookhuis’
Na Smulders wordt Gerardus Wijnen-Hockers, di-
recteur van textielfabriek Diddens & Van Asten, 
eigenaar. Hij verhuurt het pand aan diverse fami-
lies, waaronder tussen 1945 en 1968 aan de uit 
Nederlands-Indië gerepatrieerde familie Onnes-
Hockers. Steven legt uit waarom de naam ‘Het 
Spookhuis’ waarschijnlijk stamt uit deze tijd: “De 
familie Onnes leefde nogal teruggetrokken. De 
poorten en de gordijnen waren altijd dicht. Het 
huis was omgeven door hoge vruchtbomen. 
Alleen als de appels en peren rijp waren, ging de 
poort open om wat fruit te verkopen. De straat 
was niet verlicht. Er huisde ook een kraaienko-
lonie. Iedere avond vlogen er grote zwermen 
kraaien rondom het huis om te verzamelen voor 
de nacht. Die maakten verschrikkelijk veel lawaai. 

Door dit alles kreeg je een Hitchcock-achtige sfeer. 
Kinderen die hier langs fietsten vanuit school rie-
pen hard omdat ze bang waren voor spoken.”

Erbarmelijke staat
Door jarenlange verhuur en groot gebrek aan 
onderhoud wordt de staat van ‘Het Spookhuis’ 
steeds slechter. In 1972 koopt Leo Verschuren 
het pand ongezien voor F 80.000,- . Steven ver-
telt: “Er wordt verteld dat toen Verschuren zijn 
nieuwe aankoop ging bewonderen, hij zo schrok 
van de erbarmelijke staat dat hij ter plekke flauw 
viel.” Het plan van Verschuren om het pand om 
te stoten en een nieuw huis te bouwen gaat niet 
door omdat zijn vrouw niet achteraf wil wonen. 
Ondertussen zijn Steven en zijn vrouw Etienne, 
vanwege een baanverandering van Delft naar 
Veghel, in 1977 op zoek naar een huis in Oost-
Brabant. “Mijn vrouw vertelde dat ze iets had 
gevonden”, vertelt Steven enthousiast: “Het huis 
stond al twee jaar te koop. Niemand wilde het 
hebben vanwege de erbarmelijke staat maar wij 
waren er meteen van gecharmeerd. Wij houden 
van oude huizen en willen deze graag als erfgoed 
bewaren. We waren een beetje hippie-achtig. Dit 
huis was helemaal in lijn zoals wij wilden leven.”

Renovatie vereist
Wat er volgt, is een lange periode van renoveren. 
Ramen, plafonds en dak worden vervangen, vloe-
ren gestort, muren gevoegd en origineel schilder-
werk hersteld. Steven was hierbij heel blij met de 
hulp van buurman Adrie Beekmans: ”Dat is een 
geweldige vakman.” Het dagelijks leven van de 
familie Blom vindt plaats onder primitieve om-
standigheden: “Onze kinderen fietsten met hun 
driewielertjes in de woonkamer onder de steigers 
door. ’s Winters lag de sneeuw op zolder. Tegen 
ons slaapkamerraam zetten we een plaat om de 
wind tegen te houden. Die waaide soms gewoon 
om.”

In 2008, zeven jaar na het overlijden van Stevens’ 
vrouw, is de renovatie gereed: “Heel erg dat 
Etienne het uiteindelijke resultaat van ons levens-
werk niet heeft kunnen zien.” In die tijd dreigt er 
ook nog gevaar uit andere hoek: “Ze wilden een 
snelweg aanleggen pal over dit huis. Gelukkig is dit 
plan van de baan. Zo blijft niet alleen Stienendael 
behouden voor toekomstige generaties maar ook 
een prachtig stuk Brabants landschap.”

hET sPoOkhUiShET sPoOkhUiShET sPoOkhUiS
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0.49
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1.99
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400 G

700 G

PER 100 G

500 G

4 STUKS
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1.5 KG 2 KG

1.49
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1.19
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1.99
19.99/kg

110-125 G

6x 0.2 L

2.99
2.49/l

2.99
23.92-27.18/kg

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

*Uit de koeling. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

KIJK VOOR BIJZONDERE OPENINGSTIJDEN 
OP WWW.ALDI.NL

VERKRIJGBAAR VANAF 7 DECEMBER

Speltstol Kaas-uienbollen

Kant-en-klare gehaktballen*

500 g 500 g 

Magere varkenslapjes*

Culinaire aardappelen Spruiten

Gieser Wildeman stoofperen Handsinaasappelen

Nordmann.
- zachte naalden
- zonder kluit
- hoogte: 150-180 cm

Uit Nieuw-Zeeland. 
Heerlijk zacht en sappig.

Diverse 
smaken.

 
 Gevuld met gepofte rijst, nootjes, 

fruit en kokos, als zoete variatie op 
de klassieke Japanse sushi.

 

14.99

Dit huis was helemaal in lijn 
zoals wij wilden leven

Stienendael toen

Stienendael nu, eigenaar Steven Blom

Stienendael in de steigers
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BOONACKER GOUD BROOD
wit-, volkoren-, tarwe- of meergranenbrood

heel, gesneden

2.29/2.79
BRAND OF AMSTEL BIER*

Amstel/Brand: krat 24 fl esjes à 30 cl.
Amstel: pak 6 blikjes à 33 cl.

COCA-COLA
4 fl essen à 1500 ml.

7.12-7.72

ZUYDPUNT WIJNEN*
fl es 750 ml.

DAILY FRESH SPRUITEN
2 zakken à 500 gram

1.70

1.00
2 zakken

1.59

4.99
liter 0.83

4 fl essen

2 fl essen van 11.98 voor 5.99

2+1Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. 
Prijsvoorbeeld: 3 kratten Amstel pilsener 
bier à 24 fl esjes à 30 cl. 

van 41.37 voor 27.58
(maximaal 6 kratten/pakken per klant)
van 41.3741.37 voor 27.58
(maximaal 6 kratten/pakken per klant)

Bezoek ook onze website:

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

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

W 50 - Aanbiedingen gelden van maandag 7 t/m zaterdag 12 december 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

BOTERMALSE VARKENSHAAS
500 gram

7.49

MARKANT VOORGEBAKKEN
PATATES FRITES

zak 2500 gram

2.64

1.99
4 blikjes

LAY’S SUPERCHIPS  
OF DORITOS TORTILLACHIPS

2 zakken à 185-215 gram

2.28-2.44

BONDUELLE GROENTE
alle soorten 1/4 blikjes

4 blikjes naar keuze

2.72-5.60

4.99
kilo 9.98

1.89
kilo 0.76

2.00
2 zakken

1+1
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TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Vrouw, echtgenote, mama en collega. Met man, drie kinderen en een baan. 
Chaotisch en verstrooid, actief en creatief, emotioneel en betrokken.

Dag sinterklaasje?
Zondag namen we afscheid van Sinterklaas, die 
vanuit Aarle-Rixtel weer richting Spanje vertrok. 
Als hij volgend jaar terugkomt, heb ik waarschijnlijk 
ook afscheid genomen van een periode.  Al tijden 
twijfel ik over het tijdstip waarop ik mijn dochter 
‘Het grote geheim’ ga vertellen. 

Mijn jongens waren echte gelovers. In de zomer 
voordat ze naar groep zes gingen vertelden we de 

waarheid over dit fantastische kinderfeest. “Hoe 
denk je dat Sinterklaas cadeautjes naar alle 

mensen brengt?” vroegen we. Op de zwoele 
zomeravond kregen we een uiteenzetting 

over allerlei pakhuizen en een logistiek 
systeem waar zoonlief duidelijk over 

na had gedacht. Toen wij subtiel 
onze rol in het systeem verklap-

ten, zagen we de radartjes in 
zijn hoofd tollen, om na een 

aha-erlebnis ons lachend 
aan te kijken en te zeggen 

dat hij het allemaal wel 
wist.

Naïeve Marie-Christientje  zat ooit zo bij haar 
ouders. Geheel pedagogisch verantwoord vertelden 
ze ‘Het grote geheim’; “Sinterklaas is gewoon een 
meneer en woont in Mariahout.” Terwijl mijn oud-
ers dachten dat ik het slechte nieuws vrij goed op-
nam, had ik in mijn gedachten medelijden met de 
‘Goede Sint’. “Moest die met zijn witte haren en 
baard het hele jaar verstopt zitten in een huis?” Ik 
bedacht meteen een plek in Mariahout waar hij zou 
kunnen wonen. Waarschijnlijk aan de andere kant 
van de Mariastraat, want ik mocht nooit de grote 
weg oversteken.

In een kinderleven breekt het moment aan dat je 
‘het Sinterklaasgeheim’ ontdekt. Opeens zie je 
geen Sinterklaas maar ome Henk, vind je cadeautjes 
in de kast of je met zorg gepoetste wortel voor het 
paard ligt weer op zijn oude plek in de koelkast. Het 
meest vervelende was als andere kinderen of een 
onbeholpen leerkracht het geheim vertelden.

Zingen voor de haard, samen naar de intocht, het 
sinterklaasjournaal, schoenen zetten.  Gelukkig 
hoef ik pas volgend jaar afscheid te nemen van 

deze periode. Of niet?  “Heb je Sinterklaas 
nog een hand kunnen geven?” vraag ik aan 
mijn zevenjarige als we na Sint op school 
naar huis rijden. “Ja, maar hij was nep, zijn 
snor zakte af.” Meteen begint dochterlief 
alle verdachte details op te noemen. Het 
heilige vertrouwen is aan het wankelen. Ko-
mende zomerperiode toch maar een zwoele 
avond uitzoeken?  Een nieuwe periode is in 
aantocht. Dag Sinterklaasje. 

Een paar uurtjes per week kan een leven veranderen

Project ViERBINDEN op zoek naar maatjes
Laarbeek - Een maatje kan op allerlei manie-
ren helpen door bijvoorbeeld een bezoek thuis 
te brengen of door samen op stap of naar de 
film te gaan, te sporten, fietsen, wandelen, kof-
fie drinken, spelletje doen of samen met een 
hobby bezig zijn. ViERBINDEN Maatjesproject 
is op zoek naar vrijwilligers die een maatje voor 
iemand willen zijn.

Voor een jongen van 23 jaar zijn zij op zoek naar 
een gezellig maatje die met hem tijd wil door-
brengen. Door zijn autisme en ADHD is deze 
jongen op zoek naar een maatje, bij voorkeur 
tot 30 jaar, die duidelijk is in zijn communicatie. 
Hij houdt van films kijken, gezelschapsspelletjes, 
videogames en fitnessen.

Verder zijn zij op zoek naar een maatje voor een 
12-jarige jonge vrouw uit Lieshout. Zij zoekt bij 
voorkeur een vrouwelijk maatje die haar wat ex-
tra aandacht kan geven. Haar hobby is basket-
bal, spelletjes en leuke dingen doen.

Voor een 61-jarige alleenstaande vrouw uit Beek 
en Donk zijn ze op zoek naar een maatje die met 
mevrouw buiten wil gaan wandelen en eventu-
eel wat boodschappen doen. Mevrouw is afhan-
kelijk van haar rolstoel. 

Ook is het maatjesproject op zoek naar een ma-
tje voor een 79-jarige man uit Aarle-Rixtel. Deze 
meneer zit in een elektrische rolstoel die hij heel 
handig manoeuvreert en wil daarmee graag op 
pad met iemand die met hem meefietst en sa-
men met hem een terrasje pikt of iets dergelijks. 
Bij slecht weer zou hij ook graag buurten.

Voor meer informatie over deze vacatures of als 
u interesse heeft om maatje te worden dan graag 
contact opnemen met het maatjesproject Laar-
beek, Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk, te-
lefoonnummer: 0492-328807. Een mailtje sturen 
naar sdkoning@vierbinden.nl kan natuurlijk ook.

Aarle-Rixtel – Liederentafel ’t Zonnetje houdt, 
in samenwerking met ViERBINDEN, een mee-
zingmiddag ‘Wij komen te samen’, voor een 
kerstsamenzang.

De meezingmiddag is op zondag 20 december 
in Zonnetij in Aarle-Rixtel. Er wordt gezongen 

onder leiding van het eigen orkest ‘Sunshine’, uit 
kerstbundels die voor u aanwezig zijn. Iedereen 
is van harte welkom. De aanvang is 14.30 uur 
en de zaal is open vanaf 14.00 uur.  Toegang is 
gratis. 

Beek en Donk - De laatste dansmiddag voor dit 
jaar staat voor de deur. Op dinsdag 15 decem-
ber wordt in de ontmoetingsruimte van de Wa-
terpoort weer een dansmiddag gehouden.

Onder leiding van DJ Arie Wagelmans komen 
verschillende gezelschapsdansen voorbij zoals 
de Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een Swing. 
Iedereen is welkom, je hebt geen partner nodig. 

De middagen zijn goed voor lijf en leden en hou-
den je jong! 

De dansmiddag op 15 december begint om 
14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Voor meer 
informatie kun je terecht bij ViERBINDEN Mach-
teld Hoebergen, mhoebergen@vierbinden.nl of 
tel. 06-45203227. Zegt het voort, op naar de 
Waterpoort!

Kerstsamenzang met Liederentafel ’t Zonnetje

Dansmiddag in de Waterpoort

Henrie Bouwmans

DORPSONDERSTEUNER

Trots vertelt aandachtsfunctionaris Ouderenwerk Henrie 
Bouwmans over de vele mogelijkheden die ViERBINDEN 
biedt aan ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
willen wonen. “Wij hebben een groot netwerk, een groot 
aantal betrokken vrijwilligers en hele mooie projecten 
waarmee we ouderen in de gemeente Laarbeek kunnen 
ondersteunen.”

Zelfstandig maar niet alleen
De meeste ouderen vinden het prettig wanneer ze zo lang 
mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wonen. Ook vanuit de samenleving wordt er tegenwoor-
dig verwacht dat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft. Maar 
zelfstandigheid betekent niet alles zelf doen of oplossen. 
Als u tegen problemen aanloopt waar u zelf of met uw 
omgeving niet uitkomt, is het altijd mogelijk een beroep te 
doen op de aandachtsfunctionaris of vrijwilligers Ouderen-
werk van ViERBINDEN. “Wij weten raad op veel verschil-
lende terreinen waar ouderen mee te maken krijgen”, ver-
telt Henrie. “Voelt iemand zich eenzaam of onveilig? Lukt 
het niet meer zelf een gezonde maaltijd te bereiden? Wij 
staan de ouderen in Laarbeek graag met raad en daad bij.”

Activerend huisbezoek en slimme zorg
Iedere inwoner van Laarbeek krijgt vanaf zijn 75e levens-
jaar iedere twee jaar een huisbezoek aangeboden door een 
vrijwilliger. Henrie legt uit: “Bij deze activerende huisbe-
zoeken kijken we preventief mee met de oudere naar zijn 
of haar situatie. We gaan in gesprek over de woon- en 
leefomstandigheden. Is de woning nog geschikt of moe-
ten er misschien wat aanpassingen gedaan worden? Hoe 
is het fysiek met iemand gesteld? Zijn er voldoende sociale 
contacten of is iemand aan het vereenzamen? Zijn er mis-
schien financiële problemen? Tijdens het huisbezoek ont-
vangt de oudere een gratis map met belangrijke informatie 

en telefoonnummers op het gebied van zorg en welzijn. 
En natuurlijk adviseren de vrijwilligers tijdens het gesprek 
over mogelijke oplossingen of handigheidjes. Ook kun-
nen zij hulp bieden bij het archiveren van papieren en 
documentatie. Handige oplossingen verzinnen ook de 
vrijwilligers van het project ‘Slimme Zorg’. Zij kijken mee 
met concrete problemen waar iemand tegenaan loopt en 
denken mee over een oplossing. Zo hebben zij bijvoor-
beeld een schapje gemaakt voor iemand die niet meer 
zelf de post van de grond kon rapen. 

Een keur aan producten, diensten en activiteiten
“Wij hebben geen zak met geld, maar een groot netwerk 
en veel producten, diensten en activiteiten waarmee 
we ouderen ondersteunen”, vertelt Henrie Bouwmans. 
“Bijna te veel om op te noemen. Zo zijn er maaltijdvoor-
zieningen en kunnen ouderen ook gebruik maken van 
onze sociale alarmering. Op de Vrijwilligershulp kan een 
beroep gedaan worden voor klusjes in en om huis of voor 
vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Wij bieden ook 
Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO) en in samenwer-
king met de KBO-afdelingen in de Laarbeekse kernen 
bieden we oudereneducatie. Zo is het mogelijk er eens 
uit te zijn en tegelijkertijd een cursus te volgen op het ge-
bied van e-bikes, een rijvaardigheidstoets te doen of een 
middag naar de film te gaan en na afloop te discussiëren 
met een filosoof.”

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? 
Kijkt u dan op www.vierbinden.nl/welzijn-ouderen of 
belt u met Henrie Bouwmans (0492-328803). Heeft u 
interesse om als vrijwilliger voor het project Activerend 
Huisbezoek ouderen in hun thuissituatie te bezoeken, 
dan kunt u zich aanmelden bij ViERBINDEN.

ViERBINDEN ondersteunt ouderen bij het zo lang 
mogelijk thuis wonen

ViERBINDEN.NL
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Naam:

Knip onderstaande bon uit en lever deze vóór donderdag 24 december 16.00 uur in bij één van de 
deelnemende winkeliers van Beekvlied! Op maandag verzamelen de winkeliers alle krantenbonnen en worden 
er maar liefst 16 winnaars getrokken. Je kunt hierbij een waardebon van €25,00 van één van 
de deelnemende winkels winnen. Maandag 28 december vindt om 16.00 uur de uitreiking plaats bij Slagerij 
Brouwers

Uw kwaliteitsbakker

Lieshout          T. 0499-422976

Gildeslager 
Brouwers

WAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWoonplaats:WAARDEBONWoonplaats:

Telefoon:WAARDEBONTelefoon:

Prijzenloterij op het Heuvelplein

Naam

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres€ 25,-
De

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeek

krant
Drogisterij

Beek en Donk – Winkeliersvereni-
ging Beekvlied heeft wederom met 
prijzen gestrooid. De afgelopen 
twee weken konden bij de aange-
sloten winkeliers waardebonnen 
worden ingeleverd. Maandag vond 
de trekking plaats en kregen de 
winnaars rond de klok van 16.00 
uur hun cadeau bij Shoes4You op 
het Heuvelplein in Beek en Donk. 

Al sinds enige tijd houdt Winkeliers-
vereniging Beekvlied deze waarde-
bonnenactie. Gedurende een be-
paalde periode kunnen inwoners 
de waardebon uit De MooiLaar-
beekKrant knippen en inleveren 
bij een deelnemende winkelier. Elk 
lid van Beekvlied geeft prijzen weg 
ter waarde van 25 euro. Deze ac-
tie vond eerder al met Vader- en 
Moederdag plaats en ook met Sin-
terklaas en Kerst houdt de winke-

liersvereniging deze actie, waarbij 
telkens tientallen prijzen verdeeld 
worden.

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Terugkomende actie Winkeliersvereniging Beekvlied zet het Heuvelplein op de kaart 

Vele gelukkige winnaars bij actie Beekvlied 

www.mooilaarbeek.nl
www.mooilaarbeek.nl

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

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

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

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

AANGEBODEN

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

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

Gratis af te halen: 2 lage grenenhouten een-
persoons ledikanten met lattenbodems en 
ieder met twee laden. Tel. 0492-461773

Wie heeft er nog een video en veel vrije tijd? 
Gratis af te halen: ca. 100 videobanden met 
muziek, fi lm en natuur. Alles meenemen. Tel. 
0499-422271

Aangeboden: heidehoning. Oranjelaan 35, 
Beek en Donk. Tel. 06-22491838

GEVONDEN
Sleutelbos omgeving het Klavier Aarle-Rixtel 
met meerdere soorten sleutels en o.a. een groen 
fl esopenervormstuk gevonden. Tel. 0492-
386116

Sport activity trackerbandje gevonden in 
Mariahout. Tel. 0499-421619

GEVRAAGD
Te koop gevraagd: landbouwmachines. O.a. 
ploeg, frees, schudder, hark, maaier, mesttank, 
kipper, grondbak, weisleep, bloter, maiszaaima-
chine, tractor, etc. Tel. 06-19076959
Gratis ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, 

kabels, computers, zonnebanken, elektroni-
ca, fi etsen, witgoed, bruingoed, zink, lood 
etc. OHD tel. 06-11070700

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

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

Kerststuk kopen? Kom kijken bij de bloemist 
thuis. Rullen 13A, Gerwen.U bent van harte 
welkom op 10, 11 en 13 december en ook 
15,17,18,19 en 20 december, of maak een af-
spraak, bel dan 06-81330264. Beauté Bloem-
sierkunst, verrassend ànders

TE HUUR
Wijnbar / Cocktailbar / Drankenbar. Voor meer 
informatie dj.imm@live.nl / 06-41538601

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

Kunstkerstboom 180cm met 450 lampjes, ballen, 
piek en standaard. €30,00. Tel. 06-43124480

Te koop: 2,5-zits bank: €350,00. 2 fauteuils: 
€150,00 per stuk. Hoogpolig paars wollen 
vloerkleed (1,70x2,90): €100,00 Alles in zeer 
goede staat! 06-12451100

Kerstbomen, mooie middelgrote en grote, 
van 1,5 tot 5 meter hoog, prijs vanaf €10,00. 
Tel. 0499-422121

De beste tijd om te planten: Laan- en park-
bomen, coniferen, heesters, taxus, buxus, 
laurier, en hedera’s. Tevens bloeiende win-
terviolen, heideplanten en alle vaste planten. 
Groencentrum van Heesch. Kerkdijk Zuid 7b, 
Sint-Oedenrode. 0413-472040

VERLOREN
Wil diegene die mijn zwarte fl eece jack heeft 
meegenomen deze aan mij terugbezorgen. 
Zwart fl eece jack met witte ritsen, capuchon en 
rode shawl. Meegenomen afgelopen vrijdag in ’t 
Cafe van Lieshout in Lieshout. Tel. 06-53412480

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

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Nona Goossens 
info@mooilaarbeek.nl

tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Suzanne

40 jaar

Hartelijk gefeliciteerd van 
pap, mam, Jolanda en Rob

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

Voor het ophalen van:

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

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar

Hier weer een verhaaltje. Zoals twee 
weken geleden beloofd, zou ik jullie 
iets vertellen over mijn ervaringen van 
wandelen in een Big 5 gebied. Wel, ik 
was op een cursus om mijn uren voor 
mijn back-up trailsguide bij elkaar te 
krijgen. We hadden gedurende 2 we-
ken in totaal 53 uur gelopen. Natuur-
lijk hebben we niet in elke wandeling 
1 van de Big 5 gezien (olifant, buffel, 
neushoorn, leeuw en luipaard). Maar 
het was een geweldige tijd!

Tijdens onze eerste wandeling hadden 
we heel veel geluk. Iemand had ons 
geïnformeerd dat er olifanten in de 
buurt waren. En ja, na ongeveer 30 
minuten flink doorstappen hadden we 
ze gevonden. We leerden hoe we de 
wind en de omgeven planten moes-
ten gebruiken om zo dicht mogelijk bij 
de olifanten te komen zonder dat ze 
in de gaten zouden krijgen dat we er 
waren. En dan het belangrijkste: weer 
weggaan zonder dat de olifanten het 
in de gaten hadden. Het is geweldig 
om deze gigantische dieren te voet te 
mogen zien. Dat is gewoon een ge-
voel dat je niet kunt beschrijven. 

We hebben ook een wandeling gehad 
waar we een beetje een waarschuwing 
van een olifant gekregen hadden. Wij 
zaten allemaal op een rots waar 3 
bullolifanten ons van de linkerkant 
van de rots voorbij gingen maar nu 

besloot de 4e bull om ons van de 
rechterkant van de rots voorbij te 
gaan. Wel, ze wisten niet dat wij op 
de rots zaten. De wind kwam mooi 
vanaf de olifant naar onze richting. Nu 
was het alleen zo dat de 4e olifant een 
beetje te dichtbij kwam dus moesten 
we hem laten weten dat wij er waren 
uit voorzorg. Als hij ons op het laatste 
moment zou zien, dan zou het verhaal 
waarschijnlijk heel anders zijn. Geluk-
kig was dat niet het geval. Nadat onze 
mentor (degene die ons alles leert en 
uitlegt) de olifant had laten horen 
waar wij waren, door gewoon te pra-
ten, was de olifant een beetje geïrri-
teerd maar nam wel een paar stappen 
terug. Hij bleef nog even rondhangen 
en gooide wat zand en een flinke 
‘head shake’ maar daar bleef het bij. 
Uiteindelijk vertrok hij en waren wij 
weer helemaal veilig.

De beste wandeling was onze laat-
ste wandeling! We zagen de zwarte 
neushoorn, dit is de gevaarlijkste van 
allemaal. We volgden een vrouwtje en 
haar 1 jaar oude kalf voor ongeveer 
20 minuten en ze had ons helemaal 
niet in de gaten. Dit was de beste er-
varing ooit. We waren op een stadium 
maar 15 meter van ze af. Wat een ge-
weldige beesten zeg!

Ik moet het weer afsluiten! Hoop dat 
jullie een beetje genoten hebben van 
mijn verhaaltje! Tot de volgende keer!

Groetjes uit het zonnige Zuiden!
Knuffel Amy

Luchtpost
Luchtpost

Zuid Afrika

haar 1 jaar oude kalf voor ongeveer 

Ik moet het weer afsluiten! Hoop dat 

Witte neushoorn met kalf

Hoe bijzonder: tweemaal in je leven deel uitmaken 
van vier generaties!

Op 3 november werd Bart van Berlo geboren en daarmee ook voor de tweede keer een vierde generatie van 
de familie Van Berlo.

Vroeger vlnr.: papa Hans van Berlo, oud-opa Jan van 
Berlo, opa Wim van Berlo en kleine Wilco van Berlo.

Nu vlnr.: papa Wilco van Berlo, oud-opa Wim van Berlo, opa Hans 
van Berlo en kleine Bart van Berlo als het stralende middelpunt.

