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EMTÉ Beek en Donk

van 13.00 - 18.00 uur 

iedere zondag
geopend

Jan Dekkers eerste Gezondheidsambassadeur Zuidoost-Brabant

Laarbekenaren willen niet één grote Sinterklaasintocht 

Beek en donk – Jan Dekkers uit 
Aarle-Rixtel ontving maandag-
avond als eerste inwoner in de 
regio Zuidoost-Brabant de titel 
van Gezondheidsambassadeur. 
De GGD Brabant-Zuidoost kende 
hem deze titel toe voor zijn inzet 
voor een gezonde leefomgeving 

in Laarbeek. Dit gebeurde 
tijdens een informa-
tiebijeenkomst in het 
gemeentehuis voor 
de deelnemers van 
de derde Gezond-
heidsrace. Tweede 
Kamerlid Pia Dijk-
stra en vertegen-
woordigers van 
GGD Nederland 
waren bij deze 
feestelijke bij-
eenkomst aan-
wezig.

“Ik ben enorm 
overva l len”, 
waren de eer-
ste woorden 
van Jan Dek-
kers nadat hij 
uit handen 

van plaatsvervangend directeur 
van GGD Brabant-Zuidoost, Elly 
van den Dobbelsteen, de titel Ge-
zondheidsambassadeur, inclusief 
bijhorende oorkonde, in ontvangst 
heeft genomen. De GGD heeft 
deze titel onlangs in het leven 
geroepen voor inwoners die zich 
op een bijzondere manier inzet-
ten voor de gezondheid van me-
deburgers in hun gemeente. Elly 
van den Dobbelsteen: “Jan Dek-
kers verdient deze titel omdat hij 
de grondlegger is geweest van de 
Gezondheidsrace in de gemeente 
Laarbeek. Daarnaast staat hij al 
ruim drie jaar met raad en daad 
klaar voor de gezondheidsteams 
uit de verschillende kernen en be-
heert hij het beschikbare budget. 
Ook bouwt hij brug gen tussen de 
gezondheidsteams, de GGD en de 
gemeente.”

Een gezonde levensstijl
De opzet van de Gezondheidsrace 
Laarbeek is een wedstrijd tussen 
teams uit de kernen van Laar-
beek met als doel inwoners van 
Laarbeek bewust te maken van, 
en te stimuleren tot, een gezonde 
leefstijl. De GGD juicht dit bur-
gerinitiatief van harte toe. Als in-
woners meer aan preventie doen, 

zijn immers veel ziektegevallen te 
voorkomen. Bovendien weten de 
inwoners zelf vaak goed wat er 
in hun gemeente leeft en wat de 
beste manier is om medeburgers 
enthousiast te maken voor een ge-
zondheidsproject. 

Faciliteren en stimuleren
Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, die 
momenteel werkt aan een natio-
naal preventieplan op gebied van 
gezondheid, is erg enthousiast 
over het Laarbeeks burgerinitiatief: 
“Met relatief weinig geld kun je, 
door de netwerken van de deel-
nemers, veel van de grond krijgen. 
Het belangrijkste wat ik van de 
Gezondheidsrace meeneem is dat 
je als overheid los moet durven la-
ten. Je laat het initiatief over aan 
de inwoners. De overheid heeft 
hierbij als taak te faciliteren en sti-
muleren.” Ook de benoeming van 
Jan Dekkers als eerste Gezond-
heidsambassadeur vindt zij een 
goede zaak: “Ik denk dat het goed 
is dat zo’n plan een gezicht heeft.”

De kersverse Gezondheidsambas-
sadeur is erg blij met zijn titel: “Ik 
zal proberen deze titel heel mooi 
uit te dragen.” 

Redacteur: Nikki Barten 

Laarbeek – Van de Laarbeekse in-
woners zit 63% niet te wachten op 
één grote Sinterklaasintocht in de 
gemeente. Slechts 6% ziet één grote 
intocht wel zitten. Dit blijkt uit de 
eerste onderzoeksresultaten van Tip-
MooiLaarbeek.nl: het nieuwe inwo-
nerspanel. 

Argumenten 
Het overgrote deel van de inwoners 
wil de intocht per kern houden. Ar-
gumenten die gegeven worden zijn: 
‘Lekker kleinschalig, veilig en over-
zichtelijk’, ‘Met één intocht wordt het 

te groot. Door het massale krijgen kin-
deren minder contact met Sinterklaas 
en zijn pieten’ en ‘Juist de kleine en lo-
kale opzet maakt de intocht zo leuk’. 

Respondenten die wel positief rea-
geerden op één grote Laarbeekse in-
tocht, kwamen met argumenten als: 
‘Ieder jaar de intocht in een ander 
dorp. Dan zijn de kosten ook veel la-
ger’, ‘Laarbeek wordt als geheel meer 
herkenbaar’ en ‘met één intocht kan 
er nog meer uitgepakt worden’. 

Lees verder over dit onderzoek en 
TipMooiLaarbeek.nl op pagina 2 in 
deze krant. 

Jan Dekkers uit Aarle-Rixtel Gezondheid-
sambassadeur Brabant-Zuidoost

Van Balkom
Beek en Donk

Van Balkom
Beek en Donk

Zondag
geopend

geeft meer

van 13:00 uur
tot   17:00 uur

Openingstijden: maandag - donderdag 08:00 - 20:00 uur, 
vrijdag 08:00 - 21:00 uur, zaterdag 08:00 - 18:00 uur.

Piet van Thielplein 30
0492 46 89 99

Redacteur: Thea Wich 
Fotograaf: Suzanne van Eerd
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Johan van Bakel, Sinterklaasfanaat
“De uitslag verbaast me niet”, 
is de eerste reactie van Sinter-
klaasfanaat Johan van Bakel uit 
Aarle-Rixtel. “Ik denk dat mensen 
zo gereageerd hebben, omdat zij 
bang zijn dat ze de identiteit van 
het dorp kwijtraken, als het één 
grote intocht zou worden.” Ook 
lijkt het Johan best lastig om er 
één intocht van te maken. “Elk 
dorp heeft zijn eigen Sinterklaas-
activiteiten. Eén intocht kán, maar 
iedereen wil – denk ik – zijn activi-
teiten in het dorp wel behouden.” 
Om deze reden sluit Johan zich 
aan bij de uitslag van het onder-
zoek. “Ik denk dat dit per kern 
moet blijven, iedereen zijn eigen 
ding.”

Frits Vorstenbosch, 
Sinterklaascomité Mariahout
Ook Frits Vorstenbosch, mede-
werker in het Sinterklaascomité 
van Mariahout, verbaast zich 
niet over de uitslag. “Ik denk dat 
het voor de kinderen en bewo-
ners mooier is om het dichtbij te 
houden. Het is een kwestie van 
gevoel. Het voelt vertrouwd in 
eigen dorp. Iedereen is het ook 
gewend”, legt hij uit. Het lijkt Frits 
ook lastig om één grote intocht te 
organiseren. “Bijna elke kern heeft 
zowel binnen als buitenactivitei-
ten. Stel dat je met alle kinderen 
naar een binnenlocatie moet op 
een leuke manier Sinterklaas te 
vieren, waar moet je dan heen?”,  
vraagt hij zich af.  

Samenwerken 
De vraag over de Sinterklaasin-
tocht heeft Frits wel aan het den-
ken gezet. “We hoeven natuurlijk 
niet één intocht te realiseren, maar 
we kunnen als Sinterklaascomités 
wel samenwerken. Op sommige 
gebieden is het slim om de handen 

ineen te slaan. Je kunt elkaar hel-
pen en je hoeft niet allemaal het 
wiel opnieuw uit te vinden. Ook 
leer je van elkaar.”

Zwarte piet mag zwart blijven
In de enquête gaven de respon-
denten ook antwoord op de 
vraag: Vind je dat het uiterlijk van 
zwarte piet aangepast moet wor-
den? Eén ding is zeker: zwarte 
piet mag zwart blijven. Dat zegt 
althans 94,6% van de Laarbeekse 
inwoners. ‘Het is een traditie die 
zo moet blijven’ en ‘afblijven van 
ons mooie Sinterklaasfeest’ zijn 
twee veelgehoorde argumenten. 
Diverse personen geven als sug-
gestie om zwarte piet niet zwart, 

maar bruin te laten zijn, omdat 
dat kindvriendelijker is. “Maar 
dat zijn de pieten tegenwoordig 
al vaak”, vult Sinterklaasfanaat 
Johan aan. “Ook de pieten gaan 
mee met de tijd. Zij veranderen, 
zo ondervind ik het.”

Frits Vorstenbosch is van me-
ning dat het ‘zwart’ van de piet 
niets met discriminatie te maken 
heeft. “Het is een cultuurhisto-
risch feest. Het is dus ontstaan in 
de historie, al dan niet verzonnen 
en aangepast. Het hoort gewoon 
zo.”

www.TipMooiLaarbeek.nl 
Wil je ook meedenken en meepra-

ten over Laarbeek? Meld je dan 
aan voor het inwonerspanel. Dit 
kan op www.TipMooiLaarbeek.
nl. Ongeveer één keer per maand 
ontvang je een korte enquête met 
daarin vragen over actuele en be-
langrijke zaken in Laarbeek. De 
resultaten daarvan zijn terug te 
lezen in De MooiLaarbeekKrant. 

Sinterklaas was een van de on-
derwerpen in de eerste enquête. 
De uitslagen van de overige on-
derwerpen zijn komende weken 
in De MooiLaarbeekKrant te le-
zen. Het ging hierbij onder an-
dere over verkeer en veiligheid, 
toerisme en sport.
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De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

KAMERROUW Voor het creëren van een 
intieme afscheidsruimte

Jan Manders    06 - 28 94 11 05    www.rouwkameropmaat.nl

De laatste illusie is te geloven dat 
men ze alle verloren heeft.

Maurice Chapelan 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Vervolg op voorpaginaverhaal Sinterklaasintocht

Vind je dat het uiterlijk van Zwarte Piet 
aangepast moet worden?

‘Wat mij betreft, kan Laarbeek beter één (grote) Sinterklaas-
intocht organiseren, dan in elk dorp een afzonderlijke intocht’

“Het is mooier om het 
dichtbij te houden voor 
de ouders en kinderen“

“Het is een 
cultuurhistorisch feest. 
Dat moet je niet willen 

veranderen“
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Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Suzanne van Eerd 

Lieshout - Op zaterdag 9 oktober werd 
in twee zalen van het Bavaria Brou-
werij Café in Lieshout  de achttiende 
ruilbeurs gehouden voor verzamelaars 
van bierartikelen. Bierartikelen in de 
ruimste zin van het woord: blikken, 
flessen, pullen, glazen, openers, vilt-
jes, asbakken en reclameborden. Kort-
om alles wat met bier te maken heeft, 
liefst met opdruk van een biermerk of 
brouwerij.

De organisatie
De organisatie is in handen van Mari 
Berkvens en Jan Gruyters. “De eerste 
keren kostte het nogal wat tijd”, ver-
telt Jan. “Nu gaat het steeds gemak-
kelijker. Bijna alle deelnemers zijn ook 
lid van onze landelijke vereniging BAV 
(Brouwerij Artikelen Verzamelaars), 
waarbij ook brouwerijen slijters en 
caféhouders zijn aangesloten. Op het 
eind van deze beurs zijn we al weer 
volgeboekt voor volgend jaar.”

Mari, woonachtig in Mariahout, ver-
zamelt alleen artikelen van het merk 
Bavaria. “Andere merken kun je ei-
genlijk ook niet maken in Lieshout en 
Mariahout”, zegt hij lachend. Hij heeft 
in de loop van de jaren een enorme 
verzameling opgebouwd. Aan huis is 
zelfs een heus museum ingericht. Mari 
benadrukt de fijne samenwerking met 
Bavaria en het Bavaria Brouwerij Café.

De deelnemers
De deelnemers komen vanuit alle de-
len van het land. Maar liefst 56 tafels 
zijn bezet. In de gangpaden is het druk 
met mensen die iets zoeken. Mien van 
Roozendaal uit Prinsenbeek bewaakt 
de handel van haar man: artikelen van 
de merken Oranjeboom en De 3 hoef-

ijzers.  “Hij is de verzamelaar”, zegt ze, 
“nu is hij ‘even’ aan het rondkijken.”
Geer Peeters en zijn vrouw sparen 
artikelen van vier inmiddels geslo-
ten brouwerijen uit de omgeving van 
Weert. Hoofdzakelijk van het merk 
Maes. Hun verzameling is vrij uniek. 
De brouwerijen zijn gesloten en daar-
door komt er niets nieuws meer bij. Ze 
hebben ‘een museumpje’ aan huis in 
Stramproij.

De opening
De opening van de ruilbeurs gebeurt 
volgens traditie in stijl door een lid van 
de familie Swinkels van Bavaria. Het is 
Tijn Swinkels jr, die  een kort woord-
je tot de aanwezigen richt. Daarna 
brengt hij, samen met de twee orga-
nisatoren, een toast uit op het slagen 
van de ruilbeurs, met een heerlijk glas 
bokbier. Daarnaar gevraagd, vertelt 
Tijn, dat vroegere generaties Swinkels 
begrijpelijkerwijs meer oog hadden 
voor de toekomst van de brouwerij, 

dan voor het verleden. Daardoor zijn 
oude spullen verloren gegaan of in het 
bezit gekomen van particulieren. De 
huidige generatie denkt daar anders 
over. Er wordt bijvoorbeeld ook over 
nagedacht om te komen tot een Bava-
ria-museum.