Tel.  06 - 37 39 41 15
Achterbosch 6, Lieshout

Verkoop, installatie en onderhoud
van pelletkachels, pelletketels & 
rookgaskanalen
Zeker 50% besparing op energiekosten
Hoog rendement van wel 92%

BESPAREN OP UW ENERGIEKOSTEN?

Melissa en Simone 
gefeliciteerd
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 IJssalon

De Verrassing

Op zoek naar een nagerecht voor uw Kerstdiner? Wat dacht u van 
onze ijstaarten, chocolademousse, ijs en/of onze ijsbonbons als 
nagerecht?
 
Wilt u niet met lege handen aankomen met de feestdagen? Wij 
hebben diverse leuke (kerst)cadeaus.
 
Wij wensen u alvast prettig kerstfeest en een goed 
2016 toe!
 
Loop eens bij ons binnen!

Mooi UIT in Laarbeek

Afhalen of bezorgen?
 U kunt uw diner of buff et afhalen of laten bezorgen.

Afhalen 24 december tussen 16.00 en 17.00 | Afhalen 25 en 26 december tussen 11.30 en 14.00
Afhalen in Herberg ‘t Huukske Kapelstraat 5-7 Beek en Donk

Bezorgen in Laarbeek tussen 12.00 en 16.00 Bezorgkosten 10,00
Bezorgen buiten Laarbeek tot 25 km voor 17.00 of in overleg Bezorgkosten 20,00

Voor meer informatie en mogelijkheden staan wij u graag te woord!

Kerstbuff et bij u thuis.
Zorgeloos genieten van diverse culinaire lekkernijen.

HansKookt heeft voor u alles uit de kast gehaald. Alle voorbereidingen zijn gedaan.
U hoeft alleen enkele laatste handelingen te doen. Alles word koud aangeleverd maar staat

met de bijgeleverde, eenvoudig beschreven instructie binnen een handomdraai op tafel!

Warm:
Filet van herterug of diamanthaas (=keuze doorgeven aub) met peperkoek-cognacsaus
Getrancheerde beenham met paddenstoelensaus
Stoof van botermalse rundersucade in rode wijnsaus
Witvisfi let vergezeld met gamba en dilleroomsaus
Aardappelgratin, witlof in ham-kaas, haricots verts met bacon, gebakken krieltjes.

U hoeft niet te kiezen. U krijgt dit alles voor 29,50 p.p.
Alleen de 2 keuzegerechten doorgeven voor 21 december aub!
Eventueel nog uit te breiden met soep naar keuze.
Wildbouillon en/of kreeftensoep 14,00 per liter (4 pers.)
Runderbouillon en/of paddenstoelenroomsoep 10,00 per liter
Voor ons culinair kerstdiner kijkt u op onze site 
www.uwkokaanhuis.nl

Koud:
Garnalen cocktail of Cocktail van “Pulled porc” met ananassalsa (= Keuze doorgeven aub),
Bourgondische salade rijk gevuld,
Rundergebraad met pesto en kaaskrullen
Brie van de mat met salade van appel, walnoten, selderij en honing
Snippers gerookte zalmfi let,
Wrap gevuld met mousse van gerookte forel en venkel-wakamésalade,
Vers afgebakken stokbrood en kruidenboter
Dit alles gepresenteerd op feestelijk opgemaakte schaal

Dessert “Noel”:
Cheesecake met mousse van chocolade en gepocheerde peer. 

Hans Kookt | 06-20963402 | www.uwkokaanhuis.nl | hansclaas57@gmail.com

Dag Sinterklaasje!

Redacteur: Suzan Mulder
Fotografen: Joost Duppen, 
     Marcel van de Kerkhof    
      (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel - De rust in veel gezinnen is weer-
gekeerd. Honderden kinderen uit Laarbeek en 
hun ouders en grootouders verzamelden zich 
zondag 6 december bij de kiosk in Aarle-Rixtel 
om in optocht Sinterklaas te begeleiden naar 
zijn stoomboot. Sinds een aantal jaar is het tra-
ditie dat Sinterklaas vanaf de passantenhaven 
in het Laarbeekse dorp vertrekt om te beginnen 
aan zijn tocht terug naar Spanje. Alle kinderen 
mogen hem natuurlijk uitzwaaien. De Mooi-
LaarbeekKrant zwaaide mee.

Vol verwachting
Nog één keer staan de kindergezichtjes strak 
gespannen. Vol verwachting kloppen de hartjes. 
Lampionnen in de hand, pietenmutsjes sieren 
nog een laatste keer de hoofdjes. Terwijl ze staan 
te wachten, mogen ze in de kiosk vertellen wat 
ze hebben gekregen op pakjesavond. “Een ta-
blet”. “Lego Friends”. De Laarbeekse kinderen 
lijken goed verwend door de Sint dit jaar.

“Ga je mij missen?”
De spanning bij de kiosk loopt op. Zou Sinter-

klaas nog wel komen? Maar dan verschijnen er 
al wat Pieten. En daar komt eindelijk ook Sinter-
klaas. De wandeling van zijn koets naar de kiosk 
duurt even, want de Sint neemt uitgebreid de 
tijd om alle kinderen nog een laatste keer een 
handje te geven. “Ga je mij missen?”, vraagt hij 
aan een jongetje. Bij de kiosk staat wethouder 
van Zeeland hem op te wachten om hem na-
mens alle gezinnen te bedanken voor zijn komst 
naar Laarbeek. Samen met de kinderen zet hij 
het ‘lang zal hij leven’ in, want vandaag is niet 
alleen het afscheid, maar ook de verjaardag van 
de goedheiligman.
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Prachtig schouwspel
Onder begeleiding van politie, brandweer en 
de Harley-Davidsonclub vertrekken Sinterklaas, 
zijn Pieten en alle kinderen in optocht naar de 
haven. Discopiet voorop in zijn mooi versierde 
auto. De gekleurde en knipperende lichtjes zien 
er feestelijk uit in het donker en samen met alle 
kinderen en hun lampionnen vormt het een 
bijzondere stoet. Onderweg wordt er gedanst 
op de ‘pepernotensamba’. Bij aankomst in de 
haven geeft Sinterklaas opnieuw zoveel mo-

gelijk kinderen een hand. “Vinden jullie het 
ook zo jammer, dat het weer afgelopen is? Ik 
ga jullie missen, tot volgend jaar!”, belooft hij 
en dan stapt hij op de gereedliggende boot. 
Pakjesboot 43, versierd met gekleurde lamp-
jes, dansende en zwaaiende Pieten op het dek 
en natuurlijk Sinterklaas vaart langzaam weg 
richting Beek en Donk en vormt een prachtig 
schouwspel voor alle uitbundig zingende en 
zwaaiende kinderen en hun ouders. Dag Sin-
terklaasje, daahaag daahaag!

 24 hapjes (inclusief serveertray) 
 Direct serveren 
 Verras uw gasten  
meer info op: www.sluys6.nl 

   MeatboxMeatbox          VegaboxVegabox        CombiboxCombibox  
    FishboxFishbox      CharcuterieboxCharcuteriebox    SweetboxSweetbox  
           

BorrelboxBorrelbox  

verjaardagverjaardag——openingopening——jubileumjubileum  
(kerst)borrel(kerst)borrel——personeelsdag personeelsdag   

0492 461 220  / info@sluys6.nl / www.sluys6.nl  /  Beek en Donk / 

‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 120 personen? Info aan de bar

DORPSSTRAAT 58,  LIESHOUT

Zondag 13 december het laarbeekse duo 
Jan en Kristel 

“PURE UNPLUGGED”

Aanvang 16.00 uur. Gratis entree.

Mooi UIT in LaarbeekDag Sinterklaasje!
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WELKOM!

DRIESSEN CITROËN
PIETERSBERGWEG 29 - EINDHOVEN
040 - 264 64 50  - WWW.DRIESSEN-CITROEN.NL
CONTACT@DRIESSEN-CITROEN.NL 

NIEUW ADRES HELMOND PER 1 DECEMBER 
VARENSCHUT 11 - HELMOND - 0492 - 57 64 04 
WWW.DRIESSEN-CITROEN.NL/HELMOND
CONTACTHELMOND@DRIESSEN-CITROEN.NL

IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE IN DE NIEUWE DRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSENDRIESSEN CITROËN  CITROËN  CITROËN  CITROËN  CITROËN  CITROËN  CITROËN 
VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.VESTIGING TE HELMOND.

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*

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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Alzheimercafé voor inwoners Laarbeek
Laarbeek - Muziek roept bij vrijwel ie-
dereen allerlei gevoelens op. Je kunt 
er blij van worden, melancholiek en 
zelfs intens verdrietig. De laatste ja-
ren wordt muziek meer en meer ge-
bruikt om het sociale isolement van 
mensen met dementie te doorbreken. 
Hoe muziek daarvoor ingezet kan 
worden, komt aan de orde in het Alz-
heimercafé op 17 december. 

Dus heeft u zin in een interessante 
en muzikale avond? Heeft u (andere) 
vragen over dementie? Wilt u contact 
met lotgenoten, ervaringsdeskundi-
gen, mantelzorgers of gewoon kennis 
maken in een ongedwongen sfeer? 
Wees dan welkom op donderdag 17 
december in het Alzheimer Café te 
Helmond.

Het Alzheimer Café is een ontmoe-
tingsplaats voor iedereen die met de-
mentie, in welke vorm dan ook, te ma-
ken heeft. In een ongedwongen sfeer 
kunt u lotgenoten ontmoeten, infor-
matie krijgen en ervaringen delen. Elke 
derde donderdagavond van de maand 
in Zorginstelling Alphonsus, Hoofd-
straat 176, Mierlo-Hout in Helmond.  

Als u een bezoek wilt brengen aan het 
Alzheimer Café kunt u op 17 december 
zonder aanmelding vooraf langsko-
men. De entree is gratis. Vanaf 19.00 
uur bent u van harte welkom voor een 
kopje koffie of thee, het programma 
start om 19.30 uur. Na de inleiding is 
er tijd voor een drankje. Daarna kunt 
u vragen stellen en in discussie gaan. 
Rond 21.00 uur, na de afsluiting, is er 

gelegenheid om nog iets te drinken en 
na te praten. Het Alzheimer Café sluit 
om 21.30 uur. 

Het Alzheimer Café is bedoeld voor de 
inwoners van Aarle-Rixtel, Asten, Ba-
kel, Beek en Donk, Brouwhuis, Deur-
ne, Elsendorp, Gemert, Handel, He-
lenaveen, Helmond, Lierop, Lieshout, 
Liessel, Mariahout. Mierlo, Mierlo-
Hout, Mortel, Neerkant, Ommel, Rips, 
Someren, Stiphout en Vlierden.
 
Als u vooraf vragen heeft kunt u con-
tact opnemen met Lies van Houtem, 
Stichting LEVgroep Leven & Verbin-
den, tel. 0492-598989 (tijdens kan-
tooruren).

Kerstkienen met buurtvereniging 
Plan West
Lieshout - Buurtvereniging Plan West 
houdt op woensdag 16 december een Kerst 
kien avond met mooie kerstpakketten als 
prijzen en de opbrengst hiervan komt ge-
heel ten goede aan de buurtvereniging.

Deze en andere kienavonden vinden plaats 
in zaal de Koekoek aan de Dorpsstraat 49, 
en beginnen om 20.00 uur. De zaal is open 
vanaf 18.30 uur. Iedereen is hier welkom.

Vlooienmarkt bij de Dreef
Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis de 
Dreef te Aarle-Rixtel wordt zondag 13 
december van 9.00 tot 16.00 uur een 
vlooienmarkt gehouden. Deze vlooien-
markt is georganiseerd door de stichting 
Aarle-Rixtel in samenwerking en ten bate 
van de EHBO, volleybalvereniging Cialfo, 
badmintonclub de Ganzeveer en de vete-
ranen van ASV, allen uit Aarle-Rixtel.
Op deze markten kunnen particulieren 

een kraam of grondplaats huren voor de 
verkoop van tweedehands goederen. Be-
zoekers kunnen snuffelen naar snuisterijen, 
huisraad, boeken, elektrische apparaten, 
huishoudelijke apparaten, kleding, cd’s, 
platen, speelgoed, te veel om op te noe-
men. Wie nu eens eindelijk de zolder op 
wil ruimen of van spullen af wil komen, die 
eigelijk zonde zijn om weg te gooien, kan 
nu terecht op de gezellige vlooienmarkt in 

Aarle-Rixtel, waar men ook kan genieten 
van een kopje koffie, drankje of hapje.

De kosten voor een kraam bedragen 
€20,00. De entree bedraagt €2,00. Kin-
deren onder 12 jaar onder begeleiding 
gratis. Voor informatie en boekingen kan 
men bellen naar Frans Coppens, tel. 06-
20888818/ 0492-382481.

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie
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Politieke partij De Werkgroep voldoet aan hoge verwachting Energiecafé
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Beek en Donk - Op donderdag 3 de-
cember vond het Energiecafé plaats 
bij Zaal Dave van de Burgt in Beek en 
Donk, georganiseerd door Laarbeeks 
politieke partij De Werkgroep. Dit 
onderwerp past uitstekend bij deze 
partij, die in haar programma duur-
zaamheid als een van de speerpunten 
heeft. 

Hoofdmotto
Het hoofdmotto van de avond was toch 
wel “Verbeter de wereld, begin bij  je-
zelf”. Visie op hoe om te gaan met ener-
gie nu en in de toekomst, maar ook – 
en dat is het allerbelangrijkste - de wil 
hebben om je gedrag met betrekking tot 
energieverbruik te willen veranderen. 

Diverse sprekers
Drie sprekers gaven op een laagdrem-
pelige wijze inzicht en informatie over 
hoe we zuiniger met alle brandstoffen 
om kunnen gaan om zo op termijn 
onze aardbol te behouden. Klaas Al-
thuizen trapte af met ‘Duurzaamheid 
in een werelds perspectief’. Althuizen 
gaf als voorbeeld wat voor een energie 
een auto opslurpt. Doordat een auto 
zelf gemiddeld genomen al meer dan 
1000 kilo weegt en gemiddeld maar 
anderhalve persoon vervoert, heb je 
slechts een rendement van 2% en een 
energieverlies van 98%. De brandstof 
is dus meer nodig om het blik voor-
uit te krijgen dan de personen die in 
die auto zitten. Een dergelijk inzicht 
geeft een andere kijk op het verbruik 
van energie. Dus pak vaker de fiets! 
Vervolgens sprak Marjorie van Doo-
ren van ‘Het Energie Bureau’. Deze 
spreekster gaf hele praktisch tips over 
hoe je in je woning met energiezuinige 
maatregelen op onnodig energiever-
bruik kunt besparen. Er zijn diverse 
isolatietechnieken en ook subsidies 
hierop te verkrijgen. Tot slot gaf Dyon 
Noy een presentatie genaamd ‘Op 
weg naar een plaatselijke coöperatie’. 
De uit Uden afkomstige spreker kwam 
met een lokaal praktijkvoorbeeld dat 
liet zien hoe je met het oprichten van 
een coöperatieve vereniging toekom-

stige, energiebesparende maatregelen 
kunt treffen. Dit door slim om te gaan 
met brandstoffen, zelf energie op te 
wekken, goed te isoleren en vooral 
samen te werken met overheden, be-
drijven en particulieren. En door dead-
lines te durven stellen om als gemeen-
te je energiezuinige doelen te behalen.

Verloop 
De avond kon rekenen op een goede 
Laarbeekse belangstelling. Donny van 
den Wildenberg was gevraagd om 
als sneltekenaar de sprekers en hun 
thema’s aan het papier toe te vertrou-
wen. Het resultaat waren drie prachti-
ge kunstwerken waarmee de sprekers 
bedankt werden voor hun belange-
loze optreden. Ze waren zichtbaar on-
der de indruk van dit originele cadeau.  
Vervolgens werd aan de hand van 
stellingen een zaaldiscussie op gang 
gebracht over het thema “Hoe om te 
gaan met energie?” en was er ruimte 
tot het stellen van vragen. De avond 
werd afgesloten met het kennisspel 
“Petje op,  petje af”. De aanwezigen 
in de zaal konden aan de hand van 
een aantal vragen kiezen uit twee ant-
woorden waarvoor ze een petje op of 
af moesten zetten. Er bleef uiteindelijk 
een winnaar over. 

Tot slot
Kortom; een dynamisch ‘Energie(k)
café’ dat ruimschoots aan de verwach-
tingen en doelstelling heeft voldaan: 
meer inzicht en bewustwording op 
gang brengen in de wijze waarop we 
met energie om kunnen gaan, niet al-
leen ten aanzien van het  verbruik maar 
ook hoe dit op te wekken. Een derge-
lijk café krijgt een vervolg in 2016. De 
Werkgroep blijft haar politieke cafés 
organiseren. Mochten er naar aanlei-
ding van deze avond belangstellenden 
zijn voor een initiatief tot het vormen 

van een coöperatie/vereniging of iets 
dergelijks? Laat het gerust weten via 
info@dewerkgroep.nl.

Rabobank Peel Noord heeft samenwerken hoog in het vaan-
del staan. De collegiale samenwerking met diverse lokale 
makelaars is hiervan een goed voorbeeld. “We vinden het be-
langrijk om informatie te delen met onze (toekomstige) klan-
ten”, vertelt Marja Gerritsen, � nancieel adviseur bij Rabobank 
Peel Noord. Samen met Paul van Helvoort van Van Helvoort 
Makelaardij in Gemert legt Marja uit waarom het nu een ide-
aal moment is om een huis te kopen.

Er wordt weer gekocht en verkocht!
“De woningmarkt trekt sinds geruime tijd weer aan”, vertelt Paul. 
“De opleving is structureel van aard. We zien het aantal verkopen 
sinds een jaar weer stijgen tot aan de aantallen van voor de crisis. 
Behalve starters zie je ook weer doorstroming naar woningen in 
de midden- en hogere prijsklassen. De betaalbaarheid van wonin-
gen is groot op dit moment en de hypotheekrente is nog steeds 
historisch laag; hét ideale moment dus om als koper de woning-
markt te betreden.” Marja is het met Paul eens: “Ook de verande-
rende wet- en regelgeving maakt het zeker de moeite van het 
overwegen waard om nu in te stappen.” 

Wat verandert er precies in 2016?
“De kostengrens van een woning om voor een lening met Natio-
nale Hypotheek Garantie in aanmerking te komen, wordt verlaagd 
van €231.000,- nu naar €212.000,- per 1 juli 2016. Met NHG krijg je 
extra zekerheid en een lage rente. Vanaf 1 januari 2016 mag een 
nieuwe hypotheek nog maar maximaal 102% van de waarde van 
de woning bedragen. Dit is nu nog 103%.” Marja vervolgt: “Maar er 
is ook goed nieuws te melden: tweeverdieners krijgen in de mees-
te gevallen meer leencapaciteit doordat vanaf januari het tweede 
(laagste) inkomen voor de helft (in plaats van 1/3) mag worden 
meegenomen bij de berekening van wat je maximaal mag lenen.”

Ook goed om te weten
“Vanaf 2016 mogen ouders hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar 
eenmalig een belastingvrije schenking doen van €53.016,- mits 

dit wordt gebruikt voor de aankoop van een woning“, vertelt 
Paul, “maar dit gaat veranderen.” Marja vult aan: “Vanaf 2017 mag 
deze schenking worden verhoogd tot €100.000,- én hoeft de 
schenking niet alleen van ouders afkomstig te zijn.  Veel mensen 
zijn echter niet op de hoogte van de mogelijkheid van een belas-
tingvrije schenking. Soms kan zo’n schenking zomaar net het ver-
schil maken!” Ook op het gebied van duurzaam wonen is er winst 

te behalen. “Hoe energiezuiniger je huis, hoe meer je mag 
lenen”, legt de � nancieel adviseur uit. “Wanneer je je huis 
aantoonbaar verbouwt om het te verduurzamen, bestaat 
de mogelijkheid om meer te lenen tot maximaal 106% van 
de waarde van de woning. Bovenop het maximaal te le-
nen bedrag gebaseerd op je inkomen kun je maar liefst 
€9.000,- extra lenen en wanneer je een energie neutrale 
(‘0 op de meter’-) woning betrekt, kan dit oplopen tot wel 
€27.000,-.” Paul besluit: “Het is betrekkelijk eenvoudig en 
relatief goedkoop om een bestaande woning te voorzien 
van wand- en dakisolatie maar denk bij verduurzamen bij-
voorbeeld ook aan de aanschaf van zonnepanelen of een 
energiezuinige verwarmingsketel; allemaal zaken die er-
voor kunnen zorgen dat je meer kunt lenen.”

Spaarvarken
“Sparen is weer helemaal ‘hip’. Nu je in 2016 nog maar maximaal 
102% van de waarde van de woning mag � nancieren, is het ook 
noodzakelijk om te sparen. Als je een huis koopt, moet je namelijk 
altijd rekeninghouden met bijkomende kosten zoals notariskos-
ten, overdrachtsbelasting en kosten voor de bank”, vertelt Paul, 
“die moet je straks echt  ‘uit eigen zak’ kunnen betalen.” 

Het Rabobank Hypotheekdossier
“Wil je weten wat jij maximaal kunt lenen?”, vraagt Marja, “dan kun 
je dit heel gemakkelijk en vrijblijvend berekenen in het Rabobank 
Hypotheekdossier. Je hoeft hiervoor niet eens klant te zijn van de 
Rabobank. Op onze site kun je met een beperkt aantal gegevens 
zelf een dossier maken en eventueel printen. Wil je meer infor-
matie naar aanleiding van de uitkomsten, dan kun je online een 
afspraak maken met mij of één van mijn collega’s.”

Paul en Marja zijn het met elkaar eens: “De klant neemt tegen-
woordig zelf veel initiatief in de oriëntatie, maar uiteindelijk ko-
men wij als specialist toch in beeld om samen met de klant de 
puntjes op de ‘i’ te zetten!” 

WAAROM JUIST NÚ EEN HUIS KOPEN?

“Voor het eerst in zeven jaar tijd komt er 
meer ruimte om te lenen”

“Een aandeel hebben in elkaar …”

Vlnr: Paul Stienen (Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs), Marie-Louise Meulendijk (Financieel Adviseur Rabobank), Drieke van 
den Hurk (Van den Hurk Makelaars), Marco Eijkemans (Eijkemans Bedrijfsmakelaardij en Taxaties), Marja Gerritsen- van de Vossenberg 
(Financieel Adviseur Rabobank), Geert Geerts (Geerts Makelaars – Taxateurs) en Paul van Helvoort (Van Helvoort Makelaardij BV).

 TE KOOP

KOSTENGRENS WORDT PER 

1-7-2016 VERLAAGD VAN

¤231.000,- NAAR ¤212000,- 

BELASTINGVRIJE SCHENKING

I.V.M AANKOOP WON ING 

VANAF 2017 

VERHOOGD TOT

¤100.000,-.  

TWEEVERDIENERS 
KRIJGEN MEER 
LEENCAPACITEIT

Een aandeel in elkaarRabobank Peel Noord Koppelstraat 91 Beek en Donk 0492-391919 www.rabobank.nl/peelnoord
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Time Out bestaat 20 jaar!

Gemert – Time Out is zaterdag 12 
december jarig en dat laten ze na-
tuurlijk niet onopgemerkt voorbij 
gaan. 20 jaar Time Out: een mooi 
moment om eens terug te blikken 
met de enige echte Time Out reünie! 

Bezoekers die tussen 1995 en 2005 
kwamen stappen kunnen een 
avondje terug in de tijd met de Dj’s 
van toen, het personeel van toen en 
de gezelligheid van toen! De mini-
mumleeftijd is 26+. De tickets kosten 
€10,00 (inclusief 2 consumpties) en 
zijn verkrijgbaar via: www.time-out.
nl (OP=OP!) De Time Out reünie 
vindt plaats in de vernieuwde eve-
nementenhal NXT. Bezoekers kun-
nen deze avond ook naar de andere 

zalen van Time Out lopen. De NXT 
is echter alleen toegankelijk voor de 
Time Out Reünie bezoekers.

Nacht van Time Out betekent heel 
hard feesten met een hele hoop DJs! 
Natuurlijk vieren ze dat ook met de 
huidige bezoekers en wie jarig is 
trakteert! Time Out trakteert op een 
hele hoop vette DJs! Zo staan LNY 
TNZ, Mental Theo, Vato Gonzalez 
ft MC Tjen in de HOT voor je klaar 
om een feestje te bouwen. Je kunt 
deze artiesten vanaf het VIP-deck 
bewonderen door te reserveren voor 
je eigen VIP tafel! Meer informatie 
hierover vind je op: www.time-out.
nl/vip of via vip@time-out.nl

In The Club staat niemand minder 
dan Radical Redemption met een 
unieke 2,5 uur closing set. Deze raw 
grootmeester wordt bijgestaan door 
The Geminizers en F8trix. In het Flü-
gel Feestcafé hossen ze er op los met 
feestzanger Leon Vugts (zanger van 
de Aprèsski hut). En in de Bananas 
gaat men weer volle bak op de lek-
kerste R&B, hiphop en urban. 

Voor de Nacht van Time Out is er 
alleen deurverkoop voor de stan-
daardprijs van €8,00. Wees op tijd 
want vol = vol! Toegang: 16+ (alco-
hol 18+). Let’s get this party started!

Advertorial

Mooi Dier

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

Voor Westy Indy zijn we op zoek 
naar een warm en liefdevol thuis.  In 
de eerste jaren van haar leven heeft 
Indy maar weinig van de wereld 
gezien en in het contact met mensen 
is ze dan ook wat afwachtend. Krijgt 
ze van haar nieuwe baasje rustig de 
tijd om te ontdooien dan is Indy een 
trouw maatje dat kan genieten van 
gezelschap.  Samen een wandeling 
maken vindt ze leuk, al kwispelend  

loopt ze braaf mee aan de lijn. Met soortgenootjes kan Indy 
prima overweg.  Bent u dat baasje dat met Indy wil bouwen aan een fijne 
toekomst samen? Neem dan contact op met dierenopvang De Voorste 
Grootel, tel: 0492-381490, www.voorstegrootel.nl

Naam:        Indy
Leeftijd:     8 jaar

Lezing Brabantse vestingsteden
Aarle-Rixtel - Heemkundekring 
Barthold van Heessel heeft maandag 
14 december haar maandelijkse lezin-
genavond in Zaal Van Bracht in Aarle-
Rixtel. Dit keer brengt Hans van den 
Eeden de Brabantse vestingsteden 
voor het voetlicht.