De bezoekers
De handel is levendig. De sfeer is ge-
moedelijk. Veel bezoekers lopen rond 
met een gelukzalige blik in hun ogen. 
Zij vonden hier wat zij al lang zochten. 
Theo uit Nijnsel laat een, op het oog 
gewone, bierfles zien. “Ik heb veel 
flessen, maar deze nog niet”, zegt hij 
triomfantelijk. Anderen lopen speu-
rend langs de tafels en hopen  daar 
ook te vinden waar zij al lang naar 
zochten.

Jan en Mari kunnen terugzien op een 
geslaagde 18e editie van de Bavaria 
Ruilbeurs.

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

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Alles in het teken van bier

 Vlnr. Mari Berkvens, Tijn Swinkels en Jan Gruyters op de bierruilbeurs

Ruim 700 vogels bij tentoonstelling ‘Vogelvereniging Laarbeek’ 
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk- Vogelvereniging Laar-
beek hield een tentoonstelling van 
deelnemende vogels aan de kring-
kampioenschappen 2013. Dit vond 
plaats in zaal Dave van de Burgt op 
zaterdag 9 en zondag 10 november. 
De vogels, die mee hadden gestre-
den in de wedstrijden, werden ten-
toongesteld. 

Keurig gerangschikt in gelijkvormige 
kooien kijken een 700-tal vogels je 
aan bij binnenkomst in de zaal. Op 
elk kooitje staat vermeld welke vogel 
erin zit. Daar komen namen voorbij 
die heel bekend zijn als een ‘Europese 
groenling’ of ‘grote goudvink’. Maar 
ook een Agapornis roseicollis groen 
met vermelding wildkleur is te zien. 
Hij (of zij) is van Remco Driessens en 
is in de prijzen gevallen. De eigenaar 
van de Münchener melanine, Theo 
Hendriks heeft ook gewonnen, maar 
het vogeltje is minder kleurrijk dan 
de Lipochroom rood mozaïek type 2, 
waarmee hij op de foto staat.

Vogelvereniging ‘De Vogelvriend’ be-
staat uit 90 leden uit heel Laarbeek, 
maar ook uit andere gemeenten is 
er belangstelling. Hoewel de gemid-
delde leeftijd rond de 50 jaar ligt, 
zijn er een aantal jeugdleden. Ook 
zij nemen deel aan de wedstrijden en 
winnen dan in ieder geval een aan-
moedigingsprijs. De vogels worden 
gekeurd door speciaal aangestelde 
keurmeesters, die er een dagtaak aan 

hebben om alle vogels aan een gron-
dige inspectie te onderwerpen. Het 
gaat dan vooral om de kenmerken 
van de gekweekte soort. Hoewel een 
raszuivere kanarie eigenlijk groen is, 
kan er een gele of rode variant zijn, 
die gekweekt is. Deze moet aan al-
lerlei voorwaarden voldoen om kam-
pioen te worden. Vaak gaat het om 
kleine kleurafwijkingen in de hals- of 
ooglijn, die ervoor kunnen zorgen of 
we wel of niet met een kampioen te 

maken hebben.
‘Vogelvereniging Laarbeek’ is deze 
keer tevens winnaar geworden van 
de verenigingsbeker, op de voet ge-
volgd door ‘Helmonds Kleur’ uit de 
gelijknamige stad en ‘De Kleurkana-
rie’ uit Eindhoven. De vereniging, die 
heeft gewonnen en deze tentoonstel-
ling organiseert is er trots op, dat er 
zoveel leden kennis inbrengen in de 
vereniging, want alleen daardoor kan 
de vereniging zich waarmaken ten 

opzichte van andere clubs van vo-
gelhouders. Uitstapjes over de grens 
dragen eraan bij, dat deze kennis 
nog steeds uitgebreid wordt. Zo kun-
nen mensen uit Laarbeek in contact 
komen met mensen, die net die éne 
vogel hebben, die zij zoeken om een 
bepaalde fout uit hun eigen vogels te 
kweken. De winnaar van het bonds-
kruis komt uit de eigen vereniging en 
wel uit Beek en Donk, namelijk de 
heer Ad Verstraaten.

Theo Hendriks bij zijn vogels

Een paar dagen geleden vroeg iemand 
mij: “weet jij dat je ook een testament 
kunt laten opstellen bij de Hema?”

“Wat zeg je nou” reageerde ik, alsof ik 
ervan schrok. 

Natuurlijk had ik het allang gelezen, maar 
ik weet eigenlijk nog steeds niet wat ik 
er nu van vind. Ik lijk eerder geamuseerd 
dan geschokt. Neem ik ze dan niet seri-
eus? 

Ik weet het gewoon niet, echt niet. Mis-
schien helpt het als ik eens op de web-
site van de Hema kijk. Dan kan ik mijn 
mening wellicht gaan vormen. Hmmm, 
waar zal ik eens zoeken binnen het as-
sortiment? Dat wordt al lastig, want ei-
genlijk zou het onder bijna alle rubrieken 
kunnen staan. Dames en heren? Ja. Baby 
en kind? Ja. Hobby en vrije tijd, mwah, 
met een beetje fantasie misschien, huis 
en tuin? Ja! Feest en cadeau? Nee. Koop-
jes? Ja!! Dáár staat het vast bij, want een 
testament bij de Hema kost maar € 125 
zegt men. En dat is echt goedkoop, dat 
weet ik wel. Ik reken meer, maar eigenlijk 
niet eens zo veel meer. En dat mag ook, 
omdat ik al 20 jaar met het vak bezig 
ben, ervoor heb geleerd en belangrijker 
nog, eerst met de mensen in gesprek ga 
hierover. En dan blijkt altijd dat er veel 
meer nodig is om een goed testament op 
te kunnen stellen.   

Maar, even terug naar de Hema, bij de 
koopjes vind ik het ook niet behalve aller-
lei aantrekkelijke aanbiedingen, van brei-
garen, jassen en vesten tot roombotera-
mandelstaaf. Zo ken ik de Hema weer.

Nu weet ik ineens wat ik ervan vind! 
Eigenlijk niks…………

Annet van Gils-Kuys 
www.mijntestamentadvies.nl  

Vanaf 1 november 
iedere zaterdagmid-
dag inloopspreekuur 
aan de Havenweg 2 
te Aarle Rixtel

Eigenlijk niks…………

Annet van Gils-Kuys 
www.mijntestamentadvies.nl  

iedere zaterdagmid-
dag inloopspreekuur 
aan de Havenweg 2 
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Beek en Donk - De Groof uitvaart-
verzorging behaalde als enige par-
ticuliere uitvaartonderneming in de 
regio het Keurmerk Uitvaartzorg. Een 
uitvaart is een emotionele ge-
beurtenis. Wanneer u een 
begrafenis of crematie moet 
laten verzorgen, wilt u dat 
dit goed gebeurt. Wanneer 
u kiest voor een ondernemer 
met het Keurmerk Uitvaart-
zorg, dan weet u zeker dat u 
kiest voor kwaliteit. 

De Groof uitvaartverzorging behaalde 
glansrijk het keurmerk. Aan alle eisen 
werd ruimschoots voldaan. Zij heb-
ben zich in de afgelopen tien jaar 
gespecialiseerd in bege-
leiding van uitvaarten 
met een geheel eigen 
karakter en persoon-
lijke invulling. 

Het keurmerk biedt 
zes zekerheden: De 
onderneming is be-
trouwbaar en zij ma-
ken heldere afspraken 
over de (deskundige) 

begeleiding en uitvoering van de uit-
vaart, zij maken een transparante kos-
tenbegroting, staan voor een goede 
organisatie van de uitvaart met be-

kwaam personeel en zij hanteren 
een klanttevredenheidsonder-

zoek met een doelmatige af-
handeling. 

In de uitvaartcentra in zowel 
Beek en Donk als in Deurne 

wordt alles gedaan om de persoon-
lijke, vakbekwame dienstverlening 
steeds te blijven optimaliseren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda zaterdag 16 november - 
   woensdag 20 november

Zaterdag 16 november

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Anna de korte, 
Frans Maas (mged), Annie Bekx-Loeffen, Hen-
drikus en Bertha van Alphen en zoon Johan en 
familie, Zuster Beijers.

18.30 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor
Intenties in deze viering voor: Martien Dekkers 
(par.)

Zondag 17 november

33ste zondag door het jaar
09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Piet en Dorothea 
van Boerdonk-van Asseldonk (fund), Adriana 
Vereijken (fund), Harrie en Hanneke van Berlo-
van den Berg, Pieter Francissen (mged), Jacques 
van de Ven (mged), Maria van de Ven-van den 
Heuvel en zoon Peter, Richard Verkuijlen (verj) 
en overleden familieleden Verkuijlen-van Lies-
hout, Annie van Heeswijk-Bevers (mged).

10.00 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
33e zondag door het jaar
Eucharistieviering  m.m.v.  het Koor Vela Monte 
uit Deurne
Jongerenviering speciaal voor de Vormelingen
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
van Asten – van Breugel, Overleden familie 

Heesakkers – Ceelen, Martien van der Linden, 
Tot welzijn van de parochie

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor.
Intenties in deze viering voor: Toon van den 
Heuvel, Will Toussaint-van Wingerden, Harrie 
van Hout, Frans en Gerarda van Oort-den Dek-
ker, Johan en Anna Huijbers en Tonny de doch-
ter, Noud van Bussel en overleden familieleden, 
William Wagelmans, Mieke van Heijnsbergen-
Renders, Jan van Heijnsbergen Hendrika Steegs 
Elisabeth van den Elsen en overleden kinderen.

Maandag 18 november

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 19 november

09.00 Beek en Donk
Eucharistieviering
Intentie in deze viering voor Ellen Fuchs

Woensdag 20 november

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering
Na afloop van deze viering wordt er door de 
zusters een kop koffie geschonken.

19.00 uur Mariakapel, Aarle-Rixtel 
Rozenkransgebed

Donderdag 21 november

Geen viering

Spreekuur Pater Wester:

Mariahout:Iedere woensdag van 09.00 tot 
     10.00 uur in de pastorie
Lieshout:   Iedere donderdag van 09.00 tot 
     10.00 uur in het parochiecentrum

Aarle-Rixtel - De vormselvoorberei-
ding voor kinderen die in de eerste 
klas van het voortgezet onderwijs zit-
ten is weer van start gegaan. Helaas is 
het voor drie van de vier werkgroep-
leden dit jaar het laatste jaar dat ze 
de kar hiervan trekken. Daarom is de 
vormselwerkgroep Aarle-Rixtel op 
zoek naar personen die mee willen 
helpen.

Heeft u een kind in de bovenbouw, dat 
gedoopt is en communie heeft gedaan, 
en waarvan u graag zou willen dat hij 
of zij ook gevormd wordt komend jaar 

of in een van de jaren daarna, help dan 
mee de vormselvoorbereiding te laten 
voortbestaan.

Alle hulp is welkom. Wat nodig is, is 
dat je graag een avond doorbrengt 
met een groep kinderen van 12/13 jaar 
oud.  Het gaat om 8 bijeenkomsten van 
1,5 uur. De bijeenkomsten zijn gezel-
lig, vrolijk en natuurlijk soms ook heel 
serieus. Er wordt geluisterd, gepraat, 
getekend, er worden spelletjes gedaan, 
gezongen, gerapt en er wordt muziek 
geluisterd. Op een leuke manier pro-
beert de vormselwerkgroep met de 

kinderen na te denken over het geloof 
en hun vragen te beantwoorden.

Een dringende vraag dus aan alle ou-
ders: Kun en wil je je volgend jaar 
inzetten voor de volgende groep vor-
melingen? Heb je interesse, kom dan 
dit jaar vast een keer een avond een 
kijkje nemen! Wil je het zelf niet doen, 
maar ken je iemand die het wel zou 
willen/kunnen doen, jong of oud, geef 
deze oproep dan door. Meer informa-
tie is te verkrijgen bij Annemiek Kamp, 
Zwanendreef 12, tel. 384004, e-mail:
annemiek@schok.net. 

Lieshout - Begin november gingen 
in Lieshout 21 vrijwilligers op pad 
voor het Diabetes Fonds. Gezamen-
lijk haalden zij met de collectebus 
€844,82 op. Het opgehaalde geld 
gaat naar onderzoek om diabetes be-
ter te behandelen of te voorkomen.  

“Bedankt, Lieshout! Wij zijn erg blij 
met de bijdrage van de collectanten, 
de gevers en iedereen die zich heeft 
ingezet”, zegt Hanneke Dessing, di-
recteur van het Diabetes Fonds. “Met 
dit geld betalen we nieuw onderzoek 
naar diabetes en geven we uitleg over 
de ziekte.”

Gevolgen van diabetes
Ongeveer 1 miljoen Nederlanders 

hebben diabetes, suikerziekte. Ieder-
een kan het krijgen en iedere dag ko-
men er in ons land 200 mensen met 
diabetes bij. Veel mensen denken dat 
diabetes wel meevalt, maar helaas 
kan het ernstig zijn. Diabetes leidt ook 
vaak tot andere ziekten of klachten, 
zoals hart- en vaatziekten, dementie 
en problemen met ogen, nieren en 
voeten.

Oplossingen door onderzoek
Dankzij onderzoek is al veel bereikt 
waardoor mensen met diabetes ge-
zonder en langer kunnen leven. Zo is 
ontdekt hoe diabetes type 1 ontstaat: 
dat is een fout van het afweersysteem. 
Daardoor kunnen artsen nu bij som-
mige kinderen diabetes afremmen. 

Ook is er nu bijvoorbeeld betere be-
geleiding van mensen met diabetes 
en depressie, wat vaak samengaat. 
Daardoor voelen mensen zich beter en 
ze blijven gezonder. Geld voor meer 
onderzoek is hard nodig. Het Diabetes 
Fonds zet zich hiervoor in en betaalt in 
Nederland het meeste onderzoek naar 
diabetes. 