De vestingsteden in Noord-Brabant 
spreken sterk tot de verbeelding. Hier 
ligt de historie op straat en het lijkt ie-
dere dag Monumentendag. De kruit-
dampen zijn nauwelijks opgetrokken. 
Vestingsteden zijn steden die in de 
vijftiende en zestiende eeuw versterkt 
werden met muren en wallen, basti-
ons en andere verdedigingswerken. In 
een aantal steden zijn deze verdedi-
gingswerken goed bewaard gebleven. 
Tijdens deze lezing wordt u meegeno-
men naar de Brabantse vestingsteden. 
Iedere vestingstad heeft een gemeen-
schappelijke geschiedenis maar ook 
haar eigen geschiedenis. 

Noord-Brabant kent van west naar 
oost 17 vestingsteden. Dit zijn: 
Bergen op Zoom, Breda, Eind-
hoven, Geertruidenberg, Grave, 
Helmond, Den Bosch, Heusden, 
Klundert, Megen, Oss, Ouden-
bosch, Ravenstein, Steenbergen, 
Willemstad, Woudrichem en Ze-
venbergen. Tijdens de boeiende 
lezing staan verleden, heden en 
toekomst van de vestingsteden 
centraal.

Hans van den Eeden (1947) is 
freelancejournalist en schrijft met 
name voor het Brabants Dagblad, 
het magazine ‘In Brabant’ en het 
Nederlands centrum voor volks-
cultuur. Hij is geboren in Breda en 
woont in Heusden-vesting. De Le-
zing begint om 20.00 uur. De en-
tree bedraagt €2,50. Leden heb-
ben gratis toegang.
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Bedrijf: Vuurwerkstunter Beek en Donk
Eigenaar: Bart Sanders
Locatie: Haverkamp 8 (Ind.terrein Bemmer), 
   Beek en Donk
Redacteur: Mariëlle de Beer

Op industrieterrein Bemmer  in Beek en Donk is 
sinds kort Vuurwerkstunter gevestigd, een ver-
kooppunt met complete showroom voor mooi 
en exclusief vuurwerk. Met de knallende kurken 
in het vooruitzicht, gaat de redacteur van De 
MooiLaarbeekKrant op bezoek bij eigenaar Bart 
Sanders, nieuwsgierig als ze is naar het hoe, wat, 
waar en waarom van deze nieuwe Laarbeekse 
onderneming.  Behalve vuurwerk blijkt Bart ook 
‘knetter’ goede koffie te schenken… 

Zeg Bart, was jij vroeger zo’n jongetje die de 
hele dag op Oudejaarsdag met een rugzak vol 
knalvuurwerk de buurt onveilig maakte?
“Uhm…, nou om heel eerlijk te zijn: nee, dat was 
ik niet”, lacht Bart. Bij ‘ons thuis’ werd vroeger 
geen geld uitgegeven aan vuurwerk. Zelf heb 
ik altijd kleine hoeveelheden gekocht maar nu 
mijn kinderen groter worden en vuurwerk wil-
len kopen, ontkom ik er niet aan en sinds ik me 
bedrijfsmatig op vuurwerk heb gericht, moet ik 
toegeven dat ik stiekem toch wel heel erg en-
thousiast word van al het moois dat er  voorhan-
den is.”

Vuurwerkstunter Beek en Donk is gevestigd in 
Beek en Donk maar is ook te vinden in Boekel 
en Ewijk. Hoe zit dat precies?
“Het bedrijf is gevestigd in Beek en Donk, ik ben 
geboren en getogen in Boekel en ik ben thans 
woonachtig in Ewijk, moeilijker is het niet”, 
vervolgt Bart. “Mijn vader reed altijd voor Van 
Gend & Loos in Gemert, Laarbeek en omstreken 
en ik heb zelf altijd een transportbedrijf gehad 
in Venhorst en later in Uden; Sanders Logistics. 
Ik ben in Laarbeek, Gemert, Boekel en omstre-
ken dus heel goed bekend. Ik ben op dit pand 

gestuit en was meteen verliefd. Aangezien er al 
een vuurwerkbunker in het pand aanwezig was, 
kon ik direct starten”, aldus Bart. 

Vanaf 15 december gaat je showroom open. 
Waarom móet je deze komen bewonderen?
“Omdat we de grootste en meest complete 
showroom in de regio Brabant hebben! We 
willen mensen graag helpen, ze ‘ontzorgen’. 
Er staan diverse televisieschermen opgesteld 
waarop je ‘live’ kunt zien wat het door jou in-
getoetste vuurwerknummer doet. Op die manier 
zie je gelijk waar je in investeert. En… we hebben 
hele lekkere koffie natuurlijk”, lacht Bart.

Waarin onderscheidt Vuurwerkstunter zich ten 
opzichte van andere vuurwerkverkoopzaken?
Bart vertelt: “Wil je onderscheidend zijn, dan zul 
je kwalitatief goed en zwaar vuurwerk moeten 
leveren tegen een aantrekkelijke prijs en dat is 
hier zeker het geval! Mensen hoeven echt niet 
meer naar het buitenland voor zwaar vuurwerk, 
dat kun je gewoon bij ons krijgen. Bovendien 
werken we met een professioneel team van er-
varen vuurwerkverkopers. We hanteren hele 
ruime openings- en afhaaltijden maar je kunt ook 
online bestellen. Onze webwinkel is al vanaf 24 
november jl. in bedrijf, de eerste bestellingen zijn 
al binnen.”

‘Brandstof wordt in vuurwerk terugbetaald’, leg 
eens uit Bart, hoe zit dat?
“We willen graag dat iedereen in deze regio 
vuurwerk bij ons komt kopen. Om hier te ko-
men, moeten mensen toch in de auto stappen en 

de weg hierheen afleggen. Om onze waardering 
hiervoor te laten blijken, bieden we daarom op 
een ludieke wijze aan de brandstofkosten terug 
te betalen in vuurwerk. Hopelijk maakt dit de 
weg naar ons nog aantrekkelijker”, aldus Bart.

Bart, heb je tot slot nog een gouden tip voor het 
veilig afsteken van vuurwerk?
“Alles wat we verkopen, is veilig. Een echt 

gouden tip is er niet behalve dan houd afstand 
en steek je vuurwerk aan met een degelijke lont. 
Overigens kun je op onze site alles lezen over het 
veilig afsteken van vuurwerk”, besluit Bart.

Vuurwerkstunter Beek en Donk opent per 15 de-
cember de deuren van haar showroom aan de 
Haverkamp 8. Bart Sanders nodigt je van harte 
uit een kijkje te komen nemen! Vuurwerkstunter 
is telefonisch bereikbaar via 06-20708799 of ga 
naar www.vuurwerkstunterbeekendonk.nl  voor 
meer informatie of het online bestellen van jouw 
favoriete vuurwerk! 

Vuurwerkstunter Beek en Donk wenst je een 
mooi, veilig en knallend eindejaarsfeest toe!

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

OP DE KOFFIE BIJ...  VUURWERKSTUNTER BEEK EN DONK

Bart Sanders

Mensen hoeven niet meer 

naar België of Duitsland voor 

zwaar vuurwerk

Winterbos Fair gezellig en druk bezocht

“Ik raak hier meteen in de kerstsfeer”

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Het mooi verlichte 
kerstbomenbos van de familie 
Schuurmans, gelegen aan Scheeps-
tal 3 (tussen Aarle-Rixtel en Ba-
kel), vormde afgelopen zondag het 
sfeervolle decor voor de Winterbos 
Fair. De al weer derde editie van 
dit drukbezochte en sfeervolle eve-
nement was in handen van Angeli-
que Smits uit Stiphout en Ellen van 
Bakel uit Aarle-Rixtel.

Tevredenheid alom
“De fair valt nu op 6 december, 
één dag na Sinterklaas. We dach-
ten dat de datum dit jaar een beetje 
vervelend zou kunnen zijn”, vertelt 
medeorganisator Angelique Smits: 
“Dat blijkt achteraf helemaal niet zo 
te zijn. Bezoekers en kraamhouders 
weten ons te vinden. Wij zijn super 

tevreden. We hebben dit jaar zelfs 
enkele kraamhouders, vanwege het 
grote aanbod, af moeten wijzen.” 
Ook over de samenwerking met 
Kitty Schuurmans, eigenaar van het 
kerstbomenbos, is Angelique Smits 
erg te spreken: “De samenwerking 
met Kitty is geweldig. Ze denkt met 
alles mee, staat voor alles open en 

natuurlijk sowieso het feit dat zij 
haar locatie ter beschikking stelt.”

Toegevoegde waarde
“Ik vind het een hartstikke mooi 
initiatief”, aldus bezoekster Berdie 
Bouwdewijns uit Aarle-Rixtel: “Er 
zijn leuke engeltjes, vogelvoeder-

taartjes voor het goede doel en lek-
kere glühwein. Ik raak hier meteen 
in kerstsfeer. En nu gaan we natuur-
lijk ook nog voor een kerstboom.“ 
Deze stonden verspreid, door het 
met ontelbare lichtjes versierde 
bos, opgesteld . Daartussen bevon-
den zich ongeveer dertig kraampjes 
van de Winterbos Fair met een zeer 
divers aanbod. Zo waren er mooi 
aangeklede kraampjes met kerstde-
coratie, brocante, schapenhuiden, 
kerstkaarten en sieraden. Bezoekers 
die even wilden rusten namen, met 
een kopje koffie of chocolademelk, 
plaats bij het haardvuur. Het talrijke 
publiek genoot van de sfeervolle 
ambiance. Bezoeker Marco Claasen 
uit Helmond: “Wij komen hier al 25 
jaar om een boom uit te zoeken. De 
Winterbos Fair maakt het nu extra 
gezellig. Daardoor heeft het voor 
ons een toegevoegde waarde. Zo 
komen we mooi in de kerstsfeer.”

Een leuk initiatief
Ook deelnemende standhouders 
waren positief. Glühweinverkoper 
Dennis de Rooij uit Helmond: “Het 
is een leuk initiatief. Er zijn ook veel 
leuke kraampjes.” Suzi van Oor-

schot van ijssalon De Verrassing uit 
Beek en Donk: “Het bevalt super. 
De omgeving is magisch.”
Veel belangstelling was er voor ‘ui-
len Hartjes’ van Chris Hartjes uit 
Venhorst. Bezoekers konden bij 
zijn kraam op de foto met een van 
zijn tamme uilen. Een stuk of tien 

prachtige exemplaren, variërend 
van kerkuil tot Europese Oehoe, 
zaten geduldig te wachten tot zij 
gekozen werden. “Het is een uit de 
hand gelopen hobby”, aldus Chris 
Hartjes: “We fokken ze zelf. Ze zijn 
zo tam omdat we ze zelf met de 
hand grootbrengen. Hier zitten ze 
natuurlijk vast maar straks als we 
thuis zijn, kunnen ze vliegen in een 
hele grote volière.”

De gemoedelijkheid van Kerstmis
Eigenaresse Kitty Schuurmans is 
voornamelijk te vinden bij de in-
gang. Daar is het goed druk bij het 
inpakken van de met zorg uitgeko-
zen kerstbomen: “We zijn nu voor 
het eerst vanaf 1 december open. 
Liever wachten we tot na Sinter-
klaas maar het is niet meer tegen te 
houden. Mensen willen steeds eer-
der een boom hebben. Het lijkt wel 
of ze steeds vroeger de gemoede-
lijkheid en warmte van Kerstmis in 
hun huis willen hebben.” Ondanks 
het harde werken, geniet zij met 
volle teugen: “Ik leef de hele dag 
in het bos. Het voelt als vakantie. 
Kerst is mijn leven. Daar leef ik al-
tijd naartoe.”

Kerst is mijn leven, daar leef 

ik altijd naartoe

De omgeving is magisch

Lezing Brabantse vestingsteden
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Record aantal bruidsparen bijeen

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek organiseert ieder jaar een bijeenkomst voor 
alle bruidsparen die gedurende het jaar hun 50-, 60-, 65- of 70-jarig huwelijksjubileum 
vieren. Dit jaar waren er maar liefst 72 bruidsparen aanwezig bij deze bijeenkomst in 
De Couwenbergh in Aarle-Rixtel. Er waren 66 gouden bruidsparen, 4 diamanten (60 
jaar), 1 briljanten (65 jaar) en zelfs 1 platina paar (70 jaar getrouwd). Nog niet eerder 
waren er zoveel aanwezigen op deze feestelijke middag. 

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 10 december 2015.

Kort nieuws

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Gemeente actueel

Vastgestelde Verordening

Verleende vergunningen

Afvalkalender huis-aan-huis, uitgave gemeentegids is gestopt

Inzameling papier: binnengebied om de twee weken, 
buitengebied om de vier weken

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Voorgenomen uitschrijving Basisregistratie Persoonsgegevens
• Veranderingen per 1 januari 2016 voor iedereen die in 2015 onder de AWBZ of 

vorm van Jeugdhulp valt

Kijk voor nieuws over de crisisnoodopvang voor vluchtelingen in MFC De Dreef  
www.laarbeek.nl/crisisnoodopvang
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie   Ingediend Werkomschrijving
Kerkakkers 1, Beek en Donk 01-12-2015 plaatsen zeecontainers
Groes 26, Beek en Donk 30-11-2015 bouwen van een woning
Bemmer IV, Beek en Donk 01-12-2015 kappen negen eiken en een es
Veghelsedijk 20, Mariahout 03-12-2015 vergroten champignonkwekerij
Servaasstraat 18, Lieshout 03-12-2015 vergroten woning (dakkapel)
Ter Lijnden 6 t/m 16, 
Middenakkerdreef 9 t/m 19, 
Beek en Donk  07-12-2015 bouwen van 12 woningen
De Duivenakker 76, 
Aarle-Rixtel  07-12-2015 tijdelijk brandveilig gebruik /  
     handelen in strijd met de regels  
     van RO

Aangevraagde sloopmelding
Locatie   Kern           Ingediend d.d.    Werkomschrijving
Piet van Thielplein 2-2a Beek en Donk   01-12-2015      slopen postkantoor,  
               kapsalon

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

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

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

Op vrijdag 11 december komen twee raadsleden van FFB en ABL aan het woord.
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Vaststelling van de Verordening vertrouwenscommissie benoeming 
burgemeester gemeente Laarbeek 2015
In zijn vergadering van 12 november 2015 heeft de gemeenteraad van Laarbeek de 
Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Laarbeek 
2015 vastgesteld. 

De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester is geregeld in de 
Gemeentewet. Volgens deze procedure stelt de raad een vertrouwenscommissie in 
die tot taak heeft de geschiktheid van kandidaten voor het ambt van burgemeester van 
de gemeente Laarbeek te beoordelen en daarover schriftelijk en gemotiveerd verslag 
uit te brengen aan de raad en de commissaris van de Koning. In de vastgestelde 
verordening zijn de samenstelling, taken en plichten van de vertrouwenscommissie 
geregeld. 

De nieuwe verordening treedt daags na de bekendmaking in werking en kan gelezen 
worden op de site van de gemeente (www.laarbeek.nl). Voor nadere inlichtingen kunt 
u contact opnemen met de griffie van de gemeente Laarbeek, telefoon 0492 469 700.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Buurtvereniging Dorpsstraat / Kuiperstraat voor het organiseren van ‘Culinair 

Lieshout’ in de Dorpsstraat in Lieshout tussen huisnummers 46 en 54 op zondag 
22 mei 2016 van 13.00 tot 17.30 uur (verzonden 7 december 2015),

• Stichting Aarle voor het organiseren van de Luikse Markten op: 13 december 2015, 
17 januari 2016, 21 februari 2016, 20 maart 2016, 4 april 2016 in sporthal De Dreef 
in Aarle-Rixtel en op 1 mei 2016 op het grasveld voor sporthal De Dreef telkens van 
9.00 tot 16.00 uur (verzonden 8 december 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp voor het plaatsen van 25 
kledingcontainers in de gemeente Laarbeek in 2016 op grond van artikel 14 lid 2 van 
de Afvalstoffenverordening van de gemeente Laarbeek (verzonden 2 december 2015).

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

LAARBEEK – Komende week zullen alle inwoners van Laarbeek bij de 
MooiLaarbeekKrant ook de afvalkalender 2016 ontvangen. Deze afvalkalender wordt 
uitgegeven door de gemeente Laarbeek in samenwerking met Blink, de inzamelaar 
van uw afval. 
Met ingang van 1 januari 2016 zal de manier van inzameling van alle afvalstromen 
anders verlopen dan nu. Zie ook het volgende artikel hieronder.

Geen nieuwe gemeentegids meer
In 2015 heeft de gemeente Laarbeek voor de laatste keer de gemeentegids 
uitgebracht. Nu is de keuze gemaakt om geen nieuwe gids meer uit te brengen. We 
hebben gemerkt dat de gemeentegids in de loop der jaren zijn functie heeft verloren. 
Internet, de gemeentepagina in deze krant, social media en andere kanalen hebben 
die functie overgenomen. Uit onderzoek dat afgelopen mei is uitgevoerd naar de 
media die de gemeente Laarbeek gebruikt, is dit ook gebleken. Het bleek dat slechts 
een klein deel van de mensen de gids nog gebruikt en dat dan eigenlijk met name de 
afvalkalender en de plattegronden gebruikt worden. 
Daarom is nu ook gekozen te stoppen met het uitgeven van een gemeentegids maar 
wel een uitgebreidere afvalkalender te verspreiden.

LAARBEEK – Vanaf 1 januari 2016 verandert het inzamelsysteem voor afval. In 
plaats van alleen plastic mogen er nu ook blik en drankpakken in de gratis pmd-zak. 
Een andere verandering is dat alle afvalsoorten in het binnengebied eens in de twee 
weken worden ingezameld. Ook de inzamelfrequentie van oud papier verandert. In 
het binnengebied wordt oud papier vanaf 2016 niet meer wekelijks, maar eens per 
twee weken ingezameld. In het buitengebied, waar nu maandelijks wordt ingezameld, 
wordt de nieuwe frequentie eens in de vier weken. 

De reden daarvoor is dat de aangeboden hoeveelheid oud papier al jaren afneemt 
en de wekelijkse inzameling veel geld kost. Met andere woorden: het loont niet 
meer om wekelijks rond te rijden. Heeft u de inzameling gemist of wilt u snel grotere 
hoeveelheden kwijt? Bij de milieustraat kunt u oud papier altijd gratis inleveren.

www.laarbeek.nl 

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

Ophaaldata afval

week 51 52 15049

za

vr

do

wo

di

ma

december

07

08
14 21 28

01 15 22 29
0902 16 23 30
1003 17 24 31

1104

19 26
20 271306zo

18 25
1205

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag: 
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Milieustraat Laarbeek
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Bestemmingsplannen

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Ontwerpwijzigingsplan Zorgboerderij Broek 4, Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.9a van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Zorgboerderij Broek 
4, Mariahout gereed is. Dit ontwerpwijzigingsplan voorziet in het omzetten van een 
agrarische bestemming naar een maatschappelijke bestemming vanwege beëindiging 
van het agrarisch bedrijf en het hiervoor in de plaats realiseren van een zorgvoorziening. 
In het kader van de gemeentelijke landschapsinvesteringsregeling wordt ook aan een 
gedeelte van het perceel een groen-landschapselement toegevoegd. Een en ander 
geschiedt middels toepassing van de in de artikelen 4.7.13, 8.5.6 en 40.1 genoemde 
wijzigingsbepalingen van het bestemmingsplan Buitengebied.
Het ontwerpwijzigingsplan Zorgboerderij Broek 4, Mariahout met de bijbehorende 
stukken ligt van vrijdag 11 december 2015 tot vrijdag 22 januari 2016 voor iedereen 
ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het plan is ook 
digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en 
leven > ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.
ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPWMHzorgBroek4-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven 
worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze 
betrekking heeft.
Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Leefbaarheid. 
Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Ontwerp uitwerkingsplan De Nieuwe Hees
Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.9a van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp uitwerkingsplan De Nieuwe Hees 
gereed is. Dit ontwerpuitwerkingsplan voorziet in de realisering van een woongebied 
voor maximaal 28 aaneengebouwd/twee-onder-een-kapwoningen en 6 vrijstaande 
woningen. Het betreft hier het gebied waar voorheen basisschool De Raagten stond. 
Het plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Voorzieningencluster Donk, 
vastgesteld 22 september 2011.
Het ontwerpuitwerkingsplan De Nieuwe Hees met de bijbehorende stukken ligt van 
vrijdag 11 december 2015 tot vrijdag 22 januari 2016 voor iedereen ter inzage bij de 
informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar 
via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke 
plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl 
> IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPUBDnieuweHees-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven 
worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze 
betrekking heeft.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Leefbaarheid. 
Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie   Werkomschrijving             Activiteit      Verzonden
Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk  plaatsen zeecontainers       ontheffi ng  03-12-2015
Beemdkant ong., Lieshout plaatsen zeecontainers       ontheffi ng  07-12-2015
Grotenhof 2, Lieshout plaatsen zeecontainers       ontheffi ng  07-12-2015
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via 
www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur 
’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U 
kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op 
de gemeentenieuwspagina’s. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze 
besluiten kunnen hiertegen geen bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om 
binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden, een gemotiveerd 
beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank 
Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. 
Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep 
is gericht en de gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een 
voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)

Locatie         Kern                 Werkomschrijving                 Activiteit
Sparrendreef 1        Mariahout         verwijderen van asbest slopen
Piet van Thielplein 2-2a  Beek en Donk  slopen postkantoor/ kapsalon slopen

In verband met de Xmas Sing-a-Long in de Muziektuin is de Koppelstraat, tussen de 
Slotstraat en de Nachtegaallaan afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. 
Deze maatregel geldt op vrijdag 18 december 2015 van 18.45 tot 21.30 uur.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 10 december 2015. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

NATUURLIJK 
       Mooi Laarbeek

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

Deze foto heb ik enkele jaren geleden langs de AA in Aarle-
Rixtel gemaakt. Het grappige was dat ik de bok en de reegeit 
zag staan, maar pas later op de foto zag dat er ook nog een 
jonge ree tussenin stond. Als je goed kijkt zie je het kopje net 
tussen de andere twee uitpiepen.
Je kan ook aan de houding zien dat ze mij al gehoord of gero-
ken hebben, want ze staan heel alert mijn kant op te kijken. Ik 
heb het wel ooit meegemaakt dat ik rustig ergens verscholen 
zat bij enkele reeën waarbij de wind goed stond. Ze kwamen 
toen rustig grazend mijn kant op tot ze op enkele meters van 
me vandaan waren. Ik ben toen muisstil blijven zitten en heb 
ook geen foto’s gemaakt want van het geluid van de camera 
zouden ze al opschrikken.
Dat zijn de momenten dat ik echt intens geniet van onze 
Mooie Laarbeekse natuur!

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

Locatie:
De AA in Aarle-Rixtel
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Kerst- en Sfeershow
Deze aanbiedingen zijn geldig 
van 9 t/m 15 december 2015

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

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

1 + 1 
GRATIS

Plaatmos
Vers plaatmos, per bak
per bak  € 2.59

Vogelvoederbol
“Guus geluk”
ø20 cm
van € 9.95

Kerst guirlande
Glitter slinger, 
verkrijgbaar in 
12 kleuren en 
270 cm lang
€ 3.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Hyacinth
Heerlijk geurend 
met 3 bollen 
in 12 cm pot. 
€ 2.49 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

1 + 1

Kerststukken
Bij de Biezen kan je kiezen! 
Kerststuk op berkenstam ø 25 cm 
met groen, kaars en decoratie 
van € 5.99

nu

€5.99

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

Nordmann kerstbomen
150 - 300 cm 

vanaf
€ 9.99

Stunt!

met groen, kaars en decoratie 
van € 5.99

nu

€2.99

No water Flowers 
Bloeigarantie, 
lang houdbaar
en stelen blijven kort! 
van € 8.99

nu

€5.99

No water Flowers 
Bloeigarantie, 
lang houdbaar
en stelen blijven kort! 

Hyacinth
Heerlijk geurend 

nu

€1.59

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

Kerst guirlande

verkrijgbaar in 
12 kleuren en 
270 cm lang
€ 3.99 p/stuk

1 + 1

Nobilis groen
Zeer lang houdbaar, geen 
naalduitval! Bos 800 gram
van € 2.25

Zeer lang houdbaar, geen 
naalduitval! Bos 800 gram
van € 2.25

nu

€1.59

Vogelvoederbol
“Guus geluk”

van € 9.95

€5.99

Nobilis groen
Zeer lang houdbaar, geen 
naalduitval! Bos 800 gram
van € 2.25

Zeer lang houdbaar, geen 
naalduitval! Bos 800 gram
van € 2.25

nu

€1.59

Oase steekschuim
Blok 20 x 10 x 7 cm

3 stuks € 1.29

Stunt!

3 stuks €

Bolsius stompkaarsen
Rustiek verkrijgbaar in 7 kleuren!

8 x 7 cm  
nu € 1.29

13 x 7 cm  
nu € 1.69

19 x 7 cm  
nu € 1.99

Bolsius stompkaarsen
Rustiek verkrijgbaar in 7 kleuren!

8 x 7 cm 13 x 7 cm 19 x 7 cm 

Stunt!

Skïende kerstman
Valt in de sneeuw (kamerplant).
20 cm hoog in 13 cm pot.
van  € 5.99

Skïende kerstman
Valt in de sneeuw (kamerplant).
20 cm hoog in 13 cm pot.
van  € 5.99

nu

€2.99*

*exclusief sierpot

Nu 20% korting*

De grootste keuze 
kerstverlichting

*exclusief lopende aanbiedingen

Triumph Tree
Kunstkerstbomen,
met 10 jaar garantie!

Op al onze 
kunstbomen

Nobilis groen

Triumph Tree
Kunstkerstbomen,
met 10 jaar garantie!

Op al onze 
kunstbomen

20%
korting

Picea Conica
Mini kerstboom, 
80 cm hoog in 
17 cm pot 
van € 8.99

nu

€5.99

Picea Conica
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Must-City zorgt voor advies op maat bij weekendje weg
Laarbeek – Twee Laarbeekse vrien-
den hebben samen een bedrijf op-
gericht met als doel het op maat 
adviseren van weekendjes weg.