Niemand aan de deur gehad?
Inwoners van Lieshout die geen col-
lectant aan de deur hebben gehad, 
kunnen alsnog geld overmaken op  
giro 5766 t.n.v. het Diabetes Fonds in 
Amersfoort. Voor meer informatie: bel 
033 – 462 20 55 of kijk op www.dia-
betesfonds.nl.

Beek en Donk - Vanwege de vele 
aanmeldingen voor de workshop 
iPad voor beginners heeft Biblio-
theek De Lage Beemden besloten 
een tweede workshop te houden 
op dinsdag 19 november. In deze 
workshop leert men de basisbegin-
selen van het werken met een iPad. 

In de workshop, die net als de vo-
rige workshop verzorgd wordt door 
het COL (Computer Onderwijs 

Laarbeek), wordt nader ingegaan 
op het omgaan met apps, wifi, 
e-mail en foto’s. Deelnemers dienen 
zelf een iPad mee te nemen. 

Bijwonen?
De workshop wordt gehouden op 
dinsdag 19 november van 13.30 
tot 16.00 uur in de bibliotheek. 
Om de workshop bij te wonen 
is vooraf aanmelden noodzake-
lijk. Dat kan via 0492-323245 of 

contact@bibliotheekdlb.nl. Er is 
plaats voor max. 10 deelnemers. 
Kosten voor deze workshop be-
dragen €10,00 voor leden van de 
bibliotheek. Niet-leden betalen 
€12,50.

Vormselwerkgroep Aarle-Rixtel zoekt nieuwe mensen

Lieshout steunt Diabetes Fonds met €844.82

Wegens succes tweede workshop iPad voor beginners 

Keurmerk Uitvaartzorg voor 
De Groof Uitvaartverzorging
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info@kontaktfm.nl                            0492-463624
www.kontaktfm.nl     Otterweg 25, Beek en Donk

Zaterdag aankomst Sint Beek en Donk 14.00 uur
Zondag aankomst Sint Lieshout en Mariahout om 11.30 uur

Zondag aankomst Sint Aarle-Rixtel om 12.30 uur
 

Natuurlijk zijn onze reporters al eerder live in de uitzending.

Aankomst Sint Nicolaas 
live op Radio Kontakt

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

onze nieuwe spareribs al geproefd?

Spareribs
zoet of naturel 

nu 9,95 per kilo
(geldig van 14 t/m 16 november 2013)

Geldig t/m 16 November

Smakelijk eten!
Groetjes Sint

Smakelijk eten!Smakelijk eten!
Groetjes SintGroetjes SintGroetjes Sint

1 brood naar keuze

1 pak zalige Speculaas

+RB Amandelstaaf OF Roomboter cake

 +1 zak Kruidnoten

+

+

SINTERKLAASFEEST bij de LEKKERSTE bakker van Nederland

BIJNA
6 euro
voordeel!

€9,95 

Geldig t/m 16 november

Nieuwe categorie!

‘D’n Hort op’

Veilig op pad met je scootmobiel 
Redacteur: Jac Babin

Laarbeek - Stichting Scootmobielpark 
Laarbeek stelt zich als doel om het 
gebruik van de scootmobiel veiliger 
te maken. Jaarlijks gebeuren er in 
Nederland 1200 ongelukken, waarbij 
scootmobielers betrokken zijn. Een 
aantal daarvan met dodelijke afloop. 
De stichting heeft de beschikking 
over twee oefenbanen in Aarle-Rix-
tel,  waar scootmobielers een cursus 
kunnen volgen. Eén bij Zonnetij en 
één bij basisschool Brukelum.

Stichting Scootmobielpark Laarbeek
Cor van den Berk, uit Aarle-Rixtel, 
heeft zich vanaf de oprichting in 
2009, intensief bezig gehouden met 
de stichting. Als iemand een scoot-
mobiel heeft aangeschaft, gaat Cor 
op bezoek om mensen ervan te over-
tuigen dat een scootmobiel een fijn 
voertuig is voor mensen die ermee 
om kunnen gaan. “Het is heel anders 
dan autorijden”, zo gaat Cor verder, 
“want je zit zonder beschermend om-
hulsel, ‘bloot’ in het drukke verkeer.” 
De stichting heeft in haar vierjarig 
bestaan, ongeveer 100 cursisten op-
geleid tot veilige verkeersdeelnemers.

De cursus
Cursisten krijgen les op de twee oe-
fenbanen. Vier instructeurs verzorgen 
de lessen. Een cursus bestaat uit vier 
praktijklessen en twee theorielessen. 
Deelnemers krijgen op het einde van 
de cursus een certificaat. De cursus 
kost voor inwoners van Laarbeek 
€10,00 en voor anderen €30,00. De 
cursus is laagdrempelig. Dat wil zeg-
gen dat de theorie zo eenvoudig is 
gehouden, dat iedereen het kan vol-
gen. De cursus is daarnaast erg gezel-
lig. “We nemen alle tijd voor koffie”, 
vertelt Cor. 

Een tevreden cursist - Noud Gruijters
Noud Gruijters uit Aarle Rixtel is een 

tevreden cursist. Hij is 81 jaar oud. 
Noud werd vrijwel meteen na de 
aanschaf van zijn scootmobiel aan-
gereden door een haastige automo-
bilist. Gelukkig niet al te ernstig, maar 
de schrik zat er bij Noud goed in. Hij 
durfde zijn scootmobiel wekenlang 
niet te gebruiken. “We kwamen ner-
gens meer”, vult mevrouw Gruijters 
aan. José Zwanenberg, één van de 
instructeurs, hielp Noud ‘er weer bo-
venop’. “Ongelooflijk, hoe goed zij 
les geeft en hoe goed zij met mensen 
omgaat”, vertelt Noud enthousiast. 
“Iedere scootmobieler, zou voor de 

eigen veiligheid en voor die van an-
deren deze cursus moeten volgen.

Informatie en contact
Scootmobielers (of familieleden van 
hen) kunnen inlichtingen inwinnen 
over de cursus bij José Zwanenberg 
(tel. 0492-382947) of per e-mail: 
JCAWZwanenberg@onsbrabant-
net.nl. Dit kan ook bij Cor van den 
Berk (tel. 0492-383669) of e-mail: 
vdberk.c@onsbrabantnet.nl. Meer in-
formatie over de stichting is te vinden 
op www.scootmobielparklaarbeek.nl.

V.l.n.r. Noud Gruijters, Mevrouw Leentje Gruijters en Cor van den Berk

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Gesneden soepgroente 
250 gr. 1 euro

&
Gesneden groene- / savooie 

kool  250 gr. 75 cent
Aanbieding loopt van 14-11 tot en met 20-11

Papenhoef 21, Lieshout  0499-425360

November BOVAG 
onderhoudskorting!

50% korting op onze bovag 
menu-kaart onderhoudsbeurten!

Gazelle                 Goldline                 Giant
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Opgave:

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

TIPMOOILAARBEEK INWONERSPANEL EVENEMENTEN
INSCHRIJVEN INSPIREREND ONDERWERPEN
SAMENLEVING RESULTATEN WONINGBOUW
MEEDENKEN MEEPRATEN ONDERZOEK
PERIODIEK DEELNAME LAARBEEK
ACTUEEL ANONIEM CULTUUR
ENQUETE BELEID MENING
VRAGEN KRANT MAIL

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Arjan van Boxtel 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Riek Bekx

2. Corianne Christiaens 

3.Anita van de Heuvel

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Riek Bekx

2. Corianne Christiaens 

3.Anita van de Heuvel

Easy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept:
Maak de spruitjes schoon en snijd ze aan de onderkant kruislings in. Schil 
en was de aardappels en snijd in gelijke stukken als de spruitjes. Verhit boter 
in een wok en bak hierin de aardappels en spruiten gaar in 15 min. Snipper 
het uitje en 1 knoflookteentje en kneed dit door het gehakt samen met 
het eitje en de magere kwark. Draai van het gehakt balletjes ter grootte 
van de spruitjes. Zijn de balletjes te slap voeg dan wat paneermeel toe 
aan het gehakt. Snipper het andere teentje knoflook en meng dit met de 
kerriepoeder, room en melk. Verdeel in een ingevette ovenschaal de spruitjes 
met aardappels en de balletjes door elkaar, zodat alles door elkaar ligt. De 
balletjes worden gaar in de oven! Verdeel op het laatst het roommengsel 
over het geheel en zet in een oven van 220 °c ( ±  1 uur ). Bestrooi eventueel 
met geraspte kaas.

1 kg spruitjes
1 kg aardappels
1 ui
50 gr boter
500 gr gehakt
200 gr magere kwark

1 ei
2 knoflookteen
1 el kerriepoeder
5 dl room
1 dl melk

Recept van de week

Heerlijk ovenschotel met spruitjes en gehakt (1 schotel)

www.kookcentrumbrabant.nl

ACTUEEL

ANONIEM

BELEID

CULTUUR

DEELNAME

ENQUETE

EVENEMENTEN

INSCHRIJVEN

INSPIREREND

INWONERSPANEL

KRANT

LAARBEEK

MAIL

MEEDENKEN

MEEPRATEN

MENING

ONDERWERPEN

ONDERZOEK

PERIODIEK

RESULTATEN

SAMENLEVING

TIPMOOILAARBEEK

VRAGEN

WONINGBOUW
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Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde 
vetten zijn zeer ongevoelig voor hitte en oxidatie door bijvoorbeeld zonlicht of 
contact met zuurstof. Daarom is het van nature langer houdbaar en wordt het 
minder snel ranzig of giftig tijdens het bakken. Kokosolie gaat dan ook tot wel 15 
keer zo lang mee in de frituurpan dan gangbare frituuroliën en heeft doorgaans 
een natuurlijke houdbaarheid van wel 2 jaar na productie. Veel mensen bakken in 
‘populaire’ oliën, zoals zonnebloemolie of sojaolie. Deze oliesoorten hebben een 
hoog gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren (MOV). MOV zijn echter 
juist zeer gevoelig voor hitte en oxidatie omdat de moleculen meerdere zogeheten 
dubbele bindingen bevatten. Genoeg redenen om uw 
frietjes of vlees te bakken in kokosolie of......jazeker u kunt 
er ook uw boterham mee besmeren ipv boter! Kokosolie is 
verkrijgbaar in ‘t Verswarenhuys in flesjes of potten.
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Het St. Isidorus anno 2013 

Aarle-Rixtel - Op zaterdag 16 novem-
ber houdt harmonie De Goede Hoop 
in Aarle-Rixtel voor de tweede keer 
haar wijnactie. Vanaf 13.00 uur kan er 
bij u aangebeld worden door de leden 
van de harmonie. De wijnen worden u 
aangeboden à 6 euro per fles. 

Harmonie De Goede Hoop heeft de 
wijnen zorgvuldig geselecteerd tijdens 
een proeverij in samenwerking met 
Jelle de Jongh van De Couwenbergh. 
Er worden drie wijnen aangeboden. 
Een prettige, toegankelijke rode wijn, 

een heerlijk  fruitige droge witte wijn 
en een mooi ronde zoete witte wijn. 
De wijnen zijn makkelijk te drinken. 
Maar als u zelf niet zo’n wijndrinker 
bent, kunt u toch een flesje kopen als 
een mooi cadeau om weg te geven. 
U steunt daarmee de harmonie, een 
vereniging waarbij de leden het gehele 
jaar door voor u klaarstaan.  
De actie werd vorig jaar voor het eerst 
gehouden. De harmonie heeft veel 
positieve reacties ontvangen. Reden 
voor hen om hier een jaarlijkse traditie 
van te maken. 

Een huis verkoop 
je niet met een 

toneelstukje.

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

Lees ik in de krant van afgelopen 
zaterdag dat Laarbeek in de 
toekomst kritisch wordt op 
subsidies. Ik mag er als burger van 
ons mooie dorp toch vanuit gaan 
dat er altijd met een scherpe blik 
bestuurd wordt. En bovendien 
hebben we net een nieuw 
subsidieprogramma. 
Veel verenigingen zien de bui 
al hangen. Toneelverenigingen, 
dansgroepen, muziekonderwijs, 
harmonieën, punniksociëteiten, 
balletscholen, onderwaterkleiclubs, 
artistieke kunstenaars, iedereen 
moet een goed onderbouwde 
aanvraag indienen. Ik zie de 
aanvragen in echte subsidietaal al 
voor me: “onze marmottenfokclub 
wil met het project ‘de gevlekte 
pels’ het raakvlak onderzoeken 
van de sociale interactie van 
onze rat-achtigen in dialoog 
met de omgeving.” Voor deze 
zinsconstructie alleen al zou 
subsidie versterkt mogen worden. 
Juist de vrijetijdsbeoefenaars willen 
de burger laten genieten van kunst 
en cultuur door hun eigen kunnen. 
Neem bijvoorbeeld de Kunstroute 
Laarbeek, de open lucht 
toneelvoorstellingen en de vele 
concerten. Reden voor subsidie 
moet meer zijn dan gewoon 
‘leuk’ voor de beoordelaar van 
de aanvraag die denkt meer 
dan twee letters meer geleerd 
te hebben dan de aanvrager en 
daardoor mag beslissen over ons 
gemeenschapsgeld. 
Toegegeven, je kunt het geld 
maar één keer uitgeven. 

Natuurlijk. En kunst is niet natuurlijk, 
dat zit immers al ingebakken in het 
woord zelf. Graag wil ik een pleidooi 
houden dat alle sportverenigingen ook 
een aanvraag voor subsidie in gaan 
dienen want sportbeoefenaren doen 
dat in eerste instantie voor zichzelf, een 
strak lichaam, een gezonde levenswijze, 
een sportief potje voetbal. Maar zo 
sportief is het al lang niet meer. Ik heb bij 
dansen nog nooit een gele of rode kaart 
getrokken zien worden: “hé ballerina, 
ga maar tien minuten naast de dansvloer 
zitten, je hebt die spagaat bewust op 
je danspartner gericht zodat deze zou 
struikelen”, of “dit muziekstuk zet in het 
fortississimo-gedeelte onomstotelijk aan 
tot buitenechtelijk geweld, u moet het 
concert een kwartier inkorten.” Maar 
laten we eerlijk zijn. Sport is ook niet echt 
natuurlijk. Ik heb nog nooit het ene konijn 
tegen een ander horen zeggen: “zeg 
laten we eens doen wie van ons tweeën 
het hardste kan rennen.” Op z’n hoogst 
om te voorkomen slachtoffer te zijn van 
de dagelijkse twaalf paringsdriften van 
de rammelaar.  
Bij de gemeente aankloppen en je hand 
ophouden is er straks dus niet meer bij. 
Daarvoor kunnen we terecht bij onze 
Goedheiligman die komende zaterdag 
weer bij de Donkse brug aanmeert, 
rondtrekt door Mariahout en het bordes 
siert in Lieshout. In Aarle-Rixtel heeft 
men zelfs een Stichting Sinterklaas door 
de notaris laten vastleggen. Dit stukje 
cultuur zorgt tenminste nog voor een 
met pepernoten gevulde kinderhand. 
“Sorry, Zwarte Piet, je bent vandaag 
geschorst. Je kijkt te donker, je oorbel is 
te kinki en je lippen zijn te rood.”

Het spel of de knikkers
Volgens P. SkauweHet eredivisieniveau van amateurkunstschilder Jan Smits

Redacteur: Hans Kik
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - Kunstschilder Jan 
Smits uit Beek en Donk heeft iets met 
landschappen. En de jury had weer 
iets met zijn schilderij. Of hij de Bra-
bantse Amateurkunst Verkiezing 2013 
gaat winnen? Hij zit in ieder geval bij 
de beste twaalf.

Vakmanschap
Jans inzending is een bijzonder kunst-
werk. Het is de Stippelberg, in De Rips. 
Het lijkt fotografisch maar het is ruw 
geschilderd. Het zonlicht hangt tussen 
de dennen en je ruikt als het ware hars 
en boslucht. Alleen het overstekend 
wild ontbreekt. Ook de jury was onder 
de indruk van die geuren en kleuren. 
Zijn groen is warm. De mosrand is met 
acht à negen lagen verf aangebracht. 
Puur vakmanschap. Enkele citaten uit 
het juryrapport: “In zijn schijnbare 
eenvoud is het een indrukwekkend 
landschap.” “Je oog wordt het bos in 
getrokken.” En: “Je krijgt zin om te 
wandelen.”

Trots
De loftrompet schettert en het regent 
complimenten. Wat dat met hem 
doet? Jan Smits: “Ik ben niet het type 
om naast mijn schoenen te gaan lo-
pen. Maar trots ben ik wel.” Voor Jan 
is het de tweede keer dat hij meedoet 
aan de Brabantse Amateurkunst Ver-
kiezing. De vorige keer zat hij bij de 
eerste tweeëndertig. Geen slechte sco-
re. Maar dit jaar slaat alles. Nu zit hij bij 
de laatste 12. En dat uit 534 inzendin-

gen. De jury bestaat uit kunstenaars, 
docenten van de kunstacademie en 
museumdirecteuren. De verkiezing 
wordt gesponsord door de provincie 
Noord-Brabant.

Knipoog
Jan Smits is een kunstschilder pur 
sang. Het Brabantse land is zijn in-
spiratiebron. In het bijzonder de Stra-
brechtse hei. Af en toe maakt hij een 
uitstapje naar Groningen, Drenthe en 
Friesland. In zijn hoofd is hij altijd met 
een schilderij bezig. Als perfectionist 
heeft hij een waanzinnig oog voor de-
tail. “Weet je hoeveel bomen er op dit 
schilderij staan? Honderdachtenvijftig. 
Zie je dat het bovenste linkerdeel ab-
stract geschilderd is? En de rest juist re-

alistisch?” Hij grijnst: “Dat is de knip-
oog van de kunstenaar!” Jan houdt 
ervan om over zijn werk te vertellen. 
Ieder schilderij heeft een verhaal.

Dat gaat naar Den Bosch toe
De Brabantse Amateurkunst Verkie-
zing wil een groot publiek in contact 
brengen met kwalitatieve amateur-
kunst. Een podium voor diversiteit. De 
beste drie gaan door naar de finale in 
’s-Hertogenbosch. In december straks 
voor hem een ereplaats? Jan doet aan 
kansberekening. “Er zijn vele mooie 
werken. Sommige zijn met lef geschil-
derd, snel en impressionistisch. Ik ver-
wacht dat de jury gaat voor de artistie-
ke, academische stijl. We zullen zien.”

Wijnactie Harmonie De Goede Hoop

Gezelschap St. Isidorus viert het 125-jarig bestaan 

Redacteur: Martin Prick

Beek en Donk- Het in 1888 opgerichte 
gezelschap St. Isidorus bestaat op 23 
november 125 jaar. Het hoofddoel van 
het gezelschap is ‘ons bij gepaste uit-
spanning zich met onderlingen deel-
neming in den landbouw te bekwa-
men en over deszelfs te spreken’. 

In 1888 ontstond er behoefte aan een 
belangenbehartiging van de boerenge-
meenschap en werd de ‘Boerencom-
pagnie’ opgericht. Het duurde uitein-
delijk tot 1995 tot het eerste reglement 
voor de vereniging werd opgesteld. 
Alles was dus goed geregeld en de 

boer ‘hij ploegde voort’, maar het ge-
zelschap kreeg concurrentie. Het jaar 
daarna in 1996 werd de NCB (Noord-
Brabantse Christelijke boerenbond) op-
gericht. De eigenlijke taak van de Boe-
rencompagnie werd door deze grote 
belangenorganisatie overgenomen, 
voordat de compagnie goed en wel 
van de grond was gekomen. 

Daarna is St. Isidorus, net zoals vele 
evenbeelden in de andere dorpen en 
steden, blijven bestaan als gezellig-
heidsvereniging. Er bleven wel duidelij-
ke regels gelden. Zo was men verplicht 
naar de maandelijkse bijeenkomsten 
te komen. ‘De leden zijn op boete van 

vijf centen verplicht de gewone verga-
deringen bij te wonen, die gehouden 
worden op den eerste Zondag van ie-
dere maand aanvangende des namid-
dags om zes uur’. Bekende namen uit 
de vereniging waren de ‘Rendersen’ 
en de leden van de familie Van Will. 
Deze laatste familie was eigenaar van 
brouwerij ‘Het Anker’ in Beek. Zij ver-
pachtte aan St. Isidorus een stuk land. 
“Dat moest door de leden bemest wor-
den en daarna werden de opbrengsten 
verpacht aan de hoogste bieder”, aldus 
president Theo van der Aa.

Het nieuwe boek, dat ter gelegenheid 
van het 125-jarig bestaan zal worden 
aangeboden, is geen verslag van ver-
halen die zijn overgeleverd, maar bij 
het schrijven is uitgegaan van de no-
tulen die in die 125 jaar zijn geschre-
ven. Voor de research en het schrijven 
is Bart van den Eijnde voor een groot 
deel verantwoordelijk. Het boek wordt 
gepresenteerd tijdens de receptie bij 
Dave van den Burgt op zaterdag 23 
november van 18.00 tot 19.00 uur. 
Daarna zal er een maaltijd voor ge-
nodigden plaatsvinden. Het officiële 
gedeelte wordt afgesloten met een 
zogenaamde koolwedstrijd. Deze ja-
renlange traditie bestaat hierin, dat een 
rode kool –geen boerenkool dus- kan 
worden meegebracht. Wie de zwaarste 
kool heeft wint een prijs. Uit de ver-
halen, die zijn opgetekend in het boek 

dat 25 jaar geleden werd uitgegeven, 
blijkt dat hiermee ook werd ‘gesjoe-
meld’. Janus van Vlerken, de smid 
schijnt tijdens de koolavond eens een 
kool te hebben aangeboden, die naar 
later bleek verzwaard was met een stuk 
lood, ‘waarop Antoon van den Heuvel 
zijn broodmes totaal had bedorven’.

De jubileumavond zal worden afge-
sloten met een ‘teeravond’. Het gezel-
schap St. Isidorus bestaat uit 17 leden, 
niet meer en niet minder. Op dit mo-
ment bestaat de directie uit Theo van 
der Aa, Bart van den Eijnde, Guus Gijs-
berts en Toon van Zutven.

Het St. Isidorus bij het 50-jarig bestaan in 1938

Schilder Jan Smits
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RONDE PRIJSWEKEN
BIJ MCD!

De MCD acties van volgende week!

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

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

W 47 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 23 november 2013.    Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

Speciaal voor u geselecteerd uit onze slijterij!

Bavaria bier*
2 kratten à 

12 fl esjes à 30 cl.

2
KRATTEN

liter 0.97

van 10.98 voor

Thoolse Trots
kruimige 

aardappelen
zak ca. 2.5 kilo

ZAK 
2.5 KILO kilo 0.40

van 2.49 voor

STREEKPRODUCT

maximaal 3 zakken per klant

Runderriblappen
750 gram

750 GRAM
kilo 6.67

van 8.25 voor

Famous Grouse
whisky**

fl es 700 ml.

FLES
700 ML. liter 21.43

van 16.29 voor
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Na jarenlang ervaring opgedaan te 
hebben in zowel interieur- als wo-
ningbouw en kleine verbouwingen, 
besloot Dennis van Ham eind juli 
zijn bedrijf ‘Klusperuur.nl’ op te zet-
ten. Zoals de naam al doet vermoe-
den, ben je bij klusperuur.nl aan het 
goede adres voor verschillende klus-
sen, waarbij je per uur de veelzijdige 
vakman kunt inhuren.

Dennis: “Ik heb mezelf in al die jaren 
de vele facetten van de bouw eigen 
gemaakt. Thuis had ik alles aange-
pakt en ik zocht naar een nieuwe uit-
daging. Deze is er gekomen met mijn 
nieuwe bedrijf klusperuur.nl. Klant-
tevredenheid en kwaliteit staan voor-
op. De omgang met klanten en hun 
tevredenheid na het klaren van een 
klus, geven me een heel goed gevoel. 
Ik heb het super naar mijn zin.”

Dennis is voor alles in te huren. Of 
het nu gaat om kleine of grotere 
klussen. Van het aanbrengen van 
een driepuntssluiting in een deur tot 
verbouwingen in en om uw huis.

Dennis: “Het idee achter klusper-
uur.nl is dat je één iemand over 
de vloer hebt, die al je klussen kan 
doen. Naast, dat ik een gediplo-
meerd timmerman ben, heb ik me 
ook verder ontwikkelt in bouwklus-
sen zoals tegelzetten, kleine op-
pervlaktes stucwerk, schilderwerk, 
loodgieterswerk en vele andere 
bouwwerkzaamheden.

Dennis werkt voor een scherp uur-
tarief en staat open voor mensen 
die zelf mee willen werken om op 
die manier de kosten te drukken. 
Tevens kunt u bij Dennis terecht 
voor het maken van een offerte/
prijsinschatting. Voor meer infor-
matie kunt u kijken op de website 
www.klusperuur.nl. 

Klusperuur.nl: De veelzijdige 
vakman voor al uw klussen

Advertorial

Harmonielaan 19 Beek en Donk      info@klusperuur.nl
0628750843        www.klusperuur.nl

Beek en Donk - Op uitnodiging van 
het gemeentebestuur van Laarbeek 
vond afgelopen zaterdag in de prach-
tig aangeklede hal van het gemeen-
tehuis weer de jaarlijkse herdenking 
plaats bij het monument voor de ge-
sneuvelde Laarbeekse militairen en 
de later overleden Laarbeekse vete-
ranen. 

De voorzitter van ‘Vereniging de 
Laarbeekse Veteranen’ Jan Verkuijlen 
heette burgemeester Hans Ubachs en 
zijn raadsleden, de talrijke aanwezige 
veteranen en familieleden, nabestaan-
den van de gesneuvelde en overleden 
veteranen, Klarinet trio Toon van Zut-
ven, zanger Herman van den Boom, 
trompettist Nick Heesakkers en ove-
rige belangstellenden die zich nauw 
verbonden voelen bij deze herden-
king, een hartelijk welkom.

De voorzitter memoreerde  onder 
meer in zijn toespraak: zolang vrijheid 
geen vanzelfsprekendheid is blijft het 
noodzakelijk ons steeds weer te be-
seffen hoe bevoorrecht wij zijn in vrij-
heid te kunnen en mogen leven. Het 

herinnert ons eraan dat vrijheid het 
meest kostbare goed is dat wij bezit-
ten. 

Nog steeds worden vele Nederlandse 
militairen voor missies uitgezonden 
naar verschillende crisisgebieden. Bui-
ten hun eigen beschermde omgeving 
proberen zij mensen een nieuw levens-
perspectief te geven en zijn zelfs be-
reid om hun leven op het spel te zetten 
voor vrede en vrijheid.

Het is bijna uniek dat de veteranen in 
de gemeente Laarbeek hier jaarlijks 
bij stil kunnen en mogen staan. Vrij-
heid maak je en deel je met elkaar. 
De voorzitter wenste eenieder een 
waardige herdenking toe. Ook bur-
gemeester Hans Ubachs sprak in zijn 
toespraak lovende woorden over de 
noodzakelijke inzet van nieuwe missies 
in de huidige crisisgebieden. Nu en de 
komende tijden zullen ook Laarbeekse 
militairen uitgezonden worden naar 
onveilige gebieden. De militairen die 
reeds daarvan zijn teruggekeerd zijn 
inmiddels veteraan en dragen een on-
uitwisbare herinnering met zich mee. 