Vriendenweekend organiseren
Het is het hoogtepunt van het jaar 
voor veel vriendengroepen: het 
vrienden- of vriendinnenweekend. 
Het organiseren van dit weekend 
zou leuk moeten zijn, maar is ont-
zettend tijdrovend en de gewenste 
informatie is vaak zeer lastig te vin-
den. Na opnieuw een teleurstellend 
weekend weg was de maat vol en 
hebben de Laarbeekse vrienden 
Thijs van den Heuvel en Ton van 
der Aa Must-City opgericht. De 
startup biedt een verrassend en 
bijzonder advies voor vrienden/
vriendinnenweekendjes, volledig 
gebaseerd op je eigen voorkeuren 
en interesses. 

Een persoonlijk advies in drie 
stappen
Must-City, een samentrekking van 
‘must-see’ en ‘city-trip’, biedt in 
slechts drie stappen een advies op 

maat. Thijs van den Heuvel: “Het 
begint met het invullen van de 
vragenlijst waarin je je voorkeuren 
en interesses aan ons doorgeeft. 
Daarmee gaan we aan de slag en 
bepalen we welke stad jullie het 
beste kunnen bezoeken. We advi-
seren twee gave- en allesbehalve 
mainstream activiteiten, alles is 
mooi gebundeld, binnen 72 uur in 
je mailbox en volledig gratis.”
Als je enthousiast bent over het 
voorstel, ontwikkelt Must-City te-
vens een persoonlijke city-guide. 
Behalve bijzondere restaurants, 
borrellocaties, shops, staplocaties 
en must-knows zoals nachtwinkels 
en fastfoodketens, bevat de city-
guide een stads/winkelroute en 
quiz. Uiteraard is ook deze com-
pacte city-gide volledig gebaseerd 
op de doorgegeven voorkeuren, 
waardoor geen exemplaar hetzelf-
de is. De digitale persoonlijke city-
guide is al beschikbaar voor €30,-. 

Unieke ervaring 
“Vrienden (weer) samenbren-
gen, dat is ons doel en daar is 

een vriendenweekend het ultieme 
voorbeeld van. Onze kennis komt 
voort uit eigen ervaring en we wij-
ken daarbij graag af van de begane 
paden. Wij richten ons juist op de 
verbogen parels die populair zijn 
bij de locals en de locaties of activi-
teiten met een uniek verhaal. Ver-
wacht dan ook geen Amsterdam of 
paintballen in je advies, maar laat 
je verrassen met minder voorde-
hand liggende steden en bijzon-
dere activiteiten”, zegt Ton van der 
Aa. Must-City adviseert altijd een 
stad op basis van de doorgege-
ven interesses en voorkeuren, zelf 
een advies voor een bepaalde stad 
aanvragen is niet mogelijk. Om bij-
zondere ervaringen te creëren en 
vrienden- en vriendinnengroepen 
het beste weekend ooit te bezor-
gen, zijn het verrassingselement en 
persoonlijk advies onmisbaar. Op 
dit moment bestaat het aanbod 
van Must-City uit diverse steden in 
zowel binnen- als buitenland (rijaf-
stand van de Nederlandse grens). 
Het aanvragen van een persoonlijk 
advies kan via www.mustcity.nl. 

Lieshout - De Dorpsraad van Lies-
hout houdt op woensdag 16 decem-
ber het maandelijkse Repair Café. 
In het Dorpshuis Lieshout draait het 
dan allemaal om repareren en ont-
moeten. Tussen 13.30 en 16.00 uur 
staan diverse vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische apparatuur kunnen daar 
allemaal een tweede kans krijgen. 
Gereedschap en materialen zijn aan-
wezig.  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 ge-
slaagde reparatie. De vaklui in het Re-
pair Café weten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen 
aan het verkleinen van de afvalberg. 
In Nederland gooien we ontzettend 
veel weg. Helaas 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 en omgeving. Het dient 
ook om bewoners op een andere ma-
nier met elkaar in contact te brengen. 
En te ontdekken dat er heel veel ken-
nis en praktische vaardigheden in de 
buurt aanwezig zijn. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten in 
de buurt. Maar bovenal willen ze met 
het Repair Café laten zien dat repa-
reren leuk is, en vaak heel makkelijk.

Repair Café Laarbeek op woensdag 16 december

Repareren en ontmoeten in het Dorpshuis

Terwijl de zon doorbreekt, leggen 
de installateurs van Sunny Crew 
de laatste hand aan de installatie 
van de zonnepanelen op het dak 
van de familie Claasse in Boer-
donk. Via de gebruiksvriendelijke 
app zien energieadviseur Hein 
van Brug en Petra Claasse dat 
er al een respectabel aantal kilo-
watts bespaard is sinds de eerste 
panelen werden geplaatst. 

Waarom kozen jullie voor zonne-
panelen van Sunny Crew Petra?
“Wij hebben een jong gezin en 
gebruiken veel stroom. We had-
den er al eerder over nagedacht 
om zonnepanelen te nemen, maar 
konden nog niet tot een beslissing 
komen. Het is ook geen pakje sui-
ker dat je koopt, het is een flinke 
investering. Toen bij mijn ouders 
bleek, dat het toch echt de moeite 
waard is, zijn wij ons gaan oriën-
teren. Hein van Brug van Sunny 
Crew kwam speciaal bij ons thuis 
om alle informatie door te nemen. 
Een goede maand geleden zat 
hij voor het eerst bij ons aan de 
keukentafel en nu liggen de pane-
len al op het dak en besparen we 

dagelijks op ons stroomverbruik. 
Hein heeft alles goed uitgelegd 
en heel precies naar onze situatie 
gekeken om te berekenen wat de 
beste optie zou zijn”.

Hoe gaat Sunny Crew te werk 
Hein?
“Het allerbelangrijkste bij het 
plaatsen van zonnepanelen is een 
goed advies. Daarom ga ik altijd 
te werk volgens een stappenplan 
dat ik met de klant doorneem. 
Ik kijk naar het huidige verbruik 
en het verwachte verbruik in de 
toekomst. En natuurlijk naar de 
mogelijkheden van het dak. Hoe 
is de ligging en zijn er obstakels 
waar we rekening mee moeten 
houden? Bij de familie Claasse bij-
voorbeeld, is de dakligging ideaal, 
maar moest er een afvoerpijpje 
verplaatst worden om de panelen 
goed te kunnen plaatsen. We pro-
beren altijd zo efficiënt mogelijk te 
plaatsen. We adviseren ook altijd 
om alleen het eigen verbruik mid-
dels zonnepanelen weg te leggen. 
Als we de offerte samen hebben 
getekend en het plan van leggen 
is goedgekeurd door de klant en 
ons installatieteam, dan wordt de 
datum van plaatsing vastgelegd. 
Onze gecertificeerde installateurs 
hebben meestal in een dag alles 
gemonteerd en aangesloten.

Zijn jullie tevreden Petra?
“Het hele proces is heel pret-
tig en snel verlopen. Wat ik erg 
fijn vind, is dat ze werken met 
een gebruiksvriendelijke app. We 
kunnen zelf in de gaten houden 
hoeveel de zonnepanelen op-
brengen. Maar nog fijner vind ik 

dat Sunny Crew dit op de achter-
grond ook voor ons in de gaten 
houdt. Mocht er onverhoopt toch 
iets mis zijn, dan zien zij heel snel 
dat er iets niet klopt en lossen ze 
dat voor ons op. Ze bieden zelfs 
25 jaar opbrengstgarantie op hun 
systeem. Maar tot nu toe is alles 
keurig netjes in orde. Vorige week 
dachten we even dat het systeem 
niet meer werkte. De volgende 
ochtend kwamen we er achter, dat 

dat was omdat het donker was, 
dan werken de panelen natuurlijk 
niet”, vertelt Petra lachend.

Meer informatie over zonnepanelen 
van Sunny Crew vindt u op 
www.sunnycrew.nl. U kunt ook bel-
len naar 088-1166086 of een e-mail 
sturen naar info@sunnycrew.nl.

Advertorial

Zonnepaneel nieuws in de regio

AANBIEDINGEN
GELDIG VAN MAANDAG 14 T/M DONDERDAG 24 DECEMBER

Gildeslager Brouwers
Smalleweg 36, Beek en Donk, 0492-461468 www.superslagerij.nl

Rollades, diverse soorten
vanaf € 4,99 per 500 gram   

Carpaccioroulette
100 gram € 1,95   

Catalaanse spies
100 gram € 2,10  

(Gesneden) soepvlees
500 gram € 5,50  

Gourmet / fondue
vanaf € 3,90 per persoon

Hazenpeper
100 gram € 2,75  

Bij 3 x 100 gram vleeswaren een grillworstje gratis   

Geef tijdig uw kerstbestelling door om teleurstellingen te voorkomen.
Wild alleen op bestelling. 
Voor kerst liefst voor 19 december doorgeven.

Beek en Donk – Op zaterdag 16 ja-
nuari aanstaande vindt bij Sparta ’25 
een symposium plaats voor bestuur, 
arbitrage en technisch kader van de 
voetbalclub. Het symposium wordt 
georganiseerd door de KNVB. 

Programma
Het programma start om 13.00 uur 
met een gezamenlijke ontvangst, 
gevolgd door opening en forum om 
13.30 uur. Om 14.30 is er een pauze 
om vervolgens om 15.00 uur van 
start te gaan met zes verschillende 
(interactieve) workshops. Het pro-
gramma wordt om 16.30 uur afge-
sloten door Jan Dirk van der Zee, di-

recteur Amateurvoetbal. Vanaf 16.45 
start de derde helft.

O.a. Danny Makkelie, scheidsrechter 
betaald voetbal, Rick de Rooij, hoofd 
jeugdopleiding Helmond Sport en 
Marco Bogers, directeur VVV Venlo, 
verlenen hun medewerking aan deze 
interactieve middag.

Aanmelden
Aanmelden voor dit symposium kan 
via www.knvb.nl. Per doelgroep is 
slechts een aantal plaatsen beschik-
baar, dus meld je snel aan en maak 
kans op twee kaarten voor een wed-
strijd van het Nederlands Elftal!

Symposium sportiviteit & 
respect bij Sparta‘25
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Laarbeek – Het IVN Laarbeek gaat 
op zondag 13 december wandelen in 
een historische omgeving. Het kasteel 
Croy, waarvan de geschiedenis al be-
gint rond het jaar 1450, en de omlig-
gende hoge akkers, beemdgronden, 
grachten, etc. zorgen hier voor grote 
verscheidenheid van cultuur en natuur. 

De wandeling begint middenin dit oer-
oude gehucht Croy, nl. bij de Croyse 
Hoeve aan Croylaan 9 te Aarle-Rixtel. 
Vanuit deze mooie plek dichtbij het 

kasteel wordt de omgeving verkend. 
Er is een grote verscheidenheid aan 
biotopen. Het hoger gelegen eikenbos 
geeft andere planten te zien dan het 
laaggelegen populierenbos. De akkers 
en weilanden verschillen weer van de 
oevers van de beken, sloten en grach-
ten. De laaggelegen beekdalen van 
de Goorloop en de Schevelingse Loop 
behoren tot de groene hoofdstructuur. 
Enkele weilandjes aan de Schevelingse 
Loop zijn omgeven door slootjes, die 
waarschijnlijk honderden jaren lang niet 

van karakter zijn veranderd. Weer heel 
anders is de nieuwe natuur van Strijp, 
die ook dichtbij ligt, en die misschien 
ook wordt bezocht. Hier is prachtige 
‘nieuwe natuur’ ontstaan, zoals de re-
tentievijver etc . Wie deze unieke wan-
deling wil meemaken, dient op zondag 
13 december 2015 om 10.00 uur aan-
wezig te zijn bij de Croyse Hoeve aan 
de Croylaan 9 te Aarle-Rixtel. De wan-
deling duurt tot ongeveer 12.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom.

Laarbeek – De vertaling van de eer-
ste regels van één van de prachtige 
kerstliederen ‘There’s something about 
Chrismastime’, ofwel ‘de kersttijd 
heeft iets’.

Trots kondigen zij aan dat dit jaar de 
kersttijd zelfs iets extra’s heeft, want 
Muziekgroep Imémato brengt Boekel 
in muzikale kerstsferen! Samen met 
bevriende verenigingen ODE Laarbeek 
en Gospelkoor Adaja stralen zij voor u 
tijdens een uniek concert in kerstsfeer. 

ODE Laarbeek is een overdagensemble 
voor muzikanten die, zoals de naam al 
doet vermoeden, overdag tijd hebben 
om samen muziek te maken. Dit doen 
zij onder de enthousiaste en bevlogen 
leiding van dirigent Theo Lokin. Sinds 
de oprichting in 2009 is het orkest uit-
gegroeid tot een volwaardig orkest met 
40 muzikanten, afkomstig uit verschil-
lende plaatsen in de regio. Het repertoi-
re van ODE laat zich het best plaatsen 
onder Klassiek, Swing en Ballads.

Gospelkoor Adaja is een gemengde 
zanggroep uit Uden en omgeving en 
werd opgericht in 1994. Het koor heeft 
op dit moment 40 leden, waaronder 
ook een eigen combo bestaande uit pi-
anist, gitarist, bassist en een drummer. 
De muzikale leiding is in handen van di-

rigent Wim Mank. Adaja laat regelma-
tig van zich horen tijdens kerkdiensten, 
maar ook bij vele andere gelegenhe-
den. Het repertoire bestaat uit Engels-
talige Gospelliederen en Kerstliederen. 

Muziekgroep Imémato is een en-
thousiast koor met combo uit Boekel, 
bestaande uit 60 zangers, zangeres-
sen en muzikanten. Dit alles onder de 
deskundige leiding van dirigente Petra 
v/d Biggelaar. De muziekgroep tim-
mert al meer dan 45 jaar aan de mu-

zikale weg. Na een rijke historie, heeft 
de groep zich ontwikkeld tot een eigen-
tijds koor, met een breed repertoire, dat 
tegenwoordig vooral bestaat uit popu-

laire muziek, waaronder vele sfeervolle 
kerstnummers.

Met muziek en mooie, inspirerende ge-
dachtes verzorgen de drie verenigingen 
voor u een avondvullend programma in 
Nia Domo, op zaterdag 19 december, 
van 19.30 tot 22.00 uur. Vanaf 19.00 
uur is de zaal geopend. Kaarten, €7,50 
per stuk incl. consumptie en garderobe, 
zijn te koop bij Nia Domo en Supercoop 
Boekel. Met dit unieke concert heeft de 
kerstijd dit jaar iets extra’s! Laat dit een 

moment zijn om samen te zijn, dus zorg 
dat u erbij bent! 

Jolanda van Erp - Aaldersmedium & voetreflexmassage

Beek en Donk   06-49596344

Kerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461 255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

Is het kappersvak geknipt voor jou?

Knippen duur?

Wist u dat wij knippen vanaf €8,95?

IVN-wandeling in Croy 

ODE Laarbeek bij uniek concert in Boekel

‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd’

Kerst Event Buurtvereniging Plan West
Lieshout - Buurtvereniging Plan West 
houdt op zondag 13 december een 
gezellig Kerst Event waar iedereen 
welkom is. In de Dorpsstraat staan 
vanaf de Jumbo een twintigtal kraam-
pjes waar je terecht kunt voor een leuk 
Kerstcadeau, lekkere hapjes en drank-
jes of feestelijke accessoires voor bij 
je Kerstoutfit. Binnen in de zaal van 
Café de Koekoek zijn allerlei creatieve 
activiteiten voor jong en oud.

Zo kunnen er koekhuisjes worden ver-
sierd, kerststukjes worden geknutseld 
of zeepjes worden gemaakt. Bij vol-
doende aanmeldingen wordt ook nog 
eens ‘De Kerstster’ van Lieshout ver-

kozen. Basisschoolleerlingen kunnen 
een optreden verzorgen door een lied-
je te zingen, een dansje te doen of een 
andere mooie kerstact op te voeren. 

Het idee voor dit Kerst Event ontstond 
nadat bekend werd gemaakt dat de 
Kerstfair Lieshout niet doorging. Dat 
vonden ze jammer, want dat was toch 
echt een begrip geworden. Daarom 
besloot de buurtvereniging daarop in 
te springen met een kleinschaliger eve-
nement. Want wat is er nou sfeervol-
ler dan met zijn allen een glühweintje 
drinken bij een knapperend vuurtje? 

Met 180 gezinnen die lid zijn beslaat 

Buurtvereniging Plan West een groot 
deel van Lieshout, van de Vogelenzang 
tot de Schutstraat en van de Burge-
meester Mostermanslaan tot de Lan-
kelaar. Maar ze zoeken steeds vaker de 
verbinding met alle inwoners van Lies-
hout onder het motto ‘hoe meer zielen 
hoe meer vreugd’. De toegang tot het 
Kerst Event is gratis, de creatieve ac-
tiviteiten binnen kunnen worden be-
taald met bonnetjes die ze verkopen. 
Ze hopen op een gezellige kerstmid-
dag waar jong en oud van geniet. Er is 
al vernomen dat de Kerstman zelf ook 
langskomt. Hohoho! Kerst Event Lies-
hout staat voor de deur!

Fotograaf: Nico van de Wielen

Kerstconcert ‘De kersttijd hee�  iets!’ 
 ‘We hebben het hele jaar gewacht

Tot de dag zou komen
waarop we samen zouden kunnen zijn

Harmonieus
Je weet dat de tijd is gekomen
Vrede op aarde voor iedereen
En we eeuwig kunnen leven

In een wereld waar we vrij zijn
Laat het stralen voor jou en mij

De kersttijd hee�  iets
Dat zorgt dat je zou willen dat het elke dag kerst was’
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Aarle-Rixtel – Blaaskapel de Zwarte 
Fanfare houdt op 20 december haar 
jaarlijkse eindejaarsoptreden. De blaas-
kapel treedt de hele middag op in Café/
Zaal van Bracht, voor alle liefhebbers 
van de blaasmuziek. 

De middag begint om 14.00 uur en 
duurt tot ongeveer 17.00 uur. De entree 
is gratis en de zaal is open vanaf 13.30 
uur. De Zwarte-Fanfare speelt Tsjechi-

sche en Bomische blaasmuziek maar ook 
populaire en solistische nummers. De 13 
muzikanten staan garant voor een gezel-
lige middag vol muziek en opzwepende 
ritmes, deze middag is de opmaat naar 
het jubileumjaar. De Zwarte-Fanfare be-
staat in 2016 namelijk 40 jaar, dit wordt 
gevierd op 12 en 13 maart 2016 in MFC 
De Dreef.  Op zaterdag treedt dan Vlado 
Kumpan und Seine Musikanten op, dit 
is op dit moment het beste Tsjechische 

orkest op het vlak van de blaasmuziek, 
kaarten hiervoor zijn te koop op de web-
site of op woensdagavond bij Jeanne 
Pennings, Meierijstraat 26. Op zondag is 
er een receptie voor de jubilerende kapel 
met medewerking van Freunde Echo uit 
Overloon en Die Original Maaskapelle 
uit Wessem. Tot ziens op 20 december 
bij zaal van Bracht. Kijk voor meer infor-
matie op www.zwarte-fanfare.nl. N

Schoonheidssalon
Natuurlijk

% Basis- en Luxe behandelingen 
% Make-up workshops
% Visagie
% Gelnagellak        
% Microdermabrasie behandelingen
% Dermashaping behandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Afslanken in 4 stappen!
1. Figuuranalyse
2. Doelgericht bewegen 

in warmtecabines
3. Ozontherapie
4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Carla van der Linden & Thea van Rixtel

Koppelstraat 9              Aarle Rixtel  

06 - 8227 1840    www.ycatelier.nl  

Repareren en vermaken van 

kleding,  gordijnen en andere 

texti el producten

Openingsti jden:  
Woensdag: 18.00-21.00 u 

Vrijdag: 09.00-19.00 u 

Verder op afspraak 

YC Atelier

Kerstkoffi econcert Vrouwenband Permanent

Beek en Donk – Vrouwenband 
Permanent houdt samen met de 
Sonoren uit Son en Breugel een 
Kerst-koffieconcert op zondag 13 
december. 

Wilt u alvast in kerstsfeer komen? 
Loop dan op zondag 13 december 
om 11.00 uur binnen bij de Tap-
perij aan de Kerkstraat in Beek en 
Donk. Daar geven Vrouwenband 
Permanent uit Beek en Donk en de 

Sonoren uit Son en Breugel samen 
een kerst-koffieconcert. De orkes-
ten staan onder leiding van Piet 
van Neerven (Permanent) en Harry 
Scheutjes (Sonoren). U bent van 
harte welkom, de toegang is gratis.

Aarle-Rixtel - Ook dit jaar geeft Ge-
mengd Koor De Klokkengieters haar 
kerstconcert in de Parochiekerk van 
Aarle-Rixtel. Dit concert vindt plaats 
op zondag 20 december om 18.00 
uur. Een afwisselend programma van 
diverse sfeervolle liederen wordt u 
aangeboden. Medewerking wordt 
verleend door de sopraan Margot 
Pagels en Arjan Mooij, organist. Het 
geheel staat onder de muzikale lei-
ding van dirigent, Rob Rassaerts.

Op donderdag 25 december ver-
zorgt Gemengd Koor De Klokken-
gieters de hoogmis van kerstmis 
in de Parochiekerk. Aanvang van 
deze eucharistieviering is 9.30 uur. 
U bent bij beide muzikale optredens 
van harte welkom.Op 13 december 
is Gemengd Koor De Klokkengieters 
te gast in de St. Martinuskerk, Mar-
tinushof in Gennep om daar ook een 
kerstconcert te verzorgen. Aanvang 
van dit concert is 15.00 uur. Zij zijn 

nog steeds op zoek naar mensen die 
hun koor muzikaal  willen verster-
ken. Dus…bent u alt, tenor, bas of 
sopraan, u bent van harte welkom 
om eens te komen luisteren tijdens 
hun repetities op maandagavond 
van 20.00 tot 22.15 uur in Confe-
rentiecentrum De Couwenbergh, 
Dorpsstraat, Aarle-Rixtel (links van 
de Parochiekerk).

Beek en Donk – Voor tieners van toen 
wordt er elke donderdagavond een 
dansavond gehouden. Deze vindt 
plaats bij Café/Zaal De Tapperij aan 
de Kerkstraat in Beek en Donk.

Gezelligheid staat voorop. Er is nog 
plaats voor meer mensen en iedereen 
is welkom, je hoeft niet in Beek en 
Donk te wonen. De dansen die voor-
bij komen zijn onder andere de wals, 

cumba, sirtaki, tango en de foxtrot. 
Vaste dj is Harrie Claassen. De dans-
avond is van 20.00 tot 23.00 uur. 

Wekelijkse dansavond ‘Tieners van Toen’

Kerstconcert Gemengd koor de Klokkengieters

Blaaskapel viert in 2016 het 40-jarig bestaan

Eindejaarsoptreden de Zwarte Fanfare 
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7.595,-
Incl. composieten werkblad,

combimagnetron, gaskookplaat,
vaatwasser, koelkast 

en afzuigkap.

KOM NU NAAR NUVA KEUKENS EN MAAK KENNIS MET DE KEUKENCOLLECTIE VAN 2016.

 

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

B E R G E I J K  DE WATERLAAT 8, T 0497-552882
D E U R N E  STATIONSSTRAAT 67, T 0493-441111
S O M E R E N  BOERENKAMPLAAN 143, T 0493-441111

H E E R L E N T I L B U R G

Martijn Spoorendonk

Crisisnoodopvang vluchtelingen Laarbeek
Na de buurtgemeenten Helmond 
en Gemert-Bakel biedt nu ook de 
gemeente Laarbeek kortdurende 
noodopvang aan vluchtelingen.  
Gisteren zijn 125 vluchtelingen 
opgevangen in Multifunctioneel 
Centrum De Dreef te Aarle-Rix-
tel. De crisisnoodopvang duurt 
drie nachten. Vanaf zondag is De 
Dreef weer beschikbaar voor re-
guliere activiteiten.
Op landelijk niveau is er veel 
ophef over de plaatsing en toe-
wijzing  van asielzoekerscentra. 
Deze week gaat het in Laarbeek 
echter niet om de vestiging van 
een asielzoekerscentrum maar 
om tijdelijke opvang van vluch-
telingen. Wanneer je googelt op 
internet onder “crisis noodop-
vang vluchtelingen” vind je direct 
tientallen gemeenten waar dit 
ook speelt. Deze tijdelijke opvang 
is noodzakelijk omdat zich op 

dit moment in de 
asielzoekerscen-

tra (azc’s) veel 
zogenaamde 
s t a tu shou-
ders bevin-
den. Dat zijn 
mensen die 
t o e s t e m -

m i n g 

hebben om permanent of voor 
bepaalde tijd in Nederland te 
mogen verblijven, maar waar-
voor nog geen woning beschik-
baar is. Zodra de woningen in de 
verschillende gemeenten voor 
de asielzoekers beschikbaar ko-
men ontstaat er in de azc’s weer 
ruimte en kunnen de vluchtelin-
gen doorstromen. Het probleem 
is dus, naast de grote aantallen, 
ook de doorstroming. De Ge-
meente Laarbeek werkt goed sa-
men met Gemert-Bakel waar eind 
november een sporthal tijdelijk is 
omgebouwd tot een noodop-
vang voor 200 vluchtelingen. 
De knowhow die Gemert-Bakel 
heeft opgebouwd wordt nu met 
Laarbeek gedeeld en dit lijkt zijn 
vruchten af te werpen. We heb-
ben er vertrouwen in dat de op-
vang in Laarbeek dezer dagen 
goed verloopt.

Wij als CDA Laarbeek vinden 
het hartverwarmend dat er zich 
bij de Stichting Vierbinden en 
bij Vluchtelingenwerk Laarbeek 
vele vrijwilligers hebben gemeld 
die  willen helpen. Ook de af-
gelopen maandag gestarte in-
zameling van goederen verloopt  
heel behoorlijk. De nood voor 
dergelijke opvang van vluchtelin-
gen is op dit moment hoog. De 
gemeente Laarbeek neemt hier-
mee zijn verantwoordelijkheid. 

Het CDA juicht dit toe. Naast 
deze crisisnoodopvang wordt er 
voor de statushouders binnen de 
gemeente gezocht naar  woon-
ruimte met een meer permanent 
karakter. 
Er blijven twee stromen migran-
ten: de statushouders en vluchte-
lingen. En de verwachting is dat 
de aantallen van beide stromen 
komend jaar nog verder toene-
men. Het gemeentelijk migran-
tenbeleid was tot nu toe ad hoc 
van aard. Maar de aanhoudende 
problematiek vraagt van het ge-
meentebestuur om een visie ten 
aanzien van het plaatsingsbe-
leid. Een redelijk uitgangspunt 
daarbij zou kunnen zijn dat wij 
ons in Laarbeek verantwoorde-
lijk achten voor een evenredig 
deel van de Nederlandse mi-
grantenstroom. Wellicht kan het 
gemeentebestuur in zijn nieuw-
jaarstoespraak 2016 een meer vi-
sionaire gedachte aan dit thema 
wijden.  

Martijn Spoorendonk,
Lid commissie Sociaal Domein 
namens CDA Laarbeek

Nossin FMI BV is een  modern fi jnmechanisch metaalbewerkingsbedrijf 
met wereldwijde klanten. 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een

Productieleider / werkplaatschef (m/v)

Profi el:
• Je bent een leidinggevende met een hands-on mentaliteit.
• Je beschikt over goede leidinggevende capaciteiten.
• Je hebt technisch inzicht en affi niteit met techniek. 
 Bij voorkeur een achtergrond in de fi jnmetaal.
• Je bent communicatief vaardig zowel schriftelijk als mondeling.
• Je hebt geen 8 tot 5 mentaliteit en je hebt een motiverende en  
 gedreven houding.

Functie:
• Het leidinggeven aan de productieafdeling.
• Het plannen van interne en externe bewerkingen.
• Het waarborgen dat het productieproces verloopt volgens de  
 richtlijnen van het kwaliteitssysteem.

Je maakt in deze functie deel uit van het managementteam. 
Je rapporteert direct aan de directeur. 

Wij bieden:
Een variërende full time baan in een gezond, groeiend familiebedrijf. 
Korte interne communicatielijnen en een innovatieve cultuur. Goede 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Kijk voor meer info op www.nossin.nl of stuur je sollicitatiebrief + 
CV voor 15 Januari 2016 naar info@nossin.nl t.a.v. Robert Nossin.

Rijakkerweg 9 Beek en Donk.  Tel. 0492-382977

Beek en Donk – De Vrouwenbeweging 
Beek en Donk nodigt haar leden op dins-
dag 15 december uit voor hun kerstvie-
ring in Herberg ‘t Huukske. Zij beginnen 
om 19.30 uur met een kort viering, waar-
na ze gaan genieten van de koffietafel. 

Er worden enkele leden gehuldigd met 
hun 25-, 40-, 50- en 60-jarig lidmaat-
schap. Daar gaan ze gezamenlijk op 
proosten. Er is nog een loterij, waarna 
ze iedereen fijne dagen toewensen 
en bedanken voor de meegebrachte 

kerstgaves, waar ze de volgende dag 
weer mooie pakketten van maken en 
gaan rondbrengen voor mensen die 
wel een steuntje in de rug kunnen ge-
bruiken.

Kerstviering voor leden Vrouwenbeweging

LEZERSPODIUM

beeldende kunst - grafisch ontwerp

Crommenacker 4   Lieshout   www.atelier-xplore.nl 
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Volgende soosavond op vrijdag 11 december
Yammas Mariahout jumpt in het rond
Mariahout - De Jumparena’s lagen 
klaar op vrijdag 20 november voor 
54 yammas leden.  Met auto’s zijn ze 
naar Jump XL te Eindhoven geweest.  
Jumpen bij Jump XL  te Eindhoven is 
leuk èn gezond.

De jongeren hebben ruim anderhalf 
uur gejumpt op een megatrampoline-
veld.  Jumpen is gezond voor je lijf en 
maakte de Yammas jeugd meteen vro-
lijk.  Super toch! Dank aan de ouders 
die voor het vervoer gezorgd hebben.

De volgende soosavond is vrijdag 11 
december. Zorg dat je erbij bent in het 
Buurthuis. 

Op maandag 28 december, de dag na 
het lange kerstweekend, is het weer 
zover. De leden komen dan weer bij u 
aan de deur om lege flessen op te ha-
len. Wat een win-win situatie; uw leeg 
goed wordt aan de deur opgehaald en 
u sponsort er twee mooie doelen mee. 
Een gedeelte van de opbrengst komt 
volgens jarenlange traditie ten goede 
aan de Make A Wish Nederland (voor-
heen Doe Een Wens), van het andere 
gedeelte gaan de leden van Yammas 
naar Walibi Holland. 

Op maandag 28 december vertrekken 
ze om 16.00 uur vanuit het Buurthuis 
om de flessen in het buitengebied 
op te halen. Rond 17.00 verwachten 
ze daar klaar mee te zijn en gaan de 
leden voor een hapje en een drankje 
naar het Buurthuis.

Omstreeks 18.00 uur, na weer opge-
warmd te zijn, gaat men verder met 
het ophalen van flessen in de kom. 

Indien u geen lege flessen heeft, en 
toch een donatie wilt doen is deze 
mogelijk o.v.v. Flessenaktie Yammas 
Mariahout. Bankrekeningnr. IBAN: 
NL37RABO0128935669 

Yammas gaat voor veel flessen op 28 
december en hopen daarmee net als 
voorgaande jaren op uw medewer-
king. Be there @Yammas.

Sportmiddagen basisscholen bij Sportcentrum Coach
Beek en Donk - De afgelopen maand 
heeft Sportcentrum Coach drie sport-
middagen gehouden voor de basis-
scholen ‘t Otterke, De Raagten en De 
Muldershof. Projectorganisator Rob 
Verkuijlen heeft voorafgaand aan de 
sportmiddagen onderzoek gedaan naar 
bekendheid van sportscholen bij de ba-
sisschoolkinderen. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen 
dat de basisschoolkinderen uit groep 8 
nog weinig kennis hebben van wat er in 
een sportschool gebeurt. Dit is de reden 
dat Rob verschillende sportmiddagen 
heeft georganiseerd. In samenwerking 
met de docenten van de basisscholen; 
Thomas Mol, Piet Aarts en Nicole Schrij-
ven hebben er drie geweldige sportmid-
dagen plaatsgevonden. De kinderen kre-
gen eerst een rondleiding waarbij ze veel 
informatie kregen over de sportschool 
en wat er allemaal te doen is. Daarnaast 
kregen de kinderen onder leiding van 
de instructeurs Dick v.d. Biggelaar en Jr 
Wau een groepsles H.I.T. (High Intensi-
tive Training) en krachttraining  voorge-

schoteld waarbij er flink gezweet werd. 
De kinderen ontdekten dat als je samen 
iets doet, onder leiding van een trainer 
en met een stevig ritme, je de oefenin-
gen langer vol kunt houden. Onder het 
genot van wat drinken konden de kin-
deren bijkomen waarna ze de reis naar 
school konden voortzetten. 

Het resultaat was een geslaagde mid-
dag! Bovendien mogen alle kinde-
ren tussen de 11 en 15 jaar een gra-
tis groepsles Jeugdfitness volgen bij 
Sportcentrum Coach. Hiervoor hoeft 
enkel een afspraak gemaakt te worden 
bij Sportcentrum Coach.  

Start blokfl uitlessen Stichting Muziekopleiding O&U
Beek en Donk - In januari start er, bij 
voldoende aanmeldingen, een nieuwe 
groep blokfluitleerlingen. Zit je in groep 
4 van de basisschool of ben je 7 jaar of 
ouder, dan kun je je aanmelden. 

De blokfluitlessen worden aangeboden 
via de Stichting Muziekopleiding (SMO) 
van O&U en vinden plaats op vrijdag na 
schooltijd in muziekcentrum ‘t Anker. 
Blokfluitles geeft naast veel muziekple-
zier, ook een goede basis voor het kiezen 
van een ander instrument. 

Wil je je aanmelden? Schrijf je dan in 
via opleiding@oenu.nl of neem contact 
op met Jolanda Rooijakkers, tel. 06-
10691537. U kunt uw kind ook nog 
aanmelden voor een ander muziekin-
strument, bijvoorbeeld hoorn of klarinet.

Kerstgala disco bij &RG-teens

Lieshout - De vrijwilligers van 
&RG-teens, tienerwerk Lieshout, 
houden op vrijdag 11 decem-
ber een Kérstgala’ discoavond in 
Club Energie, jeugdruimte van het 
Dorpshuis te Lieshout.
 
Weer even iets heel anders. Zeg 
maar lekker ‘sjiek’. Word jij weg-
gebracht in een mooie limousine?  
Heb jij een mooie smoking of 
een lange jurk? Maak er zelf een 
en laat deze maar eens zien. Doe 
mee, verkleed je en win mooie prij-
zen. Misschien word jij &RG-teen 
van de maand?

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

Crazy Kerst crea bij &RG-teens
Lieshout - De vrijwilligers van 
het &RG-teens-team houden een 
creatieve activiteit op vrijdag 18 
december in het Dorpshuis van 
Lieshout. 

De organisatie daagt de jeugd uit 
om een mooi kerststuk te maken 
voor hun zelf of de ouders, oma, 
opa, etc. Ook al kun je ‘niets’, je 
komt toch met iets heel moois naar 
huis. Je vader of moeder is dan 
apetrots. De deelnamekosten zijn 

gratis en voor iets lekkers wordt 
gezorgd. De mooie creatie die je 
gemaakt hebt (of meerdere) mag 
je gratis mee naar huis nemen. 

Zorg dat je op tijd bent, om 19.30 
uur worden jullie verwacht en om-
streeks 21.00 uur (ze stoppen dus 
eerder) is het de bedoeling dat jul-
lie weer opgehaald worden. Deze 
activiteit is voor &RG-teens leden 
van groep 7 t/m 15 jaar.  

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

Vloer schuren en afwerken 
vanaf 18 euro pm2

De Raagten op bezoek bij Sportcentrum Coach



Donderdag 10 december 201528 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Kan jouw
hypotheek-
rente 
tussentijds
omlaag?
De rente heeft in jaren niet zo laag gestaan. Ook als je al een hypotheek hebt,
kun je daar misschien van profiteren. Weten of jouw rente omlaag kan? We
bekijken het graag met je. Ook als je geen klant bent. Maak een afspraak op
snsbank.nl/looptijdservice. Of kom langs.

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Dummie de mummie: 
14:00 16:00

Mega Mindy VS Rox: 
13:45 15:45

Snoopy 3D: 
13:45 16:00

LADIES NIGHT: MANNENHARTEN 2 20:30

DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

Burnt: 

20:00

Ja, ik wil!: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

VRIJDAG 11 DECEMBER 2015

Good Dinosaur 3D: 
16:00

Dummie de mummie: 
16:00

Snoopy 3D: 
16:00

Fashion Chicks: 
16:00 19:00

Burnt: 

21:30

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

Spectre: 
18:45 22:00

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

ZATERDAG 12 DECEMBER 2015

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Dummie de mummie: 
13:45 15:45

Mega Mindy VS Rox: 
13:30 

Snoopy 3D: 
13:45 16:00

Fashion Chicks: 
15:30 19:00

Burnt: 

21:30

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

Spectre: 
18:45 22:00

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

ZONDAG 13 DECEMBER 2015

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Dummie de mummie: 
13:45 15:45

Mega Mindy VS Rox: 
13:30 

Snoopy 3D: 
13:45 16:00

Fashion Chicks: 
15:30

Burnt: 

19:45

Ja, ik wil!: 
19:45

Spectre: 
19:30

THG: Mockingjay - Part 2: 19:30 

MAANDAG 14 DECEMBER 2015

Burnt: 

20:00

Mannenharten 2: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

 
DINSDAG 15 DECEMBER 2015

Burnt: 

20:00

Mannenharten 2: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

WOENSDAG 16 DECEMBER 2015

Star Wars The Force Awakens: 13:15 15:30 19:45

Good Dinosaur 3D: 
13:30 

Dummie de mummie: 
14:00 16:00 

Mega Mindy VS Rox: 
13:45

Snoopy 3D: 
16:15

Fashion Chicks: 
15:45

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

Mannenharten 2: 
20:00 

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

16 DECEMBER: VOORPREMIÈRE:

STAR WARS
THE FORCE AWAKENS

Convenant met andere omroepen getekend

Omroep Kontakt gaat voor samenwerking
Beek en Donk - Omroep Kontakt 
heeft op woensdagavond 2 decem-
ber een samenwerkingsconvenant 
ondertekend met lokale omroepen 
uit de buurgemeenten Veghel-Uden, 
Boekel, Sint-Oedenrode, Schijndel 
en Landerd. De ondertekening vond 
plaats bij de Boekelse Lokale Omroep 
BLOK.
 
Op initiatief van Omroep Kontakt zijn 
er sinds juni 2013 gesprekken gaande 
om tot een samenwerkingsverband 
te komen. Oorspronkelijk namen de 
lokale omroepen; Omroep Kontakt 
(Laarbeek), Skyline(Veghel-Uden) 
Blok (Boekel), TV Meierij (St.Oeden-
rode), LOS (Schijndel), LON (Nuenen), 
LOS (Landerd) en de in oprichting 
zijnde omroep Son en Breugel aan de 
gesprekken deel. Onlangs hebben de 
Omroepen LON (Nuenen) en S & B 
(Son en Breugel) te kennen gegeven 
een voorkeur te hebben voor een an-
dere samenwerking. De overige zes 
omroepen zoals genoemd gaan vanaf 
nu in een gezamenlijk verband verder 
en willen op het gebied van Organi-
satie en financiën, Nieuwsgaring en 
Techniek elkaar ondersteunen en daar-
in sterker maken. Het allerbelangrijkste 
is echter dat elke lokale omroep haar 
eigen identiteit behoudt. Hiervoor is 
nu een definitief samenwerkingscon-
venant ondertekend. 

Drie werkgroepen gaan onder aanstu-
ring van een projectmanager aan de 
slag om op de genoemde disciplines 
de mogelijkheden in kaart en ter uit-
voering te brengen. Bij nieuwsgaring 
denken ze aan het delen van nieuws 
met elkaar, zeker waar het de grensge-
bieden van de randgemeenten betreft. 
Organisatie en financiën gaan o.a. 
haar pijlen richten op het binnenhalen 
van reclames voor het hele gebied van 
de gezamenlijke omroepen. Voor gro-
tere bedrijven is door de vorming van 
het samenwerkingsverband, reclame 
maken immers een stuk interessanter 
geworden. De werkgroep techniek 

gaat zich bezighouden met alle zaken 
als bijvoorbeeld het aanbieden van 
de signalen aan providers, maar ook 
richting de uitwisseling van appara-
tuur tussen de omroepen onderling. 
De projectmanager is de schakel tus-
sen het voorzittersoverleg en de drie 
werkgroepen. 

Omroep Kontakt verwacht door de 
samenwerking een grotere kennis te 
verwerven en tegelijk professioneler te 
kunnen opereren.

Laarbeek – Parkmanagement Laarbeek 
heeft in nauwe samenwerking met de 
gemeente Laarbeek een nieuwe web-
site opgestart voor ondernemers en 
vastgoedeigenaren. De website laa-
beek.mijnbedrijfslocatie.nl bevat een 
compleet overzicht van aanbod van 
bedrijfsmatig vastgoed en nog te ont-

wikkelen kavels op bedrijventerreinen 
in Laarbeek. Daarbij is in veel gevallen 
ook andere bruikbare informatie opge-
nomen, zoals het bestemmingsplan. 

Neutraal platform
De website bevat zowel het aanbod 
van gemeente Laarbeek, als aanbod 

van private vastgoedbezitters of ma-
kelaars. Een neutraal informatieplat-
form dus. Laarbeek is na gemeente 
Helmond de eerste Peelgemeente die 
aansluit bij het platform mijnbedrijfslo-
catie.nl. Het is de intentie dat de overi-
ge Peelgemeenten zich op termijn ook 
hierbij aansluiten. 

Nieuwe website met compleet aanbod bedrijfshuisvesting  

Traprenovatie bij Van Oss parket
Wanneer u uw oude trap beu bent en 
opzoek naar iets nieuws, bent u bij 
Van Oss parket aan het juiste adres. 
Een trap bekleden met hout geeft een 
geheel vernieuwde uitstraling. 

Heeft u er wel eens aan gedacht om 
uw trap met parket te bekleden? 
Trapbekleding is er in verschillende 
soorten. Van Oss parket is na jaren er-
varing gespecialiseerd in het bekleden 
van trappen met diverse houtsoorten. 
Het is gebleken dat u met echt hout 
goedkoper uit bent bij van Oss parket 
dan met geprefabriceerde laminaat-
delen bij menig ander bedrijf.  

Met een ruime keuze uit tal van kleu-
ren en houtsoorten is er ongetwijfeld 
voor ieder wat wils. Of u nou kiest 
voor een moderne uitstraling, een 
klassieke sfeer of een verouderde stijl 
alles is mogelijk. Iedere trap komt in 
aanmerking voor traprenovatie, in 
welke staat de trap ook is. Het is ook 
mogelijk om een open trap gesloten 
te maken zodat het eruit ziet of u een 
massieve houten dichten trap heeft. 

Bezoek onze showroom en laat u in-
spireren door alle mogelijkheden die 
er op dit gebied zijn. Als u uw trap laat 
renoveren door Van Oss parket bent u 
verzekerd van vakmanschap en maat-
werk tegen een betaalbare prijs. 

Graag maken wij voor u vrijblijvend 
een offerte. Kijk ook eens op onze 
website van eerdere werkzaamheden 
van traprenovaties. 

Koen en Hanneke van Oss 

Van Oss parket 
Dr. Timmerslaan 3 
5741XE Beek en Donk  
www.vanossparket.nl

Advertorial

Kerstviering bij oMase
Mariahout - Vrouwenvereniging 
oMase nodigt haar leden uit voor de 
kerstviering op donderdag 17 decem-
ber. De avond begint met een korte 
kerstgedachte en daarna wordt er kof-
fie geschonken met kerstbrood. 

Verder treedt het Sons Musical en 
Operette Koor (SMOK) op en is er 
aandacht voor een ‘goed doel’. De 

avond begint om 19.30 uur in zaal de 
Pelgrim.

Op maandag 19 december wordt er 
bij oMase een kerstdecoratie gemaakt. 
Het is een staand tafelstuk versierd met 
groen, sterretjes en roosjes. Degenen 
die zich hiervoor opgegeven hebben 
wordt gevraagd om een snoeischaar 
en lijmpistool mee te brengen.
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Wintermarkt in Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - Ook dit jaar wordt in 
Aarle-Rixtel weer een wintermarkt ge-
houden. Deze vindt plaats op zondag 
13 december op de Kouwenberg met 
zijn prachtige nostalgische kiosk.

Rondom de kiosk vindt men talloze 
kramen en stands met een uitgebreid 
aanbod aan kunst- en huisnijverheid, 
brocante artikelen, hapjes en drankjes 
enz. Ook de carnavalsvereniging is met 
een eigen kraam van de partij net als 

folkloregroep Dikkemik en het IVN. De 
Kouwenberg wordt geheel in stijl sfeer-
vol aangekleed en op de kiosk krijgt de 
kerstman een ereplaats en kan men met 
hem op de foto. De Wintermarkt begint 
om 14.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Beek en Donk – Koninklijke Harmonie 
Oefening & Uitspanning viert In het 
weekend van 19 tot en met 22 mei 
2016 haar 125-jarige jubileum. Een van 
de onderdelen van dit feestweekend is 
een reünie voor iedereen die ooit lid is 
geweest of nauw betrokken is geweest 
bij O&U. Bent u dat? Noteer dan 21 
mei 2016 in uw agenda. 

De reünie vindt plaats tussen 11.00 en 
16.00 uur. O&U is al druk bezig met 
voorbereidingen. Cabaretgroep KUUB 
heeft zijn medewerking toegezegd. De 
reünie is een mooie gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten en te genieten van 
125 jaar muziekgeschiedenis. 

Hoe het begon
Het begon in de zomer van 1891. Ma-
rianus van Thiel heeft ongeveer 25 per-
sonen uit beide delen van Beek en Donk 
gevonden die bereid zijn om aan een 
muziekgezelschap deel te nemen. Sa-
men met notabelen uit het dorp wordt 
harmonie Oefening en Uitspanning op 
1 oktober 1891 opgericht. 125 jaar later 
kan de vereniging terugkijken op een 
roemrijk verleden en heeft de harmonie 
een prachtige toekomst voor zich.
Elkaar ontmoeten en begroeten
Oefening en Uitspanning stond en staat 

midden in het dorpsleven. Lief en leed 
wordt door muzikanten gedeeld. Elkaar 
ontmoeten en samen van muziek ge-
nieten. Tijdens de reünie worden oude 
banden aangehaald en komen vriend-
schappen weer tot leven. Natuurlijk 

heeft O&U naast KUUB nog meer ver-
maak. Noteer 21 mei in uw agenda en 
breng uw vrienden op de hoogte. Via 
diverse kanalen, onder andere via De 
MooiLaarbeekKrant, houdt O&U u op 
de hoogte van de feestelijkheden.

Harmonie O&U brengt 125 jaar muziekliefhebbers samen

Geef 1 behandeling cadeau: leuk voor de feestdagen!

→ Inclusief mooie cadeauverpakking

bestaat 1 jaar!

2 gezichtsbehandelingen (60 min)

voor €49.95,-*

*Deze actie kan tot 31 december 2015 gereserveerd worden
  Behandelingen kunnen tot en met december 2016 ingepland worden

Pr. Hendrikstraat 10 • Beek & Donk • 06-42020210 • info@puur492.nl • www.puur492.nl

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

HUISCOLLECTIECOMPLETE BRIL DUN KUNSTSTOF 1.6 GEHARD EN ONTSPIEGELD 

 * RECHT OP VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR IN 2015, MAAK ER NU NOG GEBRUIK VAN!* TWEE LEESBRILLEN OP MAAT GEMAAKT, GEHARD EN ONTSPIEGELD VOOR €100,00* INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN

 ENKELVOUDIG € 100,00 VARILUX € 299,00

Prettige feestdagen en een oogstrelend 2016!
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Boerdonk – De 1e van de 2 BZA 
(Boerdonkse ZittingsAvonden) is op 
vrijdag 11 december. De zaterdag is al 
ram uitverkocht maar de vrijdag nog 
niet. Gelukkig voor hen die nog geen 
kaartje hebben want niet alleen wordt 
de vrijdag dit jaar zeker zo gezellig als 

de zaterdagavond maar er is ook nog 
de battle in de ton. Wie is de beste 
tonprater? 

Maarten Kanters, gerenommeerd ton-
prater, bekend met het succes in de 
ton tijdens eerdere BZA-optredens of 

Andy Marcelissen, winnaar van tal-
loze tonpraterskampioenschappen. Hij 
is vrijdag de grote uitdager en vindt 
het een eer om in Boerdonk deze bat-
tle te mogen doen. Voor het publiek 
een leuke bijkomstigheid want ze zijn 
sowieso verzekerd van een geweldige 
avond. Optredens van Die Tweeje, Bie-
pop, de Glamourhazen, de Boeringse 
slagwerkgroep en natuurlijk alle dans-
mariekes. Verder cabaret van Applaus 
en Papurklip en na afloop een gezel-
lige after-party. Op zaterdag hetzelfde 
programma alleen dan is Hans Keeris 
de uitdager van Maarten in de ton. 
Niets wordt aan het toeval overgelaten 
dit jaar. Woensdag oefenen de arties-
ten, donderdag hebben ze de generale 
repetitie en vrijdag en zaterdag pieken 
ze! Voor kaartjes: Den Hazenpot, tel. 
0492-465530 of Sander Kanters, tel. 
06-51611860. 

MooiBoerdonk

Verrassend boerenpaar in Boerdonk

Boerdonk - De organisatie had het 
meerdere malen gezegd. Dit paar ra-
den jullie nooit! En zo was het ook. 
Jolanda Bekkers en Arjan van de 
Velden is op zijn zachtst gezegd een 
onverwachte combinatie. Maar daar-
om niet minder leuk. Sterker nog; men 
denkt dat ze een gruwelijk skon brul-
luft gaan krijgen met die twee. Als de 
onthullingsavond een teken aan de 
wand is dan wordt het een onstuimig 
feest. 

De onthullingsavond was dat in ieder 
geval wel, wat het weer betreft dan. 

Voor het eerst in de geschiedenis van 
de boerenpaarlampiontochttraditie 
(nieuw scrabblewoord) kon deze niet 
doorgaan wegens het verwachtte 
slechte weer. In den Hazenpot werd 
derhalve het onthullingsspektakel ge-
speeld. Een aantal oud-boerenparen 
legden een puzzel in elkaar die leidde 
tot het nieuwe paar. Na de onthulling 
werd er flink getoost op het nieuwe 
paar en iedereen is al uitgenodigd om 
dinsdag met carnaval de brulluft de 
plechtigheid en het feest maar ook de 
koffietafel vooraf mee te maken. Voor 
de koffietafel zijn bij den Hazenpot 

kaartjes te bestellen (0492-465530). 
Ze kosten een tientje maar dan hedde 
ook wa! Notaris van den Tillaar zit in-
middels ook weer achter zijn bureau 
om eventueel bezwaren in behande-
ling te nemen. Wel heeft hij aangege-
ven er slechts 6 in behandeling te ne-
men omdat het anders te veel wordt. 
Dat aantal is inclusief eigen volk. Hij is 
bereikbaar op tel. 06-11299125 of per 
email cvandentillaar@home.nl. Maar 
ze kijken eerst eens of het paar het 
volhoudt tot de brulluft.

Nog enkele kaarten voor vrijdag beschikbaar

Andy Marcelissen beter dan Maarten Kanters?

Kerstbingo bij RKSV Boerdonk
Boerdonk - Evenals voorgaande 
jaren houdt RKSV Boerdonk dit 
jaar weer een kerstbingo in de 
kantine aan de Veerstraat 7 in 
Boerdonk. 