De muzikale intermezzo’s werden ver-
zorgd door het Klarinettrio Toon van 
Zutven met onder ander muziek van 
Grieg en Dvorak. Herman van den 
Boom zong a capella een aangrijpend 
lied over soldaten uit de 1e WO. die 
nimmer weer zijn teruggekeerd naar 
huis. Nick Heesakkers opende  de of-
ficiële herdenking door het blazen van 
de Reveille.
Veteraan Juan van de Biggelaar plaats-
te een groot boeket witte rozen bij het 
monument, dit als teken van eenheid 
en voor eenieder die een roos niet 
meer kan plukken ruiken of proeven. 
Het Dodenappèl werd voorgelezen 
door secretaris Jan van den Bogaard 
en voorzitter Jan Verkuijlen. 

Tevens werd middels het bijsteken van 
rode rozen door veteraan Theo Spie-
rings extra stilgestaan bij  de leden die 
het afgelopen jaar zijn overleden. Nick 
Heesakkers blies The Last Post waarna 
er een minuut stilte in acht werd ge-
nomen. Na het zingen van het Wilhel-
mus was het nog een half uurtje ge-
zellig samenzijn met een drankje.

Laarbeek - Niek van der Zanden (58), 
voorzitter College van Bestuur van 
Eenbes Basisonderwijs, gaat deze or-
ganisatie verlaten. Hij heeft dan bijna 
12 jaar leiding gegeven aan de Stich-
ting. Op 12 december is zijn afscheid 
in Nuenen.

In een brief aan alle medewerkers van 
de Stichting heeft hij zijn vertrek laten 
weten. Van der Zanden meent dat het 
goed is als iemand anders leiding gaat 
geven aan de toekomst van Eenbes. 
Van der Zanden: “We staan aan de 
vooravond van een nieuwe beleidspe-
riode. We gaan een nieuwe koerskaart 
schrijven voor de periode 2014-2018 
waarin we gaan nadenken over het 
bieden van kwalitatief goed en sterk 
onderwijs in een periode van krimp. 
Daarnaast speelt mee dat ik meer ba-
lans wil brengen tussen mijn werk en 
privéleven.” De Raad van Toezicht be-
raadt zich over de de opvolging van de 
heer Van der Zanden.

Van der Zanden is trots op wat hij heeft 
bereikt. “We zien de leeropbrengsten 

van ons onderwijs stijgen. De resulta-
ten van onze tevredenheidsonderzoe-
ken onder medewerkers, leerlingen en 
ouders laten een duidelijk stijgende lijn 
zien. Ook zijn onze scholen goed op 
orde. Veel schoolgebouwen zijn fors 
gemoderniseerd of nieuw gebouwd”, 
aldus Van der Zanden.

Niek van der Zanden is een onder-
wijsman in hart en nieren. Zijn eerste 
functie in het onderwijs was die van 
directeur op basisschool De Masten in 
Rosmalen, toen nog als jongste direc-
teur van Nederland. In 1989 werd hij 
directeur van basisschool De Raagten 
in Beek en Donk, die hij in 2002 ver-
ruilde voor de functie van algemeen 
directeur van Eenbes en in 2008 voor 
die van bestuursvoorzitter.

Eenbes Basisonderwijs is een Stichting 
waar 27 basisscholen onder vallen uit 
de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nu-
enen, Laarbeek en Heeze. Dagelijks 
wordt onderwijs geboden aan circa 
5.500 leerlingen. De Stichting telt on-
geveer 500 medewerkers.

Stijlvolle herdenking in het gemeentehuis Niek van der Zanden vertrekt bij 
Eenbes Basisonderwijs

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nlLaarbeek – Sinds de start in 2009 
heeft ‘Buurtbemiddeling Laarbeek’ 
al 61 conflicten opgelost. “Dit is één 
van mijn beste projecten die ik ooit 
heb opgezet in mijn 32-jarige loop-
baan”, vertelt welzijnswerker Berrie 
van den Waardenburg. 

Buurtbemiddeling 
Het project ‘Buurtbemiddeling Laar-
beek’ bestaat uit 8 vrijwilligers, die 
vanuit ViERBINDEN aangestuurd wor-
den om conflicten tussen buren op te 
lossen. Het gaat om conflicten, zoals 
parkeerproblemen, geluidsoverlast en 
vreemde geuren. “Het betreft overlast 
in de algemene zin van het woord en 
niet om persoonlijke problemen on-
derling”, vult Berrie aan. De acht vrij-
willigers volgden allemaal een cursus 
om dit op een goede manier te kun-
nen doen. Ook onderhoudt ViERBIN-
DEN veel contacten met instanties in 
het ‘leefbaarheidsnetwerk’, om alles 
zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Succesvol 
Na vier jaar buurtbemiddeling, kan ge-
zegd worden dat het project zijn vruch-
ten heeft afgeworpen. “We hebben in 
vier jaar tijd 99 verzoeken voor buurt-
bemiddeling gekregen. Hiervan zijn er 
61 opgelost. Een heel mooi resultaat”, 
aldus een tevreden Berrie.

De bemiddeling 
Een burenruzie komt vaak via één van 
de twee partijen binnen. Berrie legt uit: 
“Wij kijken dan eerst of het een geschikt 
conflict is voor het buurtbemiddelings-
project. Als dat zo is, zetten wij er een 
buurtbemiddelaar op, die er vervolgens 

een maatje bij zoekt. Dit is een van de 
andere vrijwilligers. Twee horen meer 
dan één en omdat je steeds met iemand 
anders gaat, leer je ook van elkaar.” 

Vervolgens gaan de buurtbemiddelaars 
in gesprek met de partij die het verzoek 
heeft ingediend, om daarna aan te klop-
pen bij de buren. “Dit gebeurt vaak on-
verwachts, want dan is de kans groter 
dat de personen in kwestie meewerken 
aan het bemiddelingsproject.” Als allebei 
de kanten van het verhaal zijn aange-
hoord, proberen de buurtbemiddelaars 
de twee partijen met elkaar aan tafel te 
krijgen. “Als dat lukt, slaagt het bemid-
delingsproject vrijwel zeker. We hebben 
nu voor het eerst in vier jaar dat een ca-
sus terugkomt.”

Een voldaan gevoel 
Marianne Swinkels uit Lieshout is één 
van de acht vrijwilligers. “Vier jaar gele-
den werd ik hiervoor gevraagd. Het leek 
me erg interessant. En dat vind ik het 
nog steeds. Soms hebben buren al jaren 
ruzie. Organisaties zoals de politie en de 
woningstichting krijgen dit niet opgelost. 
Wij komen dan praten als buurtbemid-
delaar en krijgen het vaak wel opgelost. 
Dat geeft je een heel voldaan gevoel.”

Marianne denkt dat het project zo suc-
cesvol is, omdat het heel laagdrempelig 
is. “ViERBINDEN zorgt er altijd voor dat 
je niet bij bekenden over de vloer hoeft. 
Maar omdat we inwoners – en Laarbe-
kenaren – onder elkaar zijn, praat dat 
toch vaak wat makkelijker. Het buurtbe-
middelingsproject is een laagdrempelige 
manier om een ruzie, die soms al jaren 
voortduurt, op een goede manier op te 
lossen. Ik blijf dit vrijwilligerswerk graag 
nog lang doen”, besluit Marianne haar 
verhaal. 

Burenruzie? 
Heeft u een conflict met de buren? 
Schroom dan niet om contact op te 
nemen met ViERBINDEN. Dit kan via 
Berrie van den Waardenburg per e-mail 
(bvdwaardenburg@vierbinden.nl of per 
telefoon (06-31244726). 

De acht buurtbemiddelaars zijn Mo-
nique Hubrechsen, Wies Rooijakkers, 
Diek Lukassen, Marielot Mol, Cees 
Dekker, Betsy van de Mortel – van den 
Crommenacker, Chris Kals en – zoals 
in het artikel al vermeld - Marianne 
Swinkels. 

Al ruim 60 confl icten door 
‘Buurtbemiddeling Laarbeek’ opgelost

Vrijwilligster Marianne Swinkels en welzijnswerkers Berrie van den Waardenburg 

KBO Mariahout gaat naar 
Kerstmarkt in Düsseldorf 
Mariahout - KBO Mariahout gaat op 
woensdag 27 november naar de Kerst-
markt in Düsseldorf. Het vertrek is om 
9.00 uur bij de kerk in Mariahout.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de 
bus. Wil je mee? Geef je dan snel op 
voor deze gezellige Kerstmarkt.
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In het pand van SpeelActief uit Lieshout 
staat over maar liefst 600m2 speelgoed 
uitgestald. Verdeeld over 2 verdiepin-
gen en een ruime showtuin, kunt u een 
groot gedeelte van het assortiment in 
werkelijkheid zien. Een waar paradijs 
voor kinderen, maar ook voor ouders 
die op zoek zijn naar een leuk cadeau 
tijdens de komende feestmaand.

Breed assortiment
SpeelActief  heeft een uitgebreid assor-
timent speelgoed en sportartikelen die 
niet alleen aan de consument worden 
verkocht maar ook aan kinderdagver-
blijven, scholen en bedrijven. SpeelAc-
tief heeft het allemaal; speeltoestellen, 
trampolines, voetbal-, airhockey- en 
pooltafels, voetbal- en hockeydoelen, 
maar ook boerderijspeelgoed en houten 
speelgoed zoals houten speelkeuken-
tjes, werkbankjes, poppenhuizen en ga-
rages. Ook voor rijdend speelgoed zoals 
steppen, traptractoren en skelters bent 
u bij SpeelActief aan het juiste adres.

Duurzaam & veilig
Het gehele assortiment bestaat uit sterk 
gerenommeerde merken met een hoge 
kwaliteit. Daarmee worden de duur-
zaamheid en veiligheid voor de kinde-
ren het best gegarandeerd. SpeelActief 
koopt direct in bij de fabrikant, zowel 
binnen als buiten Nederland. Daardoor 

kunt u een bredere range terugvinden 
in de winkel dan doorgaans gebruikelijk 
is. Met name merken als Bruder, SIKU, 
BERG, Kidkraft, Rollytoys en Cornilleau 
zijn goed vertegenwoordigd. 

Webshop
Naast de winkelverkoop is SpeelAc-
tief ook een groot speler op de online 
markt. Veel klanten vinden hun weg 
dan ook naar SpeelActief na een bezoek 
aan de website www.speelactief.nl. Op 
deze website staan circa 5.000 foto’s 
van artikelen gepresenteerd. De fysieke 
winkel en de webshop versterken el-
kaar. Vaak wil de consument het pro-
duct even ‘live’ zien en beleven. Bij een 
bezoek aan de winkel kunt u doorgaans 
direct het gewenste artikel meenemen.

Advies
Eigenaren Ben en Marian Slits voorzien 
de klant graag van het juiste advies.  
“In de winkel is het natuurlijk altijd 
beter mogelijk de klant van relevante 
informatie te voorzien. Waardoor deze 
gemakkelijker een juiste keuze kan ma-
ken. Ook kunnen we klanten gericht 
informeren hoe een speeltoestel het 
best in de tuin ingepast kan worden”, 
aldus Ben die een opleiding heeft ge-
volgd tot inspecteur speeltoestellen.

Service & Reparatie 
Mocht er onverhoopt toch iets stuk 
gaan, dan kunt u bij SpeelActief ook 
terecht voor service, reparatie en on-
derdelen. Verschillende bekende mer-
ken zoals BERGtoys, BIG en Mammoet 
hebben SpeelActief als hun regionale 
servicepunt aangewezen.

SpeelActief nodigt u graag uit voor een 
bezoekje aan de winkel en/of aan de 
website.

SpeelActief: Speelparadijs van 600m2
Advertorial

Kapelstraat 25c, - 5741 CB  Beek en Donk
Tel: 0492-462783

Zoekt u een nieuwe 
tussenpersoon bij u in de buurt?

Wij zijn een ervaren, dynamisch en 
onafhankelijk assurantie- en financieel 

kantoor, dat zich heeft gespecialiseerd in het 
geven van totaaladvies, zowel voor 

particulieren als bedrijven.
Wij bieden u een onafhankelijk, vrijblijvend enWij bieden u een onafhankelijk, vrijblijvend en

deskundig advies. 

Neem eens contact op voor een 
kosteloos adviesgesprek.

UW ZORG, ONZE BORG

Vrijwilliger gezocht voor 
dagbestedingscentrum Diomage 

Laarbeek viert de Dag van de Mantelzorg 

Onthulling Kaak (schandpaal) in Beek en Donk

Restaurantavond 
Zonnetij Aarle-Rixtel

Bijeenkomst voor gebruikers 
45 kilometer auto’s 

Laarbeek - ViERBINDEN Vrijwilli-
gerswerk Laarbeek is voor dagbeste-
dingscentrum Diomage op zoek naar 
een vrijwilliger die op dinsdagavond 
in Gemert 2 jongens wil ophalen om 
naar het G-basketbal in Lieshout te 
brengen, en na de training weer terug 
wil brengen. 

De training is van 19.00 - 20.15 uur. 
Meestal blijven degenen die rijden in 
de sporthal kijken, of drinken samen 
met anderen een kopje koffie. Hij/zij 
kan eventueel via Diomage als vrijwil-

liger ingeschreven staan en krijgt dan 
een kilometervergoeding.