Op woensdag 16 december staat 
om 19.30 uur de koffie klaar en 
om 20.00 uur beginnen ze met 

de bingo. Zoals 
vanouds zijn er 
weer prachtige 
prijzen te win-
nen. Dus kom 
allemaal naar de 
kantine op 16 december. Ook voor 
de (echte) mannen.

Nieuws van Den Hazenpot

Speciaal kerstdiner voor 55-plussers
Boerdonk - Ook dit jaar houdt 
Zorg om het Dorp in samenwer-
king met Gert Bouw Catering een 
kerstdiner op vrijdag 18 december 
van 12.00 tot 14.00 uur. U bent van 
harte welkom om aan het kerstdi-
ner deel te nemen. De kosten van 
het 4-gangen kerstdiner bedraagt 
€10,00 per persoon. Graag bij 
binnenkomst te voldoen en voor 
15 december aanmelden bij Den 
Hazenpot, tel. 0492-465530, Cor 
Biemans, tel. 06-30660222 of via 
denhazenpot@home.nl.

Naast de normale postzegels kunt 
u weer decemberzegels kopen.

Zorg om het Dorp op bezoek bij 
mensen 
Ouderenadviseur Cor Biemans 
gaat een bezoek brengen aan 
ouderen. Ze willen deze mensen 
op een praktische manier dienen 

en een teken van vriendelijkheid 
brengen. Het idee is om deze 
groep ouderen te vragen of Zorg 
om het Dorp nog iets voor hen 
kunnen doen.

Dorpsauto Boerdonk
Boerdonkenaren rit bestellen = 
Dorpsauto bellen: 06-12126625. 
Voor iedere inwoner uit Boerdonk 
is de auto beschikbaar, mits tijdig 
gereserveerd.

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdagavond 2 januari 2016 
houden ze weer de nieuwjaarsre-
ceptie. Vanaf 20.00 uur is iedereen 
van harte welkom om elkaar de 
hand te schudden onder het genot 
van een drankje en hapje.

Alle informatie is ook te vinden op 
www.boerdonk.nl.

Twan van Hoof prolongeert titel
Boerdonk - Wederom is Twan van 
Hoof kilometervreter van het jaar 
bij WTC Boerdonk. Net als vo-
rig jaar en al die jaren daarvoor 
is Pieter van der Aa het weer net 
niet. Bij de uitreiking van de tro-
fee aan Twan had Pieter (als voor-
zitter) dan ook de tranen in zijn 
ogen. En niet van ontroering, nee 
pure teleurstelling. 

KM-vreter ben je als je de meeste 
km van de tourkalender hebt ge-
maakt en daar komt Pieter elk jaar 
1 ritje te kort. Maar eens komt de 
dag dat ze Pieter mogen huldigen. 
Daar ben is men van overtuigd. 
Zo, dat was een korte inleiding 
horend bij het verslag van de alge-
mene jaarvergadering. Zoals altijd 
veel te bespreken en alles is even 
belangrijk. Of het nu de evalu-
atie van het fietsweekend is of de 
nieuwe kleding. WTC Boerdonk 
heeft altijd wel ergens iets over te 
zeggen. Zeker over de snelheid. 
Die is al jaren aan de hoge kant, 
gemiddelden van boven de 30 zijn 
niet vreemd, maar dit jaar ging het 
er niet over. Zou dat komen om-
dat Toon Donkers heel weinig mee 
heeft gedaan? Het scheelde beslist. 
Toch nog even over het weekend. 

Iedereen was het er over eens dat 
het meer wenselijk is een windstil 
en droog weekend te organiseren 
in plaats van hetgeen ze afgelopen 
jaar hebben gehad. Het bestuur 
reageerde terstond door leden 
de keuze te geven om het week-
end eventueel voor de vakantie 
te houden en wat dichter bij huis. 
Wat betreft de kleding stonden 
een aantal nieuwe sponsors aan 
de fietsbanden te knauwen en die 
zijn nu aan de beurt om de wie-
lertoerclub met een nieuwe tenue 
op te sieren. Ja, dames, volgend 
jaar rijden ze in een nieuw pakje. 
En het mooie daarvan is dat ze er 
veel jonger en mooier door gaan 
uitzien. Nog jonger en nog mooier. 
Kleren maken de man, wordt ge-
zegd maar je moet er natuurlijk 
wel het figuur voor hebben en dat 
hebben ze!  Skon zo skon. Verder 
gaan ze financieel zachtjesaan rich-
ting bankroet maar daar maken de 
leden zich totaal geen zorgen om. 
‘Huh, de bank het er zat!’ Met dat 
gezegde werd de vergadering ge-
sloten en vieten ze er allemaal in-
nen op hun club. WTC Boerdonk, 
een skon club met skon mannen. 
Nou nog skon vrouwen erbij?

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

MooiBoerdonk-pagina blijft behouden in 
De MooiLaarbeekKrant
Beek en Donk – Sinds kort is De 
MooiVeghelKrant in bedrijf. Deze 
krant verschijnt een dag eerder dan 
De MooiLaarbeekKrant en valt ook in 
Boerdonk huis aan huis op de deurmat. 
Reden voor De MooiLaarbeekKrant 
om via haar burgerpanel 
TipMooiLaarbeek.nl te onderzoeken 
in hoeverre de MooiBoerdonkpagina 

gewaardeerd en gelezen wordt in de 
Laarbeekse versie.

De uitkomsten van dit onderzoek laten 
zien dat het merendeel van de lezers 
van De MooiLaarbeekKrant de Mooi-
Boerdonkpagina – ondanks de komst 
van De MooiVeghelKrant – beschouwt 
als een toegevoegde waarde. Het 

meest gebruikte argument hiervoor is 
dat ‘Boerdonk sterk op Beek en Donk 
georiënteerd is’. Al met al voldoende 
reden om de MooiBoerdonkpagina als 
vast onderdeel van De MooiLaarbeek-
Krant te behouden!

Arjan van de Velden en Jolanda Bekkers



Donderdag 10 december 2015 31
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi UIT in Laarbeek

Dorpsstraat 17  5737 GD  Lieshout  0499-325252

Kerstconcerten Beek en Donks 
Gemengd Koor

Beek en Donk - Ook dit jaar geeft het Beek 
en Donks Gemengd Koor haar kerstconcert, 
met medewerking van Annette Heesakkers op 
dwarsfluit. Dit concert vindt plaats op zondag 
20 december om 14.30 uur, in de H. Michael-
kerk, Kerkstraat 1 te Beek en Donk. 

In een sfeervol versierde kerk presenteert het 
koor een u een afwisselend programma. Dit 
Kerstconcert staat onder leiding van dirigent 
Dhr. Arie Ketelaars en wordt op de piano bege-
leidt door Mevr. Jeannette Seijkens. Tijdens dit 
concert worden buiten de gebruikelijke kerstlie-
deren, o.a gezongen; Ihr Hirten Kommt Herbei, 
Weinachts-oratorium, koralen 33 en 35, Canti-
que de Noel. Away in a Manger en vele andere 
liederen.  De kerstgedachte wordt uitgesproken 
door de beschermheer van het gemengd koor, 

Mr. H.C.L.M. van Rooij. Ook wordt er een muzi-
kaal intermezzo verzorgd door de pianiste Mevr. 
Jeannette Seijkens en Mevr. Annette Heesakkers 
op dwarsfluit. Zij willen dit kerstconcert van harte 
bij u aanbevelen. U zult er zeker 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 u 
van harte uit, om op zondag 20 december 2015 
om 14.30 uur in de H. Michaelkerk te komen 
luisteren en zo mogelijk mee te zingen.

Op zondag 13 december 2015 om 14.30 uur, 
geeft het koor ook een kerstconcert in de Kapel 
van het Sint Josefklooster in Schijndel en op 21 
december om 19.30 uur wordt er een kerstcon-
cert gegeven in De Lisse in Asten.

Kaartverkoop kletsavonden Mariahout

Mariahout - Over een aantal weken gaat het 
dak eraf in Mariahout. Na vele weken van voor-
bereiding zijn er namelijk de kletsavonden op 
16, 22 en 23 januari. De avond voor de bond 
van ouderen is op 20 januari en voor de jeugd is 
de grandioze miniplaybackshow op 24 januari 
gepland. 

Dit jaar is er wederom een schitterend program-
ma tijdens de kletsavonden, met wederom veel 
artiesten van eigen bodem. Want als een klein 
dorp ergens groot in is, dan zijn dat wel deze 
geweldige avonden. De muzikale omlijsting van 
deze avonden wordt verzorgd door de Grot-
tendorfers. De dansmariekes zijn al maanden in 
volle gang om de showdans op tijd af te krijgen. 
Deze dans is altijd een lust voor het oog en een 
genot om naar te kijken. 

Dit jaar is er weer een nieuwe groep bij gekomen 
en wat voor één. ‘Skon Vrouwkes’ heten ze en 
dat zijn ze ook. Het zijn een aantal dames die al 
een lange tijd in de weer zijn voor deze avonden 
en de organisatie is dan ook erg benieuwd naar 
het resultaat. De ‘Erpels uit`t zakske’, oftewel de 
gebroeders van Erp zijn ook weer van de partij. 
Met hun zang en goede humor wordt dat weer 
genieten. Net zoals ‘WaNaW’, 5 vrolijke dames 
die altijd een geweldig stuk neerzetten en niet 
meer zijn weg te denken op deze avonden. 

Dan nog ‘Kiekons’, deze 3-koppige groep be-
staat uit 2 dames en een heer. Elk jaar lukt het 
weer om met geweldige humor de zaal op zijn 
kop te zetten, vooral door de goede grappen en 

de zeer mooie liedjes. ‘Werus wa anders’ deed 
afgelopen jaar voor het eerst mee en was zeer 
leuk om naar te kijken. Deze 2 mannen hebben 
al wat enkele jaren ervaring en dat kon je dan 
ook wel zien. Terug van weg geweest is ‘In the 
Box’. Ze zijn enkele jaren geleden gestopt maar 
het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus ze 
zijn gewoon weer terug in het Heidurp. Ook zijn 
er weer 2 buitendorpse kletsers die de avonden 
compleet maken. Zodra de laatste kletser van 
het podium is zorgt de DJ voor een altijd een 
gezellige afterparty in de foyer. 

De kaartverkoop van de kletsavonden is op 19 
december van 18.00 tot 19.00 uur voor leden 
en van 19.00 tot 20.00 uur voor niet-leden in 
het bargedeelte van het buurthuis in Mariahout. 
Denk aan uw lidmaatschapskaart! Kijk ook eens 
op www.facebook.com/CV-De-Heikneuters-
Mariahout en www.heikneutersmariahout.nl.
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Sportend Laarbeek

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
Bushalte Scheidingsweg lijn156 vanaf Eindhoven en ’s-Hertogenbosch

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

LAADPUNT WELKOMAIRCO

169,95150 VERSCHILLENDE
SKISETS

VANAF

RUIM

Head Absolut Joy
Lichtgewicht dames ski 
met goede balans en 
controle

349,99
579,95

259,95
359,95Salomon 

X Pro X90
Comfortabele All Mountain 

heren skischoen

Fischer 
My Style 9
Vacuum Comfort Fit 
dames skischoen

Salomon Shelter 
Auto Custom
Sportieve helm met 
uitneembare voering

Morrow Sky 
Lichtgewicht dames snowboard
incl. sky black bindingen

79,95100 MODELLEN
SKISCHOENEN

VANAF

RUIM

179,9575 VERSCHILLENDE
SNOWBOARDS

VANAF

RUIM

129,9550 MODELLEN
SNOWBOARD-
SCHOENEN

VANAF

RUIM

49,95150 MODELLEN
SKIHELMEN

VANAF

RUIM

199,95
249,95

199,99
249,95

99,99
149,99

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Comfortabele All Mountain 

incl. sky black bindingen

50
RUIM

49,9549,9549,
60%

tot

korting

Dames en heren jacks. 
Tot 60% korting! OP=OP

Dames en heren jacks. 

Grote partij 

              Patagonia 

DE NR.1 IN

WINTERSPORT

* Weekaanbiedingen geldig t/m 19 dec

WEEK 
AANBIEDING!*

WEEK 
AANBIEDING!*

WEEK
         AANBIEDING!* WEEK

         AANBIEDING!*

voetbal Lieshoutenaren onderuit bij RKGSV: 2-1

ELI verliest aansluiting met koplopers

Lieshout - Voor het eerst in ca. 30 jaar 
stonden RKGSV en het gehavende 
ELI in competitieverband tegenover 
elkaar. Door met 2-1 te verliezen 
van deze directe concurrent is ELI de 
aansluiting met de bovenste ploegen 
kwijtgeraakt. 

Met een sterke wind tegen was de 
eerste kans voor ELI. Sem Steenbak-
kers schoot van dichtbij de bal tegen 
de Gerwense doelman. Even later was 
van Kuringen dichtbij de openingstref-
fer, maar zijn inzet ging tegen de ELI-
lat. Direct hierna was het wel raak. Een 
schot van Klaassen werd door Robin 
Evers nog gestopt, maar Van Kuringen 
scoorde in de rebound, 1-0. De fysiek 
sterke thuisclub ging met alle midde-
len op zoek naar een tweede treffer. 
Zo werd een onterechte strafschop 
geclaimd (zie foto) en kopte de Louw 

voorlangs. In de 32e minuut viel dan 
toch de 2e treffer toen doelman Evers 
zich verkeek op een afstandschot van 
Van de Berk, 2-0. Hierna gingen de 
Lieshoutse Blauwwitten op zoek naar 
de aansluittreffer. Dat leverde voor 
rust nog enkele kansen op. Schoten 
van Sem Steenbakkers, Rob Vereijken, 
Roel van Mook en Lex Hollanders wer-
den echter door de Gerwen-sluitpost 
gepakt. 

Direct na rust kreeg ELI de grootste 
kans op een doelpunt via eerst Bas 
Hollanders en hierna David da Silva, 
maar zij waren onzorgvuldig in de af-
werking.  Even later ontstond grote 
commotie toen ELI-doelman gebles-
seerd op de doellijn lag en de thuis-
club doorspeelde. Een doelpunt werd 
ternauwernood voorkomen. Hierna 
lukte het ELI nauwelijks nog om tot 

een goede aanvalsopzet te komen, 
zodat de thuisclub simpel leek te gaan 
winnen, mede ook door vaak blessu-
res voor te wenden.  Een kwartier voor 
tijd kwam de spanning in de wedstrijd 
toch volledig terug door een gewel-
dige goal van Sem Steenbakkers. Hij 
joeg de bal vanaf 20 meter ongenadig 
hard feilloos in de kruising, 2-1. 

Hierna waren beide ploegen nog dicht-
bij een treffer. Van de kant van ELI zag 
de naar de spits verhuisde Lex Hollan-
ders zijn kopbal door de Gerwen-doel-
man nog met een uiterste reflex tot 
corner verwerkt. Aan de andere zijde 
schoot Van Kuringen van dichtbij kei-
hard tegen de paal, waardoor ELI aan 
een grotere nederlaag ontsnapte. Zon-
dag speelt ELI de laatste wedstrijd van 
de 1e competitiehelft. RKPVV is de 
tegenstander op sportpark ’t Luijtelaar. 

ELI is op zijn hoede bij een vrije trap van RKGSV

Voetbalclub huldigt jubilarissen

Kerst inn bij Sparta’25
Beek en Donk – Bij Sparta’25 vindt de 
jaarlijkse Kerst inn plaats op woens-
dag 16 en donderdag 17 december. 
Op woensdag sluiten de lagere seni-
oren en de dames het jaar af met een 
mixtoernooi op het hoofdveld en een 
gezellige avond in de kantine. 

Op donderdag zijn de selectieteams 
aanwezig en worden de jubilarissen 
gehuldigd. Er zijn voor deze feestelijke 
avond feestelijke consumptieprijzen 
(bier/fris €1,00). En zoals elk jaar is er 
een welkomstdrankje en zijn er lekkere 
hapjes. Iedereen is welkom op de jubi-
larissen te feliciteren of voor gewoon 
een gezellige avond. 

De jubilarissen 
25 jaar: Bart van Empel, Rens Klomp 
Bueters, Bert Kluijtmans, Jan van 
Lankveld, Kees Marks, Mikel Martens, 
Mark van Rixtel, Glenn v.d. Vegt, Lind-
sy Veugen-Vesters, Ruud Huijbers.

40 jaar: Jacques v.d. Enden, Maurice 
Jansen, Berry Maas.

50 jaar: Huub Biemans, Bert Biemans, 
Jan Engels, Bert Klessens, Harrie Ver-
hofstadt, Mari Vesters.

60 jaar: Pedro Kuijpers. 

70 jaar: Leo van Griensven, Piet v. 
Schijndel, Jo Waals, Theo Spierings, 
Cor Vermeulen. 

Bekkers Autoschade Groep 
nieuwe shirtsponsor ASV’33 E3
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Seks voor de boeg...
De titel nodigt je misschien uit om 
deze column direct te gaan lezen, 
een ander leest de titel zo dat 
ie nog een hele vrijpartij tegoed 
denkt te hebben en voor weer 
een ander roept de titel oude 
herinneringen op, aan die serie 
van Buch, de 06-fetisjist en maker 
van de serie, die zogenaamd 
niemand ooit had gezien, maar 
waar wel iedereen over mee kon 
praten! Het is maar voor welke 
reden je hierboven kiest, maar alle 
drie hebben wel iets, toch? Zou 
het ook iets met sport van doen 
kunnen hebben? Jazeker! Seks en 
sport gaan óf zeker samen, óf je 
bant seksuele uitspattingen uit, of 
je maakt er zelf een sport van!
Als je er een sport van maakt, 
dan wordt er volgens mij veel 
geld verdiend. Meestal worden 
het dan van die films, waarbij je 
geheel naakt een battle aangaat 
met een medespeler, waarbij je 
veel zweet, elkaar aftast en al 
bewegend probeert te scoren. 
Het mooiste hierbij is dat het vaak 
uitdraait op een gelijkspel, iets 
wat beiden ook prevaleren!
Een ander zorgt voor een vrijpartij 
ná de wedstrijd! Hij of zij ziet 
seks als een ontspanning na een 
spannende wedstrijd en komt 
hierdoor weer tot rust. Ook 
kan het dus zijn dat men juist 
een seksuele uitspatting wil 
vermijden, daar men daar te 
moe van wordt, het te veel 
energie kost! En ja, dan moet 
je het niet voor een wedstrijd 
doen!

Diegene die deze voorkeur 
wel hebben, hopen hiermee 
de spanning eraf te hebben 
om  zich volledig uitgerust te 
kunnen storten op hun sport, de 
wedstrijd die zij dan nog voor de 
boeg hebben! Ik zou zeggen dat 
je je ding moet doen, waar jij je 
het beste bij voelt. Maar doe het 
toch maar vóór je gaat sporten, 
dan heb je het in ieder geval al 
gehad!

Het is niet voor niks “seks voor 
de...”!

R. van den Enden

COLUMN

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Groen-witten geven zege weg in slotfase: 2-2

Sparta’25 rekent zich te vroeg rijk

Beek en Donk - Sparta’25 rekende 
zich al rijk toen het vijf minuten 
voor het laatste fluitsignaal op 
een 1-2 voorsprong kwam. Prin-
ses Irene en Sparta’25 speelden 
op sportpark ‘De Schellen’ in 
Nistelrode een matige wedstrijd. 

Sparta’25 begon sterker aan de 
wedstrijd en kwam na vijfendertig 
minuten op een verdiende voor-
sprong uit een corner. De hoek-
schop van Jaccy van den Enden 
werd knap binnengekopt door 
Frank Dankers: 0-1. Na de goal 
was Prinses Irene de gehele wed-
strijd de bovenliggende partij. Net 

voor rust waren de gastheren dicht 
bij de gelijkmaker, maar het schot 
spatte uiteen op de paal. 

Twee minuten na rust viel de 1-1 
wel. Sparta-doelman Hicham Hilali 
had geen antwoord op een leep 
balletje van de spits van Prinses Ire-
ne. Waar iedereen zat te wachten 
op de 2-1 van een sterk aandrin-
gende thuisploeg, liep deze in het 
Laarbeekse mes. Vijf minuten voor 
het laatste fluitsignaal leek de su-
persnelle Jaccy van den Enden de 
overwinning voor Sparta’25 bin-
nen te slepen. Helaas voor Spar-
ta’25 werd het nog 2-2 in de 90e 

minuut na een fraaie actie van de 
linksback van de thuisploeg, die de 
beste man van Sparta’25, doelman 
Hicham Hilali, wist te verschalken. 
Sparta’25 had met een overwin-
ning een mooie sprong kunnen 
maken, maar moet nu toch weer 
naar onder kijken. 

Komend weekend speelt de 
ploeg tegen koploper Volharding. 
Sparta’25 speelt vaak goed tegen 
hooggeplaatste ploegen, dus laat 
een stunt net voor de winterstop 
maar plaatsvinden. De drie punten 
zijn hard nodig om een gaatje met 
de onderste ploegen te slaan. 

Aarle-Rixtel - Het 5-1 verlies van 
ASV’33 was zondag zeer geflat-
teerd te noemen, zeker omdat 
Keldonk pas 14 minuten voor het 
laatste fluitsignaal aan de leiding 
kwam. 

ASV’33 kwam zeer sterk uit de 
startblokken en na 10 minuten 
kwam ASV’33 dan ook aan de lei-
ding. De snelle Nick Hendriks werd 
in de beruchte 16 meter gevloerd, 
en de bal ging op de stip. Ronny 
Heijmans gaf de doelman van 
Keldonk geen enkele kans vanaf 
11 meter. De gehele eerste helft 
had ASV’33 de wedstrijd onder 
controle en gaf achterin erg weinig 
weg, enkele kleine kansjes was het 
enigste wapenfeit van Keldonk. 
Ook ASV’33 kreeg van Keldonk 
eveneens weinig kans om de voor-
sprong te vergroten. 

Na de thee had ASV’33 al snel de 
wedstrijd kunnen beslissen, Nick 
Hendriks was dicht bij de 0-2, maar 
de doelman greep op tijd in. Even 
later had Robert Mol de kans om 
de voorsprong te vergroten maar 
zijn kopbal ging rakelings over het 

vijandelijke doel. Na 12 minuten in 
de tweede helft trok Keldonk de 
stand gelijk, uit een vrije schop ge-
nomen vanaf de zijlijn werd de bal 
doorgekopt en verdween over de 
kansloze doelman van ASV’33 in 
het doel 1-1. Ook Ronny Heijmans 
was hierna dicht bij een treffer, en 
had ASV’33 weer op voorsprong 
kunnen zetten, maar ook zijn 
kopbal mistte de nodige precisie. 
Pas na 25 minuten in de 2e helft 
werd Keldonk voor de tweede 
keer echt gevaarlijk, maar Rob 
Renders de doelman van ASV’33 
redde bekwaam. 14 minuten voor 
tijd voltrok zich het vonnis over 
ASV’33. Bij een duel in het straf-
schopgebied van ASV’33 waarbij 
de bal de armen raakten van du-
ellerende spelers van ASV’33 en 
Keldonk, doorspelen zou de enige 
juiste beslissing geweest zijn, maar 
tot verbazing van iedereen, wees 
de scheidsrechter naar de stip. 
Keldonk liet zich dit buitenkansje 
niet ontnemen en zette ASV’33 op 
een 2-1 achterstand.

Twee minuten later was ASV’33 
nog dicht bij de gelijkmaker maar 

de bal werd door een Keldonk ver-
dediger van de doellijn gekopt. In 
de 90e minuut viel de beslissing, 
met een prima afstandschot bracht 
Keldonk de stand op 3-1. Hierna 
gaf de scheidsrechter Keldonk 
nogmaals een cadeautje door voor 
de 2e maal de bal onterecht op 
de stip te leggen, ook hier profi-
teerde Keldonk van, 4-1. Dat in de 
96e minuut ook nog de 5-1 viel, is 
voor de statistieken, maar zo liep 
ASV’33 wel tegen een onterechte 
grote nederlaag aan.

Aanstaande zondag krijgt ASV’33 
nog een kans om zich voor de 
aankomende winterstop nog te 
revancheren, en proberen Stiphout 
Vooruit met een nederlaag huis-
waarts te sturen.

Opstelling ASV’33; Rob Renders, 
Pim Dubois, Robbert Mol, Bart 
Willems, Sander vd Waarsenburg, 
Teun v Asten, René de Vries, Mark 
Smits, Nick Hendriks (58e Michiel 
vd Steen), Ronny Heijmans (78e 
Erwin v Dijk), Thijs v Uden

Mariahout - Een weekje rust doet 
soms wonderen. Tijdens de war-
ming-up was het al te zien, vol in-
zet werd er een partijtje afgewerkt, 
de dames waren gretig. Onder de 
vertrouwde leiding van scheids-
rechter van Esch begonnen ze aan 
de wedstrijd tegen Rhode VR2.

De wedstrijd was amper 6 minuten 
oud of Emy liet de 1-0 al aanteke-
nen na een slimme pass van Mara, 
door beheerst binnen te schuiven. 

Na een half uur voetbal was het 
Mara die met een afstandsschot 
van buiten de 16-meterlijn hard en 
onhoudbaar binnenschoot, 2-0. 
Na rust wist Mara haar 2e doel-
punt van de middag te maken na 
een mooie pass van Joyce. Rhode 
werd tussendoor enkele keren ge-
vaarlijk met snelle counters, maar 
verdedigend stond het goed. Aan-
voerder Marsha Bekkers zocht 20 
minuten voor tijd vanaf randje 16 
het uiterste hoekje van het doel op 

en liet daardoor de keepster kans-
loos, 4-0. Met nog 6 minuten op 
de klok was het weer Mara, die 
haar 4e hattrick van dit seizoen 
maakte (nog een specialist erbij). 
Eindstand derhalve 5-0. Marsha 
Bekkers ging er met de Woman of 
the Match trofee vandoor, waarbij 
wel vermeld moet worden dat deze 
dikverdiend is.