Voor meer informatie over vrijwilli-
gersvacatures, graag contact opnemen 
met ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek, Otterweg 27 in Beek en 
Donk. Telefoon: 0492-328807. E-mail: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl   

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

Aarle-Rixtel - In samenwerking met 
Savant culinair houdt ViERBINDEN 
dinsdag 26 november weer een res-
taurantavond in de ontmoetingsruim-
te van Zonnetij.

Iedereen is weer van harte welkom 
vanaf 17.30 uur en het diner wordt 
geserveerd om 18.00 uur. Inschrijven 
en een plaatsje reserveren kan tot ui-
terlijk donderdag 21 november 15.00 
uur. U kunt dit doen via het secretari-
aat van ViERBINDEN 0492-328800 of 

via een email naar stichting@vierbin-
den.nl. De gezamenlijke dineravonden 
vinden iedere 14 dagen plaats en wor-
den steeds bekendgemaakt in dit blad.

Voor 26 november staat het volgende 
menu op het programma: erwtensoep 
met roggebrood en spek, hutspot met 
speklapjes, hachee met rodekool-
stamppot, vleesjus, rijstepap met ro-
zijnen. Dit alles weer voor een leuke 
prijs.

Laarbeek - We zien in het straatbeeld, 
ook in Laarbeek, steeds meer 45 ki-
lometer auto’s rijden. De verkoop van 
deze auto’s is fors gestegen, omdat 
gebruikers ervan zeer tevreden zijn.

Speciaal voor de gebruikers van deze 
auto’s wil de werkgroep Veiligheid 
Laarbeek ook in 2013 een verkeers-
informatiebijeenkomst gaan organi-
seren. Deze bijeenkomst vindt plaats 
op dinsdag 26 november vanaf 19.00 
uur in het Ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg in Beek en Donk. Tijdens 
deze bijeenkomst zal Louis Doomer-

nik vanuit Veilig Verkeer Nederland 
uitgebreid informatie geven over het 
gebruik van deze auto’s in het verkeer.
Er hebben zich al verschillende bezit-
ters van een 45km auto voor deze bij-
eenkomst opgegeven. Iedereen is van 
harte welkom. Er zijn géén kosten aan 
deze bijeenkomst verbonden.

Als u deel wilt nemen, bent u van har-
te welkom! Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met ViERBINDEN, 
telefoonnummer 0492-328803 of e-
mailadres hbouwmans@vierbinden.nl. 

Laarbeek - Welzijnsinstelling ViER-
BINDEN hield zondag voor de 15de 
keer de ‘Dag van de Mantelzorg’ in 
Laarbeek.  Deze middag is bedoeld 
om waardering uit te spreken aan alle 
mantelzorgers van Laarbeek voor hun 
goede zorgen en hen een ontspan-
nende middag te bezorgen. Maar 
liefst 75 mantelzorgers waren op deze 
dag aanwezig.

Hanneke Manders (coördinator man-
telzorg) opende samen met Peter Kuijs 
(directeur ViERBINDEN) en Joan Briels 
(wethouder maatschappelijke ontwik-
keling gemeente Laarbeek) de mid-
dag. Daarna genoten de aanwezigen 
van een heerlijke brunch.

Na de brunch heeft BOOM events 
met het SjongeJonge gezorgd voor 
een gezellige, muzikale bingo. Met 
koffie en gebak en daarna een borrel 

werd de gezellige middag om 16.00 
afgesloten.

De mantelzorgers die bij ViERBINDEN 
ingeschreven staan en zich niet voor 
deze middag hadden aangemeld, wer-
den op zondagochtend thuis verrast 
door bezorgers van De Maaltijdservice 
en ViERBINDEN. Deze extra attentie 
is ter gelegenheid van het 5e lustrum 
Dag van de Mantelzorg,  mede moge-
lijk gemaakt door De Maaltijdservice 
en Culinique. Bij 150 mantelzorgers 
zijn de maaltijden enthousiast ont-

vangen. De 60 mantelzorgers die niet 
thuis waren, hebben de mogelijkheid 
gekregen om deze attentie bij het 
ViERBINDEN op te halen. Hier werd 
veelvuldig gebruik van gemaakt.

ViERBINDEN dankt De Maaltijdser-
vice, Culinique maaltijden, ’t Vers-
warenhuys Beek en Donk, Rabobank 
PeelNoord 

Contactpersonen 
mantelzorgondersteuning.

Beek en Donk - Sinds 2010 is 
Heemkundekring De Lange Von-
der betrokken bij het opstellen 
van een erfgoedplan voor Beek en 
Donk. In samenwerking met onder 
andere de gemeente, SRE, Water-
schap en ZLTO zijn cultuurhistori-
sche plaatsen geïnventariseerd en 
beschreven. 

Als vervolg hierop heeft De Lange 
Vonder enkele projecten opgepakt 
om waardevolle historische ele-
menten zichtbaar en beleefbaar te 
maken. Zo is een historische wan-
delroute uitgezet, beschreven en 

bewegwijzerd. Deze voert langs 
een aantal markante plaatsen en 
draagt de naam ‘Recht en Orde’. 
Daarnaast is op het Heuvelplein in 
Beek een Kaak (schandpaal) ge-
bouwd en is een verbeelding van 
een galg geplaatst op het galgen-
veld van weleer.

Onthulling
Met de onthulling van de Kaak wil 
de heemkundekring het erfgoed-
project afronden. De Kaak zal op 
23 november aanstaande onthuld 
worden door burgemeester Hans 
Ubachs van de gemeente Laar-

beek. Bij dit feestelijk moment zul-
len ook de beide gildes van Beek 
en Donk aanwezig zijn. Belang-
stellenden zijn van harte welkom 
om op zaterdag 23 november om 
11.00 uur op het Heuvelplein aan-
wezig te zijn.

Wandelroutes
De wandelroutes zijn vanaf 1 de-
cember verkrijgbaar bij de Kokse 
Hoeve, De Brabantse Kluis, de 
Heemkamer aan de Parklaan, het 
Parkpaviljoen en het gemeente-
huis.
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Wecycling.nl  feliciteert 
TRIA fietsen met het 
behalen van de titel

“Starter van het jaar”.

Tess
7-11-2013

Geboren

Dochter van
Stèfanie van Hout & Michel Groeneveld

Trotse opa en oma 
Marie-Thérèse en Tonny

oom Serge en tante Miriam

Hiep Hiep Hoera! 
Marius is jarig!

AANGEBODEN

BEL DE SPECIALIST

GEVRAAGD

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

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

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

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

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/Ba-
kel/Veghel haalt nog altijd uw gebruikte 
meubels bij u op. Ook uw witgoed wordt 
door ons opgehaald. Winkel: Leije 6, Ge-
mert tel 0492-368747

Uit een nalatenschap, garageverkoop 
zaterdags van 10:00 uur tot 16:00 uur 
op Ginderdoor 42 in Mariahout.

Wilt u een foto cadeau doen of voor 
andere uitingen? Een fotoshoot op 
locatie of in de studio? Neem contact 
met me op! wietekekonings@hotmail.
com / www.wietekekonings.jux.com

OVERIG

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Ondergedompeld  in een Afrikaan-
se droom. Terug naar de basis van 
het leven, water bij de put halen en 
buiten onder een kokosnotenboom 
douchen. De afgelopen twee jaar 
heb ik, Dianne Swinkels uit Beek 
en Donk hierover gedroomd. 

Het ondervinden van het Afri-
kaanse dorpsleven. De liefde en 
het geluk ervaren waarmee ze hier 
leven, ook al hebben ze zo weinig 
middelen. Prachtig om te zien en 
zo verschillend van ons leven in 
Nederland. De afgelopen twee jaar 
heb ik vrijwilligerswerk gedaan voor 
een Ghanese ontwikkelingorganisa

tie, dit heeft me dan ook doen be-
sluiten om voor drie maanden af te 
reizen naar dit land en vrijwilligers-
werk te doen in een weeshuis en 
school. Samen met Nicole van Doo-
ren, een ontzettend goede vriendin, 
heb ik deze reis gepland. 

De kinderen in het weeshuis zijn 
prachtig en het voelt als één grote 
familie. We ondersteunen deze 
kinderen in hun dagtaken, verant-
woordelijkheden en educatie. Dit 
gaat gepaard met ontzettend veel 
knuffels en gelach! Ondanks ze niet 
meer terug kunnen vallen op hun 
ouders kunnen wij deze liefde en 
ondersteuning een beetje geven. 
Vele projecten houden ons bezig 
hier, zo hebben we een bibliotheek 
opgezet voor de kinderen van 
school, hebben we gezorgd voor 
twee professionele voetbalgoals op 
het schoolplein, zijn er lesmaterialen 
gekocht voor de leraren en hebben 
we de slaapkamers van alle kinde-
ren in het weeshuis geschilderd. Al 
deze projecten hebben we betaald 
van gesponsord geld. We hebben 
daadwerkelijk onze helpende hand 
kunnen achtergelaten. 

Nu zitten we op het einde van het 
project en kijken we vooral positief 
en met een grote lach terug op de 
periode dat we hier zijn geweest. 
Dit had ik nooit willen missen, je 

bent hier natuurlijk voor het groot-
ste deel voor de kinderen, maar ook 
ben je hier een groot deel voor je-
zelf. Een ervaring zijn we rijker en 
we kunnen nu wel zeggen dat het 
ons behoorlijk goed is afgegaan.  

Hoe vaak we al ten huwelijk zijn 
gevraagd, javoe (Ghanees voor 
blanke) zijn genoemd op straat, 
hebben moeten wachten op ons vi-
sum en honderden spinnen op ons 
geweten hebben staan, blijven we 
met dit soort situaties lachen. Als 
nuchtere Nederlander zal je nooit 
helemaal aan de Afrikaanse menta-
liteit kunnen wennen. Vijf minuten 
zijn er zeker tien keer zoveel en of 
ze hun afspraken nakomen is altijd 
maar de vraag.

De laatste drie weken van onze reis 
gaan we het land ontdekken en ko-
men we net voor kerst weer terug 
in het koude Nederland. 

Groetjes vanuit Ghana,
Dianne Swinkels

Luchtpost

Ghana

Trouwring met de datum 8-8-86 erin ge-
graveerd. De naam die erin staat hoor ik 
graag van u. Al bijna 2 jaar in bezit. 
Tel 0499-422372

Drietal sleutels verdeeld over 2 sleutel-
ringen, met ieder een gele sleutelhanger. 
Gevonden zondag 27-10 op de Plataan in 
Beek en Donk. Info: 0629541480

GEVONDEN

TE HUUR

TE KOOP

VACATURES

VERLOREN

Opslagruimte 550m2 in Beek en Donk. Voor 
meer info kunt u bellen naar: 06-10861833

Ca. 100 miniatuur vrachtwagens, schaal 
1:87, Herpa, Wiking. Merken: DAF, Scania, 
Volvo etc. € 500,00. Tel. 0492-468109

Werk voor ambitieuze huismoeders! V.a. 25 jr. 
p/t + f/t inkomens. Kandidaten zijn gezond, 
creatief en zelfstandig. Géén sex, géén inpak-
werk. Creëer een afspraak via: 06-16138743

Wie heeft er zondag per ongeluk een ver-
keerde jas meegenomen bij het Ekkerfesti-
val? Bel dan met 0492-463101

Tussenwoning met berging in Beek en 
Donk. Inhoud 351 kub. Perceel 174me-
ter. Heeft 4 slaapkamers. Voor meer in-
formatie 06-12771852

Zestiger jaren radio. Merk: Philips. Prijs: 
€30,- tel: 0492-466487

Sony versterker 120 watt. Prijs: €35,- 
Tel: 0492-466487

Wipstoel €10, Difraxfl essen 170+250ml €1 p/s), 
magnetronsterilisator €2,50, babyvoedingver-
warmer €5, TummyTub €2,50, hoezen(wit+lime) 
verschoningskussen €1 p/s, Klamboe (lime) 
babyledikant €3. Tel:06-50840834.

Mooie stoffen slaapbank en een werk-
ende stoomreiniger voor o.a. gordijnen, 
vloerbekleding, tegels, etc. T.e.a.b. 
Tel: 06-53981518

Wilt u uw (klein)kinderen een leuke Sinter-
klaas bezorgen? Dan bent u bij ons op het 
juiste adres! Voor contact: 06-36070955

Jong Nederland Boerdonk verhuurt twee 
nieuwe pietenpakken! Incl. pruik, kraag, 
handschoenen en maillots. (Maat M en L). 
Voor meer informatie jnboerdonk@live.nl

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Ondergedompeld 
in een Afrikaanse droom

Ook een 
familiebericht plaatsen?

Mail: info@mooilaarbeek.nl

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

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

Heuvelplein 12
5741 JK   Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Tess

Zwarte Schreiber Piano inclusief kruk. 
Vraagprijs € 225,-. Tel. 0492-381435

OPEL Corsa-B  1.4 Kent.: 18-DX-TG. Bwj.: 
2000  Km : 180021  Kl. Grijs. Apk 29-07-2014. 
Mooie auto, voor afspraak: 06 – 23604654

Hard houten klep/draairaam incl. dauer-
lufting en isolatieglas. maat: 127x110cm 
(HxB) Prijs: €40,-. Tel: 0492-383091

Husqvarna naaimachine computergestu-
urd. In zeer goede staat. 200 euro. 
Tel 06-10730600

HP psc 2100 series All-in-one printer. 
Prijs: € 25,-. Contact via: 0492-466046

‘Senioren’ bankstel. Bestaand uit 2 en 2,5 
zitsbank. Onderstel van hout met velours 
bekleding  (bloemmotief). Prijs: € 125,-. 
Tel: 06-27414833

Twee moderne fauteuils met losse 
hoezen. Eén lichtbeschadigd. Foto’s op te 
vragen via: j.brink@hetnet.nl Prijs: 
€ 80,00 Tel. 06-40321257

Babybornpop+poppenwagen/bedje 
en veel meer i.z.g.st :40euro. Houten 
poppenhuis+toebehoren i.z.g.st :7.50euro. 
Kinderlessenaar(+klep)+ bankje wit i.z.g.st 
:20euro. 06-27223857.