Met spanning kijken Ruud-Jan Happé (groen) en enkele Sparta supporters of de bal in het doel beland

Onterechte strafschoppen doet ASV’33 de das om

ASV’33 in slotfase onderuit tegen Keldonk

5-0 overwinning op dames Rhode

Sterke overwinning Dames VV Mariahout

Vrijwilligersavond bij VV Mariahout

Mariahout - Bij Voetbalvereniging 
Mariahout vindt vrijdag 11 decem-
ber de kaderavond plaats. Deze 
feestelijke avond is bedoeld voor 
alle leiders, trainers, scheidsrechters, 
sponsoren, vrijwilligers, kaderleden 

en ereleden van VV Mariahout.

Voor de avond zijn de mensen uit-
genodigd en ben je welkom vanaf 
20.30 uur in de kantine van de voet-
balclub. 
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Extra  
koopzondagen
Op zondag 13, 20 en 27 december zijn de winkels 

in het centrum extra geopend. Tevens is een extra 

koopavond op woensdag 23 december. Voldoende 

tijd dus om de cadeautjes voor onder de kerstboom 

uit te kiezen. Deze koopzondagen zijn extra 

feestelijk door de komst van de Kerstmannen - en 

de Sneeuwpoppen kapel. De kerstliedjes die zij 

spelen zorgen voor een gezellige kerstsfeer. Ook 

kun je op de foto met levensgrote sneeuwpoppen. 

Zorg jij voor een mooie “sneeuwselfie”? 

Winterfestijn 
Helmond
t/m 03-01-2016
Het Winterfestijn Helmond, georganiseerd door 

Helmond Marketing, loopt nog door tot 3 januari 

2016. Op het fraai ingerichte Havenpark, dat is 

omgedoopt tot een gezellig kerstdorp, kunt u 

genieten van de warme kerstsfeer. U kunt er suizen 

over de schaatsbaan, een afdaling maken op de 

Crazy River, lekker struinen langs talloze kraampjes, 

verrast worden door heerlijke geuren en warm 

worden bij de vuurkorf. 

Kijk voor alle informatie én de openingstijden op 

www.winterfestijnhelmond.nl

Dickens
Kerstmis en Dickens. Al sinds jaar en dag horen 

ze bij elkaar. Het verhaal dat de aanleiding 

voor die combinatie is, a Christmas Carol 

(een kerstvertelling) van Charles Dickens, is 

tegenwoordig wat minder bekend, maar de sfeer 

die de verhalen van de Engelse schrijver uitstraalt 

past nog helemaal in onze kersttijd. Op zondag  

13 december kunt u die sfeer proeven als een 

Dickens-orkest en diverse figuren uit het Dickens-

verhaal in het centrum te zien zijn.

Kerst!
Een week later, op zondag 20 december, staat 

de speciale koopzondag helemaal in het teken 

van de aanstaande kerst. Natuurlijk ontbreken 

de kerstman en de kerstvrouw niet. Er worden 

kerstkransjes uitgedeeld, er is een looporkest dat 

de sfeervolle kerstliederen ten gehore brengt en in 

de Elzas Passage zijn diverse kerstmarktactiviteiten. 

Een mooi begin van de kerstvakantie!

Sneeuw
Als de kerstdagen achter de rug zijn blijven 

we natuurlijk nog even in een feeststemming. 

Met de kerstmaaltijd net achter de kiezen en 

de jaarwisseling nog voor de boeg, bepaalt de 

winter het beeld in ons gezellige stadshart. Of 

er daadwerkelijk sneeuw ligt, dat weten we nu 

natuurlijk nog niet, maar wat wel zeker is, is dat 

er een bijzonder sneeuwpoppen-orkest voor de 

nodige gezelligheid zal zorgen. En of het nu vriest 

of dooit, wie van winterkost houdt, moet zeker 

even langskomen. We beloven u een smakelijk 

hapje. En wilt u alvast een voorschotje nemen 

op oudjaarsavond? Geen probleem, in de Elzas 

Passage vindt een grote Oliebollenactie plaats, dus 

grijp uw kans!

Laat dE fEEstdagEn 
maar komEn, 
HELmond CEntrum  
is Er kLaar voor! 
December is voor veel mensen een heerlijke tijd. De kerstboom staat, het haardvuur knispert, de 
kaarsjes zijn aan en de plannen om samen de kerstdagen door te brengen zijn gemaakt. Ook het 
Helmondse centrum is helemaal klaar voor deze gezellige tijd. Op 11 december start het nieuwe 
evenement Winterfestijn Helmond op het Havenpark. 
De winkelstraten en de etalages zijn helemaal in kerst- en wintersferen gebracht. Natuurlijk zijn 
er ook weer diverse extra koopzondagen. Kom eens langs voor de laatste inkopen en proef de 
sfeer  van een winters Helmond! 

winter
festijn
helmond

Tot en met 3 januari 2016

www.hellohelmond.nlScan met Junaio
en ontdek bruisend Helmond!

Extra koopzondagen
13, 20 en 27 december

Oliebollenactie
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UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NLWWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

Bezoek ook eens 
onze webshops!

WINTERBANDEN
NU SUPERGOED GEPRIJSD!

BIJ VERSCHUREN BANDEN

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

VREDESTEIN 
SNOWTRAC 3
195/65-15 € 62,50*

205/55-16 € 87,50*

 Monteren/Balanceren/B.T.W. 
 Gratis stikstof vullen
 Gratis uitlijncontrole

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF: 

* Zolang de voorraad strekt

Porto kost € 995,-
(tijdelijke actieprijs)

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

badminton Prima seizoenstart midweekteam 
Badminton Club Lieshout

Lieshout - Met twee overwinnin-
gen heeft BCL-M2/VKS Autoservice 
een prima seizoensstart gemaakt in 
de eerste poule van de vijfde klasse. 
Met 13 punten uit twee wedstrijden 
staan ze weliswaar nog achter BC 
Bergeijk-M2, maar dit team heeft al 
een wedstrijd méér afgewerkt. Thuis 
werd het tegen het vierde team van 
Alouette 6-2 en thuis tegen BCO-M3 
werd het zelfs 7-1: een zeer voortva-
rende start dus. 

BCL-M2/VKS Autoservice- BCO-M3: 
7-1
Ook het tweede midweekteam is ge-
start met het spelen van hun wed-
strijden in de midweekcompetitie van 
Badminton Nederland. Binnen deze 
competitie staat gezelligheid voorop, 
maar natuurlijk speelt het wedstrijd-
element natuurlijk ook een belangrijke 
rol: het is immers een echte competitie 
waar deze midweekteams aan deelne-
men. Vanwege blessures speelden Pe-

ter van der Tol én Ida van de Lockant 
deze beide keren niet mee. De dames, 
Ine Schipperheijn en Ingrid Bergé, 
begonnen in hun damesdubbelpartij 
meteen sterk; de eerste set werd ruim 
gewonnen. In de tweede set kregen 
ze duidelijk meer weerstand, maar de 
eerste winst van het seizoen was bin-
nen. De heren (Marthijn Jungeburth 
en Jos Kluijtmans) speelden een sterke 
herendubbelpartij en wisten dan ook 
ruimschoots te winnen. In de eerste 
mixpartij wonnen Marthijn Jungge-
burth en Ine Schipperheijn hun eerste 
set op het nippertje. De tweede set 
ging wat makkelijker en, vooral dank-
zij ‘tactisch inzicht’, werd ook deze 
gewonnen. Jos Kluijtmans en Ingrid 
Bergé maakten het in hun mixpartij erg 
spannend. De eerste set werd met 20-
22 verloren. Maar, na enige technische 
tips van Frans van Waardenburg, kon-
den alsnog de tweede en derde set (zij 
het nipt) gewonnen worden. Zo zie je 
maar wat goede technische tips kun-

nen doen. Marthijn Jungeburth moest, 
in zijn singlepartij, érg diep gaan: hij 
won de partij overigens wel keurig. Jos 
Kluitmans kon in zijn singlepartij, on-
danks alle inspanning, niet winnen van 
zijn jeugdige tegenstander. Dit verlies 
werd goedgemaakt door Ine Schipper-
heijn én Ingrid Bergé die beiden hun 
wedstrijd wonnen, waardoor er direct 
gestart kon worden met het bijschrij-
ven van 7 punten.

BCL-M2/VKS Autoservice - BC 
Alouette-M4: 6-2
Ook de tweede thuiswedstrijd van het 
seizoen is door BCL-M2/VKS Autoser-
vice omgezet in een overwinning. Als 
start werden al meteen beide dubbel-
partijen in twee sets binnengehaald. 
Marthijn Junggeburth en Jos Kluijt-
mans wonnen met 21-15 en 21-13 
betrekkelijk gemakkelijk. Ook Ine 
Schipperheijn en Ingrid Bergé wonnen 
gemakkelijk: zij wonnen met 21-13 en 
21-14. In de mixpartijen ging het wat 
minder voortvarend. Jos Kluijtmans en 
Ingrid Bergé konden geen vuist maken 
tegen hun Bestse opponent en verlo-
ren de partij met 16-21 en 13-21. Op 
de ander baan wisten Marthijn Jung-
geburth en Ine Schipperheijn wel te 
winnen, waardoor een tussenstand 
van 3-1 op de borden kwam, vooraf-
gaand aan de resterende, vier single-
partijen. Eerste dame Ine Schipperheijn 
was in deze singlepartijen véél te sterk 
voor haar opponent uit Best, Wanda 
van Hoof. Zij won met 21-13 en 21-
5. Ook eerste heer Martijn Jungge-
burth was goed op dreef. Hij won in 
twee sets van Jasper Meerman. Ingrid 
Bergé moest in haar singlepartij volop 
aan de bak. Maar, na drie zware sets, 
kon zij wel de belangrijke overwinning 
noteren. Dat kon Jos Kluijtmans niet. 
Hij verloor in zijn singlepartij met Wim 
Koornstra de toegevoegde derde set 
met het kleinst mogelijke verschil: 19-
21. Deze derde set was nodig na een 
bloedstollend duel, waar de kansen 
steeds keerden.

Programma 16 december
20.30 BC Bergeijk-M2 – BCL-M2/VKS 
Autoservice

Een geconcentreerde Ine Schipperheijn wist tot op heden al haar partijen te winnen

Zwarte Pieten spelen een potje mee

Ouder-kind avond BC Mixed drukbezocht

Beek en Donk – Alle kinderen mochten 
op vrijdag 4 december hun ouders mee-
nemen om samen te komen badminton-
nen bij BC Mixed. Het lag waarschijnlijk 
wel aan de tijd van het jaar, maar ‘toe-
vallig’ kwamen er ook nog drie zwarte 
Pieten de zaal binnen. Die hebben flink 
wat pepernoten uitgedeeld en meege-
holpen met spelletjes. En de ouders, die 
hebben nu nog spierpijn van het lopen.

In het eerste uur bij de jongste jeugd 
konden de kinderen en hun ouders 
naast een partijtje badminton ook nog 
een paar leuke spellen doen. Er wa-
ren trouwens niet alleen maar ouders 
aanwezig. Er zijn ook opa’s en zussen 
gesignaleerd. De spellen hadden al-
lemaal met Sinterklaas te maken. Er 
was een pakjesrace, waarbij pakjes in 
een schoorsteen moesten worden ge-

daan. Op een andere baan werd de 
hoogste toren van pakjes gebouwd. 
En verderop moesten zo snel moge-
lijk pakjes van de ene naar de andere 
kant gebracht worden. Zowel bij de 
kinderen als bij de ouders waren de 
rode wangen al snel genoeg zichtbaar. 
En de Pieten hielpen natuurlijk fantas-
tisch mee. Zij hebben tenslotte erva-
ring met al die pakjes. 

Bij de oudere jeugd in het tweede uur 
werden wedstrijden gespeeld die vak-
kundig door de jeugdcommissie tegen 
elkaar werden gezet. Dat leverde na-
tuurlijk mooie combinaties op waar-
bij een enkele keer zelfs twee ouders 
het opnamen tegen hun kinderen. Er 
werd iedere 7 minuten gewisseld, zo-
dat er veel partijen gespeeld konden 
worden. Vanwege de drukte zaten er 
tijdens de wedstrijden ook enkele spe-
lers op de tribune. Die konden de vol-
gende ronde dan weer spelen onder 
het genot van leuke Sinterklaasmu-
ziek. In de kantine kregen de kinde-
ren na afloop nog een lekkere warme 
chocomel met slagroom. En toen de 
zaal weer schoongeveegd was en alle 
vrijwilligers alles hadden opgeruimd 
konden de senioren de zaal in voor 
hun trainingsavond. 

Kijk voor meer foto’s en informatie 
over de vereniging op www.bcmixed.
nl en volg hen op Facebook, Twitter 
en Instagram. 

Pieter bouwt met zijn vader en zwarte Piet een pakjestoren
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Aan De Bloemerd in Gemert (gemeente Gemert-Bakel) zijn wij bezig met  
44 woningen, waarvan de eerste zijn voltooiing naderen.

Om u een idee te kunnen geven waarin Bouwbedrijf Raaijmakers zich 
onderscheid van andere bedrijven en wat wij bijvoorbeeld in welke prijsklasse 
zouden kunnen bieden willen wij u uitnodigen om een kijkje te komen nemen. 

I.o.m. andere gemeente’s zijn wij bezig met de ontwikkelingen van diverse 
woningen, bijvoorbeeld in:  
Gemert, Geldrop-Mierlo, Beek en Donk, Someren, Veghel.

Bouwbedrijf Raaijmakers 
Molenstraat 43, 5421 KD GEMERT
Tel: 0492-362625
E-mail:  algemeen@bouwbedrijf-raaijmakers.nl
Internet:  www.bouwbedrijf-raaijmakers.nl

Open dag: Zaterdag 12 December van 11.00 tot 15.00 uur
 Aan Mickershof plan De Bloemerd in Gemert

Laat u vrijblijvend informeren tijdens deze open dag. 

Nog 1 te koop

locatie de Deel in Gemert: 

Stel met ons 
 uw droomhuis samen. 

locatie Oudestraat in Gemert: 

zaalvoetbal Aben & Slag Advocaten en DK Garagebedrijf delen punten

Topper in de B-klasse eindigt onbeslist
Beek en Donk - Het onderling tref-
fen tussen twee van de topploe-
gen in de B-klasse is geëindigd in 
een 1-1 stand. Aben & Slag Advo-
caten en DK Garagebedrijf deel-
den de punten. In de A-klasse was 
daar de eerste zege voor FC van 
de Burgt. 

Koploper Aben & Slag wilde op 
deze avond een flinke slag uitdelen 
aan de concurrentie en de 3 pun-
ten mee naar huis nemen door DK 
Garagebedrijf te verslaan. H. van 
Lierop zette de ambitieuze ploeg 
nog wel op voorsprong maar DK 
Garagebedrijf vocht zich terug en 
via T. Briels werd er alsnog een 
punt overgehouden aan dit duel. 
Daarmee blijft het gat onderling 
klein: 1 punt.

BrabantTent profiteerde van dit 
puntverlies van beide ploegen en 
won ruim van Café Thuis. Het duel 
leek te gaan eindigen in een doel-
puntrijk gelijkspel, maar met nog 
tien minuten voor de boeg werd 
het BrabantTents gaspedaal volle-

dig ingedrukt. Met 6 treffers werd 
een 9-3 zege binnengesleept. L. 
Zegers en J. Krol waren beiden 
goed voor een hattrick. Met deze 
zege blijft BrabantTent 5e in de 
rangschikking, maar heeft het nog 
een wedstrijd te goed. Café Thuis 
zag de achterstand op de bovenste 
5 plekken verder oplopen.

In de A-klasse waren de 3 punten 
voor de eerste maal dit seizoen 
voor FC Van de Burgt. In een heus 
kelderduel won het met groot 
verschil van Meulensteen/Van 
Lieshout. A. Leenders en M. van 
Vijfeijken waren op dreef en scho-
ten met scherp. Zij produceerden 
beiden 3 goals. Een groot aandeel 
in de 9-3 overwinning. Aan Meu-
lensteenzijde was het opmerkelijk 
dat B. Meulensteen tweemaal doel 
trof. Een lichtpunt en hopelijk een 
houvast om binnenkort de eerste 
punten van het seizoen te pakken.

Sevenmiles/ Café-Zaal van de 
Burgt blijft het prima doen in de 
A-klasse. De huidige koploper 

reeg ook Heesakkers Administratie 
& Advieskantoor aan de zegekar. 
Weliswaar met het kleinst moge-
lijke verschil, maar het blijven 3 
punten. M. van der Heijden vond 
halverwege het duel het net wat 
dus voldoende bleek te zijn voor 
alweer de 6e overwinning dit sei-
zoen. Heesakkers wist helaas de 
stugge verdediging niet te breken 
en blijft op plek 6 hangen.

De grootste concurrent voor plek 
1 op dit moment is Café-Zaal de 
Tapperij. Zij versloegen in een pri-
ma duel Lindeboom Accountants 
& Belastingadviseurs. Beide teams, 
kanshebbers voor de titel, deden 
niet veel voor elkaar onder, maar 
op het juiste moment vlak voor tijd 
wist C. van de Bogaard de stand 
naar 3-2 te tillen in het voordeel 
van De Tapperij. Dat was net iets 
te veel van het goede voor Linde-
boom, waardoor zij in deze afleve-
ring van dit affiche het onderspit 
moesten delven. Daarmee raken 
ze wat verder achterop en behoudt 
De Tapperij juist de aansluiting.

Uw schuifdeurkast 
als maatpak?

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

Zoekt u een inloop-, schuifdeur- of draaideurkast op maat? Bij Bouwcenter 

Swinkels vindt u precies wat u zoekt…en meer! Laat onze showroom u 

inspireren en adviseren voor alles wat u in uw nieuwe of te renoveren huis

nodig heeft. Keukens, badkamers, tegels, deuren…u kiest, wij (ver)zorgen!

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

tafeltennis TTV Een en Twintig houdt 
scholentoernooi

Beek en Donk - Tafeltennisver-
eniging Een en Twintig uit Beek 
en Donk organiseert de komen-
de weken het jaarlijkse Beek en 
Donkse scholentoernooi. Speciaal 
voor basisscholen ’t Otterke, De 
Raagten, Het Klokhuis en De Mul-
dershof houdt het in december 
meerdere trainingsavonden voor 
de leerlingen.

Het Beek en Donkse scholentoer-

nooi is een jaarlijks terugkerend 
evenement waaraan veel leerlin-
gen plezier beleven. Plezier is dan 
ook het belangrijkste doel van het 
toernooi, dat vanavond start. Dan 
bijten basisscholen De Raagten 
en De Muldershof het spits af om 
19.00 uur in de tafeltennishal aan 
de Otterweg 37 in Beek en Donk. 
Op 14 december verwelkomt TTV 
Een en Twintig Het Klokhuis en 
titelhouder ’t Otterke. Op maan-

dag 28 december is de grote finale 
vanaf 19.00 uur voor iedereen te 
volgen.

Ook interesse in de snelste bal-
sport ter wereld? Kijk op www.
ttveenentwintig.nl voor meer in-
formatie. Kijk ook eens op Twitter 
en Facebook en zoek op TTV Een 
en Twintig.

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 
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Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

Leverancier: Fiamma, Thetford, Al-ko, 
Reich, GOK en Truma onderdelen

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK

volleybal Sportshop Laarbeek/Bedovo Recreanten HR1 handhaaft 2e plek

Winst voor Bedovo Recreanten 
HR1 tegen VC ErrupBeek en Donk - Na twee weken on-

verwacht hiatus werd de competitie in 
Gemert weer opgevat. Het programma 
blijft zoals het was, de twee gemiste 
wedstrijden worden begin volgend jaar 
ingehaald. Dat betekende dat de heren 
van sponsor Sportshop Laarbeek het zo-
als gepland op moesten nemen tegen 
VC Errup. In tegenstelling tot de laatste 
wedstrijd staat de tegenstander van deze 
week slechts vier punten onder Bedovo.

De bezetting van heren recreanten één 
was intussen wel flink verbeterd. Waar 
ze het merendeel van de competitie tot 
nog toe de heren met slechts zes spelers 
zagen aantreden, is het rooster nu uit-
gebreid met Hans, die zich weer op de 
spelverdeler positie wilde manifesteren 
én met Sven die versterking biedt op de 
buitenpositie.

De eerste set verliep niet al te soepel. Er 
werden simpelweg te veel eigen fouten 

gemaakt. Dit zorgde ervoor dat de pun-
ten, gescoord uit solide acties, bijgehou-
den werden door tegenpunten uit deze 
fouten. De inbreng van de tegenstander 
werd op minimaal niveau gehouden. De 
heren recreanten stonden dus vooral te-
gen zichzelf te spelen. Uiteindelijk werd 
er toch setwinst uit gesleept: 25-21.

In de tweede set werd er drastisch gewis-
seld; er zou 5-1 gespeeld gaan worden 
en beide buitenaanvallers werden in-
geruild voor verse. Dit had meteen het 
gewenste resultaat. Er werd opnieuw 
begonnen aan de wedstrijd en deze keer 
zonder de overvloed aan eigen fouten. Al 
snel werd er uitgelopen en hoewel VC Er-
rup nog wel een tandje bij zette kon die 
voorsprong niet meer verspeeld worden: 
25-12.

Met de wedstrijd al op zak kon er in de 
derde set weer geëxperimenteerd wor-
den met de opstelling; met nog steeds 
het 5-1 systeem werd de spelverdeler 
gewisseld en de diagonaal werd bezet 
met een ongebruikelijke keuze: Maarten. 
Zoals in de tweede set deed de variatie 
scoren en al snel was er een voorsprong. 
Tegen het eind wisten de Erpenaren be-
ter terug te komen dan in de vorige set, 
maar nog steeds niet genoeg om punt-
verlies voor de ploeg uit Beek en Donk te 
veroorzaken: 25-20.

Met deze uitslag zijn de mannen, van 
sponsor Sportshop Laarbeek, er zeker van 
de tweede plek te behouden tot de vol-
gende wedstrijd over twee weken tegen 
Symobouw-Maas Montage, uit de mid-
denmoot van het klassement.

korfbal Heumen wint kort voor het einde: 13-14

Flamingo’s verliest nipt van koploper

Mariahout - Senioren 1, gesponsord 
door Auto Corsten, speelde zon-
dag sinds een paar weken weer een 
thuiswedstrijd in sporthal de Klum-
per. Koploper en pittige tegenstander 
Heumen balde vanaf het beginsignaal 
in een hoog tempo en ze scoorden 
makkelijk. Vooral in de eerste helft 
lag het tempo van de Flamingo’s te 
laag waardoor ze te statisch speelden. 

De hele partij keek de thuisploeg te-
gen een achterstand aan van 2 à 3 
doelpunten verschil. In de tweede 
helft liep het beter en de speelsters 
bleven strijdlustig, niemand liet haar 

hoofd hangen. In de laatste 20 minu-
ten speelde Mariahout sterk, ze gaven 
veel druk en een goede rebound in de 
verdediging en er werd met meer over-
tuiging aangevallen. De dames bleven 
zoeken naar een gaatje voor de gelijk-
maker. Deze wist Helen van Wanrooij 
in de laatste anderhalve minuut voor 
het einde te scoren. Maar helaas wist 
Heumen richting het eindsignaal nog 
een goed uitgespeelde aanval op te 
zetten en scoorde het winnende doel-
punt. Het werd 13-14, een nipt verlies 
van de koploper. Volgende week staat 
een uitwedstrijd op het programma in 
Someren tegen Dakos 1.

Senioren 2
Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en Ver-
huur, was evenals vorige week over-
tuigend en er stond wederom een 
sterk collectief te korfballen. Met als 
resultaat een derde winstpartij op rij 
in deze zaalcompetitie. Ondanks het 
gemak waarmee de dames in deze 
partij tegen Altior 4, gevarieerde 
aanvallen konden opzetten en kan-
sen goed konden uitspelen, bleven 
ze tot het eind toe geconcentreerd. 
Dit leidde via een 12-4 ruststand tot 
een 26-9 overwinning. 

Martje van de Broek in actie voor Flamingo’s

basketbal Basketballteams
spelen tegen 
koplopers

tafeltennis Spannende beslissingswedstrijden 
voor ATTC’77

Aarle-Rixtel - De reguliere tafeltennis-
competitie zit er op. Voor de teams van 
ATTC’77 uit Aarle-Rixtel was het niet 
zo’n succesvol seizoen met voorna-
melijk laatste en voorlaatste plaatsen. 
Alleen het vierde en vijfde team deden 
het goed met allebei een mooie tweede 
plek in de vijfde respectievelijk zesde 
klasse, met als gevolg een promotie-
wedstrijd op vrijdag 4 december.

Het vierde team speelde bij Flash in 
Eindhoven tegen Renata 5 om promotie 
naar de vierde klasse. Door de ongeluk-
kig gekozen datum waren Koos Marti-
nali en Johnny van de Elzen verhinderd. 
Aan Johan Heurter en Thijs Smulders 
dus de zware taak de klus met tweeën 
te klaren. Thijs en Johan speelden een 
hele goede wedstrijd en wonnen ieder 
twee partijen. Helaas was noppenspeler 

Peter Botden voor hen beiden te sterk. 
Peter Botden werd ook in de dubbel in-
gezet, zodat die pot kansloos verloren 
ging. Eindstand: 6-4 verlies. Het was 
jammer dat Koos of Johnny er niet bij 
kon zijn, want dan had er zeker meer 
in gezeten.

Het vijfde team speelde in en tegen 
Veldhoven. Er werd om en om gewon-
nen, dus ook hier was het erg spannend. 
Vincent Braak won twee wedstrijden, 
Stephan Vergroesen en Jeroen Doensen 
wonnen ieder één keer. Ook de dub-
bel was voor ATTC met een gelijkspel 
als gevolg. Omdat er een winnaar uit 
moest komen, werden de games geteld 
en dit viel met 21-19 uit in het voordeel 
van Veldhoven. Volgend seizoen ko-
men de heren wederom uit in de zesde 
klasse. Ze krijgen dan versterking van 

jeugdspeler Werner Doensen, dus mis-
schien zit er dan een promotie in.

Tot slot kon het tweede team degradatie 
voorkomen in een beslissingswedstrijd te-
gen Best 1. Jos Beniers leek last van zenu-
wen te hebben en verloor zijn eerste twee 
wedstrijden. Gelukkig had Johan Voor-
hout geen enkele last van spanningen en 
hij won overtuigend alle drie zijn wedstrij-
den. Ook Karel van der Putten speelde 
sterk en won twee wedstrijden. Dit samen 
met winst in de dubbel maakte dat de zes 
punten binnen waren. Jos en Karel hoef-
den hun laatste wedstrijden niet meer te 
spelen want met de behaalde zes punten 
was klassenbehoud een feit. Volgend 
seizoen komen Johan en Jos samen met 
Mark Rovers en Frederieke van de Poel uit 
in de derde klasse en neemt Karel van der 
Putten plaats op de reservebank.

Lieshout - Vanwege  het  Sinterklaas-
weekend  stonden  er  voor  Basket-
ball  Club Lieshout  weinig  wedstrij-
den  op  het  programma.  Op  zon-
dag  6  december  speelden  He-
ren  2  en  Heren  U20  allebei  te-
gen de koploper in de competitie.
 
Heren  2  bezorgt  Quo Vadis 
een lastige middag
Quo  Vadis  wint  al  het  hele  sei-
zoen  met  ruime  cijfers,  maar 
de  mannen  van  Lieshout  wa-
ren niet van plan om zich af  te  la-
ten  drogen.  Met  7  spelers  maak-
te  Lieshout  het  de  Gemertse 
selectie  goed  lastig.  In  het  eerste 
kwart  liep  Quo  Vadis  uit  naar 
een  21 - 10  voorsprong. 
Er  leek  geen  vuiltje  in  de  lucht,
maar  Lieshout  knokte  zich  terug 
in  de  wedstrijd.  Met  rust  was 
het  verschil  teruggebracht  naar 
5  punten.  Lieshout  wist  dit 
vast te houden tot en met het laat-
ste  kwart.  Helaas  voor  Lieshout 
kon  er  niet  gestunt  worden 
tegen  de  koploper,  maar  het 
team  keerde  met  een  goed  ge-
voel en vertrouwen voor de komen-
de wedstrijden terug naar Lieshout.
 
Heren  U20  kan  geen  vuist  ma-
ken tegen BC Vido in Veldhoven
Eerder  dit  seizoen  wisten  He-
ren  Onder  20  van  Lies-
hout  nog  met  10  pun-
ten  verschil  te  win-
nen van BC Vido uit Veldhoven. Af-
gelopen  zondag  viel  er  voor  he-

t  team niets  te  halen bij  de  koplo-
per.  Met  het  verlies  in  het  geheu-
gen  zette  Vido  vanaf het  begin 
van de wedstrijd druk  op  de  Lies-
houtse  selectie.  Met  een  rust-
stand  van  44-27 toonde liet Vido 
zien waarom het de eerste plaats 
op  de  ranglijst bezet.  Om  nog 
aanspraak  te  maken  op  een  over-
winning  was  er  werk  aan  de 
winkel  voor  de  beloftes  van 
Lieshout.  Vido  liet  zich  echter 
niet  van  de  wijs  brengen 
en  behield  de ruime  voor-
sprong.  In  het  laatste  kwart  liet 
Lieshout het strijdplan los en wist 
het door vrij spel tot scores te ko-
men. Vido liep niet verder uit en de 
wedstrijd eindigde in 76-58.

Kijk voor het programma op pagina 38 
van deze krant.

Famke van den Heuvel
mag een waardebon van €20,- afhalen

bij BELKUM BIKES

KRANTENBEZORGERvan de maand

BELKUM BIKES      Duivenakker 1a, Aarle-Rixtel      www.belkumbikes.nl
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Sparta’25
Zaterdag 12 december 
14.30 SJVV B2 - Sparta’25 B3
14.30 Sparta’25 B4 - ASV’33 B3
11.45 Rhode C5 - Sparta’25 C3
09.15 Sparta’25 E2 - Boekel Sport E1
09.15 Sparta’25 E5 - Blauw Geel’38 E4
10.15 NWC F9 - Sparta’25 F6

Zondag 13 december 
14.30 Volharding 1 - Sparta’25 1
10.00 Sparta’25 4 - Mifano 3
12.00 Blauw Geel’38 5 - Sparta’25 5
11.30 MVC 2 - Sparta’25 6
12.00 HVV Helmond 2 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - Gemert 10

Uitslagen 5-6 december 
Senioren
Prinses Irene 1 - Sparta’25 1  2-2
Sparta’25 2 - NWC 3  4-2
Lierop 2 - Sparta’25 3  2-5
Liessel 2 - Sparta’25 4  0-5
Sparta’25 5 - Ollandia 2  0-2
Sparta’25 6 - Mierlo Hout 5  4-1
Sparta’25 7 - WEC 4  3-0
Sparta’25 8 - Mierlo Hout 6  0-5
Erp 8 - Sparta’25 9  1-3
ELI VR1 - Sparta’25 VR1  4-1

Junioren
DSV A1 - Sparta’25 A1  6-2
Rhode A3 - Sparta’25 A2             15-1
Sparta’25 B1 - Rood Wit’62 B2 8-1
Sparta’25 B2 - Irene B1  1-1
Sparta’25 C1 - MULO C1  1-0
NWC C2 - Sparta’25 C2  9-1
Sparta’25 C3 - Schijndel C5  6-1
Rhode D1 - Sparta’25 D1  1-0
Blauw Geel’38 D4 - Sparta’25 D2  0-0
Boekel Sport D3G - Sparta’25 D3 5-1
Sparta’25 D4 - ST Fiducia/Elsendorp D1 0-2
Sparta’25 D5  -Avanti’31 D4  1-5
Sparta’25 E1G - Mierlo Hout E1G 1-4
Erp E2 - Sparta’25 E2  2-4
Gemert E5 - Sparta’25 E3  3-2
Sparta’25 E4 - Blauw Geel’38 E8 0-5
Gemert E3 - Sparta’25 E5  1-1
Gemert E11 - Sparta’25 E6G                0-13
S.V. Brandevoort E13 - Sparta’25 E7G    11-3
Boekel Sport F1 - Sparta’25 F1  3-6
Sparta’25 F2 - Bavos F1  0-1
Sparta’25 F3 - Bruheze F2  0-1
Sparta’25 F4 - Geldrop F3  3-1
Neerkandia F2 - Sparta’25 F5G 4-0
Sparta’25 F6 - ELI F4G  0-1
Boekel Sport MB1 - Sparta’25 MB1 2-0

ASV’33
Jeugd zaterdag 12 december
14.30 ASV’33 A2 – SV Brandevoort A1
14.30 ASV’33 B1 – ONDO B1
14.30 Sparta’25 B4 – ASV’33 B3
13.00 ELI D2 – ASV’33 D2
10.30 ASV’33 E1 – ONDO E1
10.30 ZSV E2G – ASV’33 E2G
09.15 ASV’33 F1 – ZSV F1

Veteranen zaterdag 12 december
17.00 NWC – ASV’33

Senioren zondag 13 december
14.30 ASV’33 1 – Stiphout Vooruit 1
11.30 ASV’33 2 – Gemert 4 (rest.43 min.)
10.00 Someren 6 – ASV’33 3
11.00 ASV’33 4 – S.V. Brandevoort 2
10.00 MVC 4 – ASV’33 5
10.00 ASV’33 VR2 – SJVV VR2

Jeugd zaterdag 5 december
Oranje Zwart A1 – ASV’33 A1  3-9
ASV’33 B2 – MULO B3  4-4

NWC B4 – ASV’33 B3  0-2
ASV’33 C1 – Stiphout Vooruit C1G 1-3
ASV’33 C2G – SJVV C2  4-2
ASV’33 D1G – Mariahout D1  4-0
Bruheze D5 – ASV’33 D2  4-2
Blauw Geel’38 E2 – ASV’33 E1  2-4
SSE E1 – ASV’33 E2G  5-2
ASV’33 E3G – SVSH E2             20-0
ASV’33 E5G – Rood Wit’62 E6             11-1
ASV’33 F1 – Stiphout Vooruit F1         1-11
ASV’33 F2 – ASV’33 F3G  9-2
ASV’33 F5G – S.V. Brandevoort F10 8-0

Senioren zondag 6 december
RKVV Keldonk 1 – ASV’33 1  5-1
ASV’33 2 – Bavos 2  1-2
ASV’33 3 – RKPVV 2  4-7
HVV Helmond 2 – ASV’33 4  3-3
ASV’33 5 – Nijnsel 4  3-5
Mifano VR1 – ASV’33 VR1  3-0
Deurne VR1 – ASV’33 VR2             0-12

ELI
Zaterdag 5 december 
ELI B2 – Boekel Sport B2             2-11
ELI C2 -  HVV Helmond C2             13-0
ELI D2 – Mulo D6  2-1
ELI E2 – Irene E3  6-1
DVG B1 – ELI B1  6-1
Schijndel/de Wit C3 – ELI C1  5-1
DVG D1 – ELI D1  6-1
Bavos E1 – ELI E1  7-1
ERP F1 – ELI F1  8-4
Milheezer Boys F2 – ELI F2  0-1
SV Brandevoort F9 – ELI F3  0-1
Sparta ’25 F6 – ELI F4  0-1

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

Zaterdag 12 december 
14.30 ELI B1 – Blauw Geel B2
13.00 ELI C2 – Schijndel/de Wit C5
11.00 ELI D1 – Gemert D2
13.00 ELI D2 – ASV ’33 D2
10.30 ELI E1 – Mariahout E1
09.30 ELI F3 – Bruheze F4
10.30 DVG F4 – ELI F2
09.00 Mierlo Hout F7 – ELI F4

Zondag 13 december 
14.30 ELI 1 – RKPVV 1
11.30 ELI 2 – Keldonk 2
12.00 NWC 5 – ELI 3
10.00 ELI 4 – ERP 8
11.30 WEC 6 – ELI 5
11.15 ELI 6 – ERP 11
10.00 Nooit Gedacht Vr 2 – ELI Vr 1

VV Mariahout
Zaterdag 12 december  
10.30 ELI E1 - Mariahout E1 
10.00 Mariahout F4 - S.V. Brandevoort F11
12.00 Mariahout C1 - Irene C1  

Zondag 13 december  
14.30 Mariahout 1 - MULO 1 
11.30 Mariahout 2 - Nijnsel/TVE Reclame 3 
12.30 Mariahout 4 - VOW 3 
12.00 Handel 3 - Mariahout 5 
10.30 Mariahout 6 - Nijnsel/TVE Reclame 7  

Zondag 6 december 
Blauw Geel’38/JUMBO 3 - Mariahout 3 5-3 
Mariahout 2 - Boskant 2       0-1 
Mariahout VR1 - Rhode VR2     5-0 
Mariahout 5 - MVC 4       7-3 
Schijndel/DE WIT 7 - Mariahout 6      4-6 
Blauw Geel’38/JUMBO 9 - Mariahout 4 7-2  

Zaterdag 5 december  
Blauw Geel’38/JUMBO A3 - Mariahout A2 8-4
Mariahout A1 - Rood Wit’62 A2      5-2 
S.V. Brandevoort C1 - Mariahout C1 5-0
SCMH C2 - Mariahout C2  1-2
Bavos B1 - Mariahout B1  4-1
ASV’33 D1 - Mariahout D1  4-0
Mariahout E3 - WEC E3       5-7
Mariahout E2 - Rhode E5      5-7
Gemert F2 - Mariahout F1       5-3
Mariahout F2 - DVG F3       0-1
Blauw Geel’38/JUMBO F10 - Mariahout F3 1-0 
Venhorst E4 - Mariahout E4      2-2

basketbal

BC Lieshout
Programma thuiswedstrijden
12.15 BC Lieshout U10 - Black Shots U10
14.15 BC Lieshout U12 – BV Schijndel U12
14.15 BC Lieshout U14 2 – BBC U14
16.15 BC Lieshout Heren U20 – B.C. Virtus 
Heren U20
16.15 BC Lieshout Meisjes U18 – Black 
Shots Meisjes U18
18.15 BC Lieshout Dames 2 – Den Dungk 
Dames 2
18.15 BC Lieshout Heren 2 – Gennep 
Cougars Heren 2
20.15 BC Lieshout Heren 1 – Springfield 
Heren 1

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 2 en 6 december
MW1 – De Kangeroe MW1   4–6
R1 – Corridor R1                10–1
Altior 5 – Sen 3                 9–10
Sen 2 – Altior 4                 26–9
Sen 1 – Heumen 1            13–14

Zaterdag 12 december
Sporthal Lieshout
10.00 AspC2 – SCMH
11.00 AspC1 – DSV/EDN
Sporthal Nuenen
08.30 NKV – PupF1
Sporthal Vlijmen
09.00 NDZW – PupE2
Sporthal Haaren
09.30 Tovido – PupD2 
Sporthal Erp
09.55 De Korfrakkers – PupD1 

Zondag 13 december 
Sporthal Veghel
10.00 De Kangeroe 3 – Sen 3
Sporthal Someren
12.40 DAKOS 1 – Sen 1 
Sporthal Mill
17.15 Miko ’76 2 – Sen 2  

Woensdag 16 december
Sporthal Veghel
21.15 MW1 – Flash MW1 
Sporthal Den Bosch
19.00 Be Quick R1 - R1  

handbal

Bedo
Uitslagen
Bedo Heren 1 – Tremeg HS1 29-25 (beker)

Zaterdag 12 december
Locatie onbekend
10.00 Bedo E-jeugd – Swift E2
11.00 Bedo D-jeugd – H.C.B. ’92 D1
VEKA hal, Helmond
11.30 Swift HC1 – Bedo Heren C-jeugd 

Zondag 13 december
VEKA hal, Helmond
09.30 Swfit DS2 – Bedo Dames 1 
Locatie onbekend
11.00 KPJ Beek en Donk/Bedo Dames 
C-jeugd – Habo ’95 DC2
14.20 Bedo Dames 2 – Lido/De Vlinders DS1
De Burcht, Boekel
15.15 VESPO HS1 – Bedo Heren 4 
Locatie onbekend
15.30 Bedo Heren 2 – PSV Handbal HS2
16.40 Bedo Heren 3 – M.H.V. ’81 HS2

Kijk op www.hvbedo.nl voor de laatste 
updates

biljarten

Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen 4 december
Marcel Bekkers – Dave van de3 Burgt  2-0
Dennis van Dommelen – Bart Jansen 0-3
Arie van de Burgt – Dennis van Dommelen 1-3
Bart Jansen – Arie van de Burgt  2-0
Niels Schoonings – Philip Oosthoek  0-3
Niels Schoonings – Marcel Bekkers  0-3

Stand per 4 december
1. Koen Rooijakkers            13-23
2. Geert-Jan Otten                            10-22
3. Dennis van Dommelen            10-19
4. Philip Oosthoek            10-18
5. Bart Jansen                   9-17

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen maandag 7 december 
Martien Swinkels - Hans Wagelmans 0-2
Ad Barten - Henk van den Bergh  0-2
Lambert van Bree - Hans van der Ligt  0-2
Henk Mastbroek - Ad de Koning  2-0
Henk Verhappen - Leo van Griensven  2-0
Marinus Steegs - Cor van den Berg  0-2
Cor Verschuren - Antoon Smits  2-0
Huub Biemans - Antoon Rooijakkers  2-0
Jan Hesselmans - Herman v d Boom  2-0
Bennie Beerens - Frits Poulisse   2-0
Bert van de Vorst - Albert Kluijtmans  1-1
Tonnie Raaijmakers - Jaspert Swinkels  2-0
Mari Vereijken - Hans Heldoorn  2-0
Biek Klaasen - Theo Verheijen   2-0
Evert Baring - Hans de Jager   0-2
Hans Heldoorn - Frits Tak  0-2

Uitslagen dinsdag 8 december 
Gerrit van Osch - Henk v d Bergh 2-0
Jan Verbakel - Joop Vereijken   0-2
Ad Barten - Hans Wagelmans   2-0
Guus van de Elsen - Henk v d Vegt  2-0
Frits Wilbers - Harrie Bouwmans  0-2
Herman van de Boom - Antoon Maas  2-0
Harrie Poulisse - Jan van Neerven  0-2
Hendrik Korsten - Theo Spierings  2-0
Mari Verbakel - Jan van Hout   0-2
Willie Vorstenbosch - Theo v Hoogstraten 2-0
Frits Poulisse - Jan van Dijk   2-0
Pieter Rooijackers - Leo Migchels  0-2
Henk Meerwijk - Bert van Wanrooij  2-0
Fons van der Linden - Cor Oppers  0-2
Mari Vereijken - Antoon Wagemans 2-0

Stand na 8 december wedstr  pnt
A Klasse
1  Guus van de Elsen 15 25
2  Tonny de Louw 15 20
3  Joop Vereijken 15 18
 B Klasse
1  Jan Hesselmans 15 20
2  Harrie Bouwmans 16 20
3  Cor van den Berg 14 18
C Klasse
1  Bert van de Vorst 14 18
2  Bennie Beerens 12 17
3  Leo Migchels 13 17
D Klasse

1  Evert Baring 17 28
2  Mari Vereijken 16 24
3  Fons van der Linden 15 21

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 2 december 
Lijn A
1. José en Jan      61,20%
2. Rie en Jan              60,68%
3. Antoinnette en Ton         55,73%
4. Mia en Mari          54,95%
5. Helma en Joke           54,69%

Lijn B
1. Heidi en Angela                69,38%
2. Francien en Fons           63,80%
3. Wil en Ge           57,19%
4. Diny en Jos        56,77%
5. Liesbeth en Tiny           56,25%

De volgende zitting is op woensdag 16 
december bij Café-Zaal de Tapperij. 

Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 2 december
1. Willy en Trees        55,42%
2. Tonnie en Jurgen       55,00 %
3. Riek en Leo        54,58 %
4. Nettie en Arno        53,33 %
5. Marijke en Kori       52,08 %

Uitslag dinsdag 8 december
1. Dorie en Cas           64,58%
2. Tonnie en Riky           64,32%
3. Lies en Lodewijk          61,72%
4. Cellie en Hans         55,73%
5. Joop en Marian          54,95%

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Kijk voor meer 
info op www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 8 december 
1. Lilian en Marjan         68,75%
2. Annie en Nelly           60,00%
3. Rie en Diny           58,00%
4. Riet en Tony                              53,75%
5. Riet en Jo                                    50,50%

De volgende zitting is op dinsdag 
15 december, 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum te Beek en Donk.

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 8 december
0-1 Frans v. Hoof - Chris v. Laarhoven
0-1 Dirk-Jan Gloudemans - Thijs Knaapen
1-0 Zjon v.d. Laar - Aloys Wijffelaars
½-½ Hein v. Bree - Johnny v.d. Laarschot
  
Programma 15 december
Frans v. Hoof - Thijs Knaapen
Hans Claas - Aloys Wijffelaars
Jef Verhagen - Hein v. Bree
Zjon v.d. Laar - André Bergman  
Chris v. Laarhoven - Dirk-Jan Gloudemans 

Vermogensopbouw
Hypotheken
Verzekeringen

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

www.larocfinancieeladvies.nl

voetbal

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

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

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 
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Uw hapjespan, gourmet- 
en/of barbecueschaal kan 
ook compleet gemaakt 
worden met salades, 
brood, pasta, sauzen, 
borden, bestek.......wat u 
wenst!

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 
€5,00 p.p.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!

 

 

Delta Lloyd 
Restitutie 

Basisverzekering 
Standaard eigen risico 

CZ  
 Aanvullend pakket ‘Basis’ 

Basisverzekering 
Fysiotherapie 
Standaard eigen risico 
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Standaard eigen risico 

U kunt ook alti jd een 
afspraak maken met 

een van onze 
adviseurs. 

Wij helpen u graag!

Verzekeringen
Hypotheken

Financieringen 
Regiobank 

Makelaardij

Of kijk op onze zorgvergelijker op www.vkgroep.nl

Kapelstraat 25C
5741 CB Beek en Donk

Tel: 0492-462783

rolschaatsen ‘Tijd’ uitgangspunt 25e editie 
KerstROLLERshow 

Beek en Donk - Waar blijft de tijd? 
En, oeps, tijd tekort! Zijn regel-
matig te horen bij rolschaatsver-
eniging De Oude Molen in Beek 
en Donk. Er wordt bikkelhard ge-
werkt aan alle onderdelen van een 
kersverse KerstROLLERshow. 

Een jubileumeditie dit keer, de 
25ste maar liefst. Om dat te vieren 
gaat de club ditmaal aan de slag 
met het thema tijd. En dat je daar 
met rolschaatstheater alle kanten 
mee op kunt, laten ze dit weekend 
zien aan iedereen die een kaartje 
weet te bemachtigen.

Naast een knap rolschaatspeloton 
beschikt de vereniging over een 
schare van noeste vrijwilligers. In 
deze tijd nog steeds vrij traditio-
neel verdeeld over de dames van 
het kostuumatelier, en de heren 
van het decoratelier.
De groep van trainers en choreo-
grafen bedenken allerlei nummers 
waarmee ze de show willen gaan 
stelen bij de wedstrijden nationaal 
en internationaal, en natuurlijk ook 
bij de KerstROLLERshow. Daar ho-
ren dansen bij met pasjes en bewe-
gingen, maar bovenal kostuums, 
attributen, accessoires, decors en 
visagie die het thema helemaal tot 
leven brengen. 

De ideeën van trainers vertalen 
naar passende kleding en decors 
is een vak apart. Vaak zijn wen-
sen abstract of in eerste instantie 
praktisch onmogelijk. Er gaat heel 
wat denkwerk aan vooraf voor er 
daadwerkelijk geklust kan worden. 
En terwijl het peloton kunstrol-
schaatsers traint en traint om alles 
goed in de wielen te krijgen, wordt 
er gewerkt, gebikkeld, gezweet en 

af en toe zelfs gevloekt. Maar de 
hele crew van RC De Oude Mo-
len is er ook deze 25ste keer van 
overtuigd dat ze het redden en dat 
het publiek weer een prachtige 
KerstROLLERshow krijgt voorge-
schoteld, met alles erop en eraan. 

Waar blijft de tijd? Bij RC De Oude 
Molen hebben ze de tijd! De verle-
den, tegenwoordige en toekomsti-
ge tijd. Natuurlijk hoort er een klok 
bij, maar daar blijft het niet bij. Er 
is nog veel meer te zien.

Rolschaatstheater bouwen
Een show is pas compleet in een 
mooi theater. Daarom wordt 
sporthal D’n Ekker met man en 
macht verbouwt tot rolschaatsthe-
ater. Dat is een hele klus. Men wil 
het zo spectaculair mogelijk, maar 
na het weekend moet het weer te 

verbouwen zijn tot gewone sport-
hal. Dat is een hele uitdaging. Een 
geweldig leermoment ook vindt 
Wietse Wijgergangs. Hij heeft het 
al jaren bekeken, en heeft nu ge-
regeld dat hij als stage mee mag 
bouwen aan licht en geluid. “Zo’n 
ervaring doe je niet overal op” is 
zijn devies.

Komend weekend is alles klaar 
en kan men komen genieten aan 
de Muzenlaan in Beek en Donk. 
Er zijn voorstellingen op zaterdag 

12 december om 19.00 uur en op 
zondag 13 december om 11.00 
en 16.00 uur. Check de website 
of er nog kaartjes zijn bij de kassa. 
www.rcdeoudemolen.nl

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Volg 

ons!

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  
0492-46 11 00  www.vanschijndelwonen.nl 

bridgen Bridgeclub 
Aarle-Rixtel 
zoekt nieuwe 
leden

Aarle-Rixtel – Bij Bridgeclub Aarle-
Rixtel is op dinsdagavond plek voor 
nieuwe -en ook beginnende- leden.  

Bridgeclub Aarle-Rixtel speelt in Zaal 
van Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-
Rixtel. Dit is iedere dinsdag van 19.45 
tot 22.45 uur. 

Voor meer informatie kan contact op-
genomen worden met Pieter Migchels. 
Dit kan telefonisch (06-51181417) of 
per mail: pieter.migchels@planet.nl.

Nu € 100,- tot

 € 350,-
RETOUR*

Meer comfort. Minder energie.
Zorgeloos genieten van 
warmte en warm water.
Met de nieuwste technologie 
van Nefi t haalt u het beste 
in huis. 
Door de slimme combinaties 
van Nefi t bespaart u op 
uw energiekosten en tot eind 
2015 ontvang u ook nog eens 
€ 100,- tot € 350,- retour!*

*Vraag naar de voorwaarden.
www.ven-hollanders.nl

Kapelstraat 19 - Beek en Donk Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nlsound-light.nl

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

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

Cabaretpoel ‘Vier keer leuk!’
Ons Tejater, Dorpshuis Lieshout

Feestelijke Kerstkienavond
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 12 december
Expositie Nancy Jones en Helene 
Bankers t/m 20-12-2015
‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk

Jingle beats
&RG Teens, Lieshout

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

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

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

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

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

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

Wintermarkt
14.00 uur, Kouwenberg, Aarle-Rixtel

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

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

Lezing Hans van den Eeden over 
Brabantse vestingsteden
20.00 uur, Zaal van Bracht,
Aarle-Rixtel

Dinsdag 15 december
Kerstviering De Zonnebloem
13.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

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

Woensdag 16 december
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

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

Kerstviering KansPlus
19.00 uur, Zaal de Pelgrim, Mariahout

Zaterdag 19 december
Receptie Jeugdprinsenpaar De Gele 
Kielen
18.30 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Prinsenreceptie
20.00 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel

Zondag 20 december
Spirit-wandeling Winter
8.00 uur, Kruispunt Merellaan-
Kievitstraat Kamerven, Lieshout

Cinimini, fi lms voor de mini 
Laarbekers
12.00 uur, Achter de voormalige 
klokkengieterij(straat 1), Aarle-Rixtel

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

Concert in Kerstsfeer
Servaaskerk, Lieshout

Eindejaarsoptreden blaaskapel de 
Zwarte-Fanfare
14.00 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Kerstsamenzangmiddag met 
liederentafel ‘T Zonnetje’
14.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Aarle-Rixtel

Slagwerkconcert ‘Santa goes China’
15.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Winterconcert Korale
15.00 uur, O.L. Vrouw van 
Lourdeskerk, Mariahout

Kerstconcert Gemengd Koor De 
Klokkengieters
Parochiekerk, Aarle-Rixtel

Woensdag 23 december
Scholierenhandbaltoernooi HV Bedo
10.00 uur, Sporthal D’n Ekker, 
Beek en Donk
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