2 staande cdrekken zwart/bl.hout i.z.g.st 
: 15euro. TV LG (80cm)i.g.st : 50euro. 
Draagbare cd-speler/microfoon roze i.z.g.st 
: 20euro. + div.speelgoed  06-27223857.

2 Mengkranen,  Wastafel en Bad. Prijs: € 
15,-. Tel. 0492-462643

Tristar Gourmet/grill 6-delig. Nieuw! Prijs: 
€ 10,-. Tel. 0492-462643

Scootmobiel Handycare Throphy 6,  rood-
metallic, 3-wielig, I.Z.G.ST,  prijs € 500,00   
tel. 06-46061820 

Blauwe Citroën Xsara 1.6I (BJ 1998). 
APK mrt 2014. Vraagprijs 1099 euro. 06-
13699244/0492-463979

Biljarttafel. Merk: Eureka Billard. Model: 
Robust. Speelmaat: 210x105cm. Uitgevo-
erd met verwarming, geheel geïsoleerd met 
tempex. Voor meer info: 0492-463230

Zonnehemel. Z.g.a.n. Weinig gebruikt. Prijs: 
€200,-. Voor meer info tel. 0492-381597

Nieuwe doorwerkjas. Merk: Fristads, maat L 
(52-54) Prijs: €50,-. Tel: 06-23652311

2 pers. Ledikant met vaste bodem. Maat: 
190x140cm. Kleur: beuken. En 2 nacht-
kastjes met stopcontacten. Prijs: €200,-. 
Tel: 06-23652311

Armband – witgoud met briljanten. Deze 
armband is van grote emotionele waarde. 
Voor de vinder zal er een vergoeding zijn. 
Bel: 0492-462028.

Verse walnoten te koop 20 kg vaste prijs 35 
euro 0499-422210

FisherPricebabygym €7,50, Donkerbru-
ine verstelbare box (80x100cm) €20, 
boxkleden, mobiel box €5,  slabbers 
€0,25p/s, spuugdoekjes €0,50p/s, Baby-
Relax draagzak €7,50 Tel:06-50840834.

Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Compleet, goed, betaalbaar onderhoud & reparatie alle merken 
personenauto’s, bedrijfsauto’s, kampeerauto’s tot 3500Kg.

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL
De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   

100 grenen planken 15x90x3000/4000. 
€ 50,-. tel. 06-18501763

Emaille sapketel. € 25,00  tel. 06-40321257
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Beek en Donk - Heemkundekring 
De Lange Vonder heeft op maan-
dag 18 november 2013 een heem-
avond met een lezing over Monu-
mentjes en Kapellen in onze eigen 
regio. 

Eigen heemlid Pieter Rooijackers 
is deze avond de gids op een toe-
ristische tocht door het buitenge-
bied van de gemeenten Veghel, 
Laarbeek en Gemert-Bakel. Pieter 
heeft veel ervaring met het gidsen 
in dit gebied als vrijwilliger van 
het Boerenbondsmuseum. Aan de 
hand van foto’s en verhalen, anek-
dotes en wetenswaardigheden zal 
hij de luisteraars langs allerlei mo-
numentjes, kapellen en andere lo-
caties leiden die met de geschiede-
nis van dit gebied zijn verbonden.

Eerst worden enkele bekendere 
bedevaartsplaatsen aangedaan: 
Wat was het verhaal achter de Cor-
neliuskapel in Boerdonk, waarom 
werd de Esdonkse kapel gebouwd 
en hoe zat het ook al weer met de 
Ossenkapel en de Mariadevotie 
in Handel? Ook de geregelde be-
zoeker zal vanavond interessante 
weetjes op kunnen doen.
Dan gaan we de oude Peel in. De 
ontginning van het Peelgebied 
komt ter sprake. Door deze ont-
ginningen werd woest heide- en 
veenlandschap geschikt gemaakt 

voor bosbouw, landbouw en vee-
teelt en er ontstonden nieuwe 
dorpen. We bezoeken hier onder 
meer de protestantse enclave De 
Vossenberg, de woongemeen-
schap Bronlaak, het Bosmuseum in 
De Rips en de kapel van Maria van 
Liefde. Deze kapel geeft prachtig 
weer dat volksdevotie in onze mo-
derne tijd nog altijd bloeit.

Op onze tocht passeren we ver-
volgens enkele herinneringen uit 
de Tweede Wereldoorlog en uit 
vroeger strijdgewoel, want eigen-
domsstrijd is er altijd wel geweest, 
in dit uitgestrekte gebied.

De wortels van het katholieke ge-
loof in deze streek vinden we terug 
bij de kerk en de Willibrordusput in 
Bakel. Via de Tolbrug en Esp wordt 
de reis afgerond met een bezoek 
aan de omgeving van het klooster 
in het Aarlesche Broek.

De Lezing vindt plaats op 18 no-
vember om 20.00 uur in het Ont-
moetingscentrum aan de Otter-
weg in Beek en Donk. Voor leden 
van de Heemkundekring is de 
toegang gratis, niet-leden betalen 
een kleine bijdrage. Iedereen is 
welkom.

CORRIE MANDERS TEXTIEL 80 JAAR

Cinderella overtrek met 
2 kussenslopen 240 x 200/ 220 cm van € 79.95 voor € 69.95

Persoonsdekbed + 2 kussenslopen200 x200/220 cm 
van € 69.95 voor € 59.95

Persoonsdekbed 140 x 200/220 cm van € 39.95 voor € 34.95

Loop gerust even binnen 
de koffie staat klaar.

Zie onze aanbiedingsetalage

Kapelstraat 36,
Beek en Donk
0492 - 461244

KWALITEIT IS 
ONZE GARANTIE

Polydaun  hoofdkussen

van € 27,50 

voor €17,50

TEXTIEL 80 JAAR

Cinderella overtrek met 
2 kussenslopen 240 x 200/ 220 cm 

Henderson overhemden

alle maten en diverse designs, 

60% katoen en 40% polyester 

van € 19,95 

voor €13,95voor €13,95voor €13,95voor €13,95voor €13,95voor €13,95voor €13,95

CORRIE MANDERS 

Polydaun  hoofdkussenPolydaun  hoofdkussen

Gentlemen badstof pyjama’s

Outfitter velours pyjama’s 

heren en dames, 
alle maten en diverse designs, 
80 % katoen en 20% polyester

van € 44,95 
voor €37,95

van € 39,95 
voor €29,95

Gentlemen badstof pyjama’s

Outfitter velours pyjama’s Outfitter velours pyjama’s 

Bij aankoop van 
een Heren pantalon 
een Herenshawl 
cadeau
een Herenshawl een Herenshawl een Herenshawl 
cadeaucadeau

Looptijd acties: 18 november t/m 23 november

De Laarbeekse vlag kan uit! 

oMase Mariahout  gaat 
‘Koken met Marieke’

Laarbeek - Verdient uw evenement ex-
tra aandacht? Vanaf nu kan dat door 
het hijsen van de Laarbeekse vlag. On-
langs zijn er vlaggenmasten geplaatst 
bij de drie invalswegen van Lieshout. 
De Dorpsraad heeft deze laten plaat-
sen, zodat een evenement binnen de 
kern extra in het zonnetje gezet kan 
worden. Zo is er ook een warm onthaal 
voor de bezoeker van uw evenement.

De heer G. Swinkels, vrijwilliger vlag-
genbeheerder, is bereid om de vlag op 

de dag van uw evenement te hijsen. In-
dien u in het bezit bent van een eigen 
vlag of u of uw organisatie wil gebruik-
maken van de vlag van Laarbeek, dan is 
het ook mogelijk om gebruik te maken 
van de masten. 

Voor informatie en/of de spelregels 
kunt u contact opnemen met de Dorps-
raad Lieshout; info@dorpsraad-lies-
hout.nl of tel.nummer 06- 38775775. 

Mariahout - Komende week houdt 
vrouwenvereniging oMase weer de 
kookworkshops ‘Koken met Marieke’. 
Verdeeld over vier groepen, maan-
dagavond – dinsdagavond - woens-
dagmiddag en donderdagmiddag, 
gaan 52 dames weer de jaarlijks te-
rugkerende workshop volgen.

Nieuwe technieken en minder be-

kende ingrediënten vormen een vast 
onderdeel van de workshops. Onder 
leiding van Marieke Hulsen maken zij 
deze keer 11 gerechtjes klaar. Een op-
warmertje voor het kerstmenu.

Dames die zich aangemeld hebben 
krijgen hiervan nog persoonlijk bericht 
en de bijbehorende receptuur.

Lezing Monumentjes en Kapellen

58-jarige vrouw uit Beek en Donk verongelukt
Beek en Donk - Dinsdagmorgen is 
een 58-jarige vrouw uit Beek en 
Donk verongelukt op de Bossche-
weg. Zij werd met haar fiets ge-
schept door een vrachtwagen. 

De aanrijding gebeurde rond 8.40 
uur. Een vrachtwagenchauffeur, 

komende uit de Thibostraat, wilde 
de Bosscheweg oprijden. Op dat 
moment stak de vrouw op haar 
fiets net de T-splitsing over. Hierbij 
werd zij geraakt door de vrachtwa-
gen.

De vrouw raakte ernstig gewond. 

Hulpverleners en omstanders heb-
ben getracht haar te reanimeren, 
maar dat mocht niet baten. Het 
slachtoffer overleed ter plekke. 

De politie doet op dit moment nog 
onderzoek naar de exacte toe-
dracht van de aanrijding.
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Hoe is het nou met.....

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

Deze week is het de beurt aan Oda 
van de Laar: een geboren en getogen 
‘Liessentse’. Afgelopen zondag werd 
ze 88 jaar. Samen met haar 7 jaar 
jongere zus Maria, woont Oda nog 
steeds in de Dorpsstraat. Precies op 
de plek waar ze bijna 30 jaar haar ei-
gen sigarenwinkel had. 

“Voor een goede sigaar naar 
Oda van de Laar”
Oda werd op 10 november 1925 ge-
boren. Ze is de 3e in de rij van 7 kinde-
ren van het gezin van de Laar: 2 jon-
gens en 5 meisjes. Op school werd in 
de vierde klas ontdekt dat Oda slecht 
hoorde. “Op het moment dat ik in een 
dictee schreef: ‘Trots scheet de haan 
over het erf’, ging er een lichtje bran-
den”, lacht Oda. Ze kreeg een gehoor-
apparaat. 

Familie van de Laar woonde in de 
Dorpsstraat naast twee tantes, die 

een sigarenwinkel hadden. Na een 
grondige verbouwing werd de win-
kel op 14 september 1961 door Oda 
overgenomen. Ze had ervoor gezorgd 
dat ze de benodigde vakdiploma’s in 
haar bezit kreeg. Burgemeester Mos-
termans kwam de winkel openen. 
Naast allerlei soorten tabak verkocht 
Oda ook snoep en kranten. “Mijn 
slechthorendheid speelde me nog een 
aantal keren parten in de winkel. Ik 
herinner me die keer dat iemand om 
een assortimentsdoos vroeg en ik zei: 
Welke mens is er dood? Achteraf kon 
ik daar natuurlijk smakelijk om lachen. 
Minder leuk was het toen in 1975 de 
helft van de winkel leeggeroofd was. 
Hele sloffen sigaretten en shag waren 
verdwenen. Of die keer dat de sigaret-
tenautomaten van de muur waren ge-
zaagd. Ja, ik heb van alles in de winkel 
gehad!” Zelfs de ontvoerders van Toos 
van der Valk bleken ooit in haar winkel 
te zijn geweest, ontdekte de politie. 
Op 1 april 1990 stopte Oda met de 
winkel en nam Rick van Berlo het over. 

Vakanties én de carnaval
Naast het harde werken genoot Oda, 
vaak samen met haar zus Maria, van 
de vele vakanties. Vader van de Laar 
of broer Huub paste dan op de winkel. 
“Laatst heb ik het een keer opgeteld”, 
vertelt Oda, “We hebben wel 27 lan-
den bezocht: China, Zuid-Afrika, In-
donesië, Thailand en noem maar op.” 
Verder behoorde carnaval vieren tot 
haar favoriete bezigheid.  “Ik rolde 

daar automatisch in. Wij hadden heel 
veel carnavalskleren op zolder, dus ik 
maar dikwijls die zolder op. Zelfs men-
sen uit Nijnsel, Helmond en Beek en 
Donk kwamen hier rondneuzen. Tij-
dens de carnaval zorgde ik voor grote 
pannen erwtensoep. Met een grote 
groep zorgden we ervoor dat we die 
leeg maakten!”

Een langzamer leven
Haar leven is ‘langzamer’ geworden 
nu Oda 88 jaar is. “Ik sta meestal rond 
half 8 op, lees een krant en ik ben 
graag in de buitenlucht. Daar zit meer 
zuurstof én dat hebben we nodig.” 
Oda geniet van de mooie aangelegde 
tuin achter het huis. Tuinieren is nog 
altijd haar hobby. “Verder ben ik ‘su-
per-seniorlid’ van de KBO”, lacht Oda, 
en lid van de heemkundekring. “Ik kijk 
terug op een mooi leven.”

Wijnactie St. Caecilia in Lieshout en Mariahout

Jubilarissen Gemengd Koor De 
Klokkengieters Aarle-Rixtel

Laatste verkoop Unicef

Lieshout - Op zaterdag 16 novem-
ber start harmonie Sint Caecilia met 
de jaarlijkse wijnactie in Lieshout en 
Mariahout. Vanaf 10.00 uur zullen 
de muzikanten huis aan huis de met 
zorg geselecteerde rode en witte wijn 
aanbieden voor 5 euro per fles. De op-
brengst komt ten goede aan de vereni-
gingskas.

De wijnactie loopt vanaf 1999  en in-
middels zijn de mensen uit Lieshout 
en Mariahout eraan gewend dat Sint 
Caecilia voor de feestdagen haar wijn 
aanbiedt. Rond de Kerst en Nieuwjaar, 
zo denken zij, zal iedereen wel een 
wijntje drinken. En de weinigen die dat 
niet doen, doen er goed aan om enkele 
flessen te kopen en die als cadeau te 
schenken aan vrienden of bekenden. 
Men steunt daar immers een muziek-
vereniging mee, die zich elk jaar weer 
op vele fronten manifesteert. Een har-
monie die voor de burgers van de beide 

kerkdorpen klaarstaat als men daarom 
vraagt. Zoals u weet zijn de flessen 
voorzien van een eigen etiket met daar-
op de Lieshoutse muziekkiosk; voor de 
liefhebbers een echt collectors item. 

Een speciaal samengesteld panel van 
leden, die de doorsnee smaak van de 
Lieshoutse en Mariahoutse bevolking 
vertegenwoordigde, heeft ook nu weer 
enkele wijnen voorgeproefd en met 
veel zorg daaruit een rode en een witte 
wijn geselecteerd.

De witte wijn is een Ugni Blanc - Char-
donnay geworden, een bi-cépagewijn 
uit het zuidwesten van Frankrijk, met 
enerzijds het frisgroen fruit van de Ugni 
Blanc met hiernaast het mollige fruit 
van de Chardonnay. Een verrassende 
blend die blijft boeien... De intense 
en charmante geur van grapefruit en 
perzik, daardoor sappig, levendig en 
smaakvol. 

De rode wijn is een Merlot-Cabernet, 
een volle elegant drinkende rode wijn 
uit het Zuid-Franse, komend van wijn-
gaarden verscholen in het achterland 
van Cruzy, een klein wijndorp gelegen 
ten westen van Béziers. Cabernet Sau-
vignon geeft structuur terwijl de Mer-
lotdruif zorgt voor rondeur en zacht-
heid. Hij is fruitig en kruidig, sappig met 
wat stevigheid, kortom een toeganke-
lijke wijn. 

Verrassend was dat beide wijnen, even-
als het voorgaande jaar, wederom door 
het panel als beste wijnen verkozen 
werden uit het aangeboden assorti-
ment tijdens de wijnproefavond. Deze 
keuze beveelt het panel van harte bij 
u aan. U zult er zeker van genieten en 
bovendien steunt u met de aankoop 
een enthousiaste muziekvereniging. Tot 
zaterdag 16 november.

Aarle-Rixtel - Op de jaarlijkse feest-
avond van Gemengd Koor De Klok-
kengieters Aarle-Rixtel, op 8 novem-
ber jongstleden, werden een aantal 
jubilarissen in het zonnetje gezet: 
Toos van de Boom, Roel de Goede, 
Toon Jansen en André van Stokkum. 

Mevrouw Toos van de Boom is 40 jaar 
lid van de vereniging. De heren Roel 
de Goede en Toon Janssen zijn beiden 
25 jaar lid en de heer André van Stok-
kum is 12 ½ jaar lid. De vier jubilaris-
sen kregen uit handen van de voorzit-
ter Tonnie Gijsbers een mooi cadeau 
als aandenken aan dit jubileum.

De avond werd feestelijk vervolgd 
met een leuk optreden van de amuse-

mentsgroep van de KBO Aarle-Rixtel. 
Het volgend jaar bestaat Gemengd 
Koor De Klokkengieters 115 jaar. Er 
staan in het teken van dit jubileum di-
verse activiteiten op de agenda.

Het Gemengd Koor kan nog steeds 
nieuwe leden gebruiken. Als u graag 
zingt, dan kunt u vrijblijvend een re-
petitie bezoeken. Het koor repeteert 
elke maandagavond van 20.00 uur 
tot 22.15 uur in Conferentiecentrum 
De Couwenbergh in Aarle-Rixtel. 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de 
secretaris: Sabina Gijsbers-van Zantv-
liet, telefoon 0492-382170.

Laarbeek - Het is de laatste keer dat 
u Unicef kan steunen door iets te ko-
pen uit een prachtige collectie van 
onder andere nieuwe kaarten, de be-
kende agenda’s, mooie kalenders en 
bovendien prachtige cadeaus voor 
Sinterklaas of Kerstmis zoals hand-
gemaakte kaarsen, handgeschilderde 
kerstballen, leuke sieraden en nog 
veel meer. Ook leuke kraamcadeaus. 

Hopelijk mag Unicef dit jaar voor de 
laatste maal op u rekenen. De orga-

nisatie heeft besloten vanaf 1 janu-
ari 2014 over te gaan op een andere 
verkoopmethode. Vanaf die datum 
zullen ze niet meer zelf kaarten en 
producten maken, maar dat door 
andere bedrijven laten doen. Hier-
door maken zij minder kosten en ze 
ontvangen per product een goede 
bijdrage. 

Misschien voor u een goede gelegen-
heid om nu extra kaarten in te slaan. 
Wanneer u bij Henny de Leeuwe - 

Kleijngeld uit Beek en Donk bestelt, 
telefonisch, per e-mail, of bij haar 
thuis, hoeft u geen portokosten te 
betalen. Het geld gaat voor 100% 
naar Unicef. U kunt de artikelen bij 
haar ophalen. Kaarten en cadeaus 
liggen daar op voorraad, u kunt ze 
vrijblijvend daar inzien.

Het adres is Koppelstraat 24. 
Tel: 0492-462456 of e-mail: 
m.deleeuwe@ccbenelux.nl. 

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

Zondag 17 november 

SHOP-IN-SHOP EVENT 

12.00 – 17.00 UUR
Div. Win-akties, gratis

 hapje en drankje.

Van Schijndel Anteak
De Woonwinkel

15%!KORTING
Aanstaande Zondag 17 november 

zijn wij geopend van 10:00 tot 16:00
Op het gehele assortiment + 10% korting op spelcomputersPiet van Thielplein 50, Beek en Donk  0492 450 009  

Aanstaande Zondag 17 november 
zijn wij geopend van 10:00 tot 16:00 KORTING

Op het gehele assortiment + 10% korting op spelcomputers
KORTINGzijn wij geopend van 10:00 tot 16:00

Op het gehele assortiment + 10% korting op spelcomputers

Veerhuisjes Menu vanaf  € 23.50 p.p.
U kunt zoveel gangen nuttigen als u wenst.

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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CARNAVAL 2014
Beek en Donk – De Ganzendon-
ckse Sauwelavond is maandag 11 
november binnen 44 minuten com-
pleet uitverkocht. Vanaf 11.11 uur 
konden kaartjes besteld worden via 
de website van de Teugelders of bij 
drogisterij Ceelen aan het Heuvel-
plein. 

Ook dit jaar bleek er een ware 
run op de 600 beschikbare 
kaartjes te zijn. De website 
www.teugelders.nl kon de 
vele bezoekers, die allemaal 
tegelijk kaartjes bleken te 
willen bestellen, niet aan. De 
organisatie geeft aan dat op 
welke manier en tijdstip de 
kaarten ook verkocht worden, 
er altijd mensen teleurgesteld 
zullen moet worden. De Sau-
welavond is al een aantal jaren 
weer in hele korte tijd uitver-
kocht, maar telkens blijkt het 
toch weer sneller te gaan. De 
massale belangstelling van dit 
jaar had niemand verwacht. De 
organisatie van de Teugelders ziet 
dan ook dat de keuze, om voor bij-
zonder hoog nivo van deze avond 
te kiezen, haar vruchten afwerpt. 
Bekende grote namen, afgewisseld 
met verrassende nieuwkomers ma-
ken dat de avond tot de allerbeste 

van de regio gezien kan worden.

Iedereen die geen kaartje heeft kun-
nen bemachtigen krijgt volgend jaar 
een nieuwe kans. De Teugelders van 
Ganzendonck bestaan dan 55-jaar 
en het programma van de Sauwel-
avond, dat nu al vastligt, is dan we-

derom van zeer hoog niveau.

Ganzendoncks Boerenpaar laat zich zien

Beek en Donk – De bekendmakings-
maand is aangebroken. Dit betekent 
dat het Ganzendonckse Boerenpaar 
weer wat meer van zich laat zien, zoals 
de foto duidelijk maakt. Het Boerenpaar 
2014 is een fotogeniek stel wat zich nu 
al laat fotograferen. 

De Boerencommissie durft het aan dit 
te publiceren, nog voordat het paar be-
kendgemaakt wordt. Het wachten is nu 
natuurlijk op de foto van Prins Luuk XLII, 

ook nog voordat deze bekendgemaakt 
wordt. Zoals op de foto te zien is, passen 
de kleren goed en staan ze er skôn op.

De ‘naam’ van de boerin is er een die 
al jaren in de top 3 staat en zich zonder 
moeite daar kan handhaven. D’n boer 
is er inne die al jaren ‘kei’ hard aan de 
weg timmert. De boer en boerin wonen 
in spiegelbeeld, hij heeft haar priemgetal 
omgekeerd. De Boerencommissie denkt 
dat de aanwijzingen in combinatie met 

de foto veel reacties zullen losmaken. 
Diegene die wil reageren op dit stukje 
kan dat doen op www.teugelders.nl.

Iedereen die nieuwsgierig is naar wie het 
nieuwe boerenpaar is kan komen kijken 
naar de bekendmaking, op zaterdag 23 
november bij Herberg het  Huukske, 
waar de opvolgers van boer Johannes en 
boerin Pieta bekendgemaakt worden.

Activiteiten in Ganzegat 

Best bewaarde geheim sinds lange tijd?

Aanmelden kletsavonden De Heikneuters

Sauwelavond in 
44 minuten uitverkocht

Aarle-Rixtel - Er gebeurt op dit mo-
ment van alles in Ganzegat. Om de 
inwoners goed op de hoogte te hou-
den, staan hieronder een aantal be-
langrijke gebeurtenissen/activiteiten 
vermeld. 

Nieuwe site
Onlangs is de nieuwe site van de stich-
ting organisatie carnaval Ganzegat on-
line gegaan. Kijk eens op www.ganze-
gat.nl voor de laatste nieuwtjes, foto’s 
en de agenda.

Prinsraden
Joris vd Zanden en Petra Driessen zijn 
de winnaars geworden van het prins-
raden. Zij hadden het bij het rechte 

eind door prins Jan Willem den Uurste 
te raden. Beiden zijn te gast tijdens een 
van de ganzekwekavonden.

Seniorenmiddag
Op zaterdag 1 februari 2014 wordt in 
de Dreef een middag georganiseerd 
voor alle senioren van Ganzegat. Gans 
Anders, de Heikantzangers, Dik Voor 
Mekaar, Annie Jacobs en ’t Boekels 
Kwartierke zullen optreden. Nadere 
info hierover volgt nog. De middag 
begint om 14.00 uur.

Sleuteloverdracht
Op carnavalszaterdag 1 maart zal de 
sleuteloverdracht van de gemeente 
Laarbeek plaatsvinden in de tent ach-

ter café zaal de Vrienden. Burgemees-
ter Hans Ubachs zal de sleutels over-
dragen aan de prinsen van Ganzegat, 
Ganzendonck, de Heikneuters en de 
Raopers. Een leuke happening om 
mee te maken, houd de berichtgeving 
hieromtrent in de gaten.

Prinsenreceptie
Op zaterdag 30 november vindt in de 
Dreef de prinsenreceptie plaats. Van 
18.30 tot 19.30 uur is het de beurt 
aan jeugdprins Florian en jeugdprinses 
Iris. Aansluitend vindt de receptie van 
prins Jan Willem d’n Uurste plaats. Ie-
dereen is bij deze recepties van harte 
uitgenodigd.

Beek en Donk – Het lijkt erop dat de 
naam van degene die Prins Luuk XLII 
wordt het best bewaarde geheim van 
Ganzendonck sinds lange tijd gaat 
worden. Hoewel er al zo’n 20 namen 
in de Prinsenpoll op de website van 
de Teugelders staan, is er namelijk 
grote onzekerheid of de juiste naam 
hier wel bij staat. 

De leden van de Prinsencommissie 
hebben de gelederen dit jaar, hoewel 
dat eerder anders leek te zijn, bijzon-
der goed gesloten. Geen enkele extra 
aanwijzing is tot op heden prijsgege-
ven, laat staan dat er al een naam is 
genoemd. Na de eerste 7 aanwijzin-

gen: sletje staat graag in de spotlight, 
hij is ook van de groen witte, familiaire 
aanleg, zij is een vreemde eend in de 
bijt, hij is vaak buiten westen, thema-
tisch expert, en hij zoekt het graag 
wijd weg, lijkt het dit jaar dan ook het 
best bewaarde geheim sinds lange tijd 
te gaan worden.

Velen vragen zich nu dan ook af welke 
verrassing hen tijdens de Prinsbekend-
making te wachten staat. Is het toch 
één van de namen die al zijn inge-
stuurd, of wordt het helemaal iemand 
anders. Vooralsnog blijft het een kwes-
tie van gissen en proberen de aanwij-
zingen naar één persoon te herleiden. 

Met nog een week te gaan, geeft de 
Prinsencommissie alsnog een aanwij-
zing vrij: ‘Zij bevindt zich vaak onder 
water’.

Stemmen op de Prinsenpoll en toevoe-
gen van nieuwe namen blijft nog heel 
even mogelijk op www.teugelders.nl. 
Zaterdag 23 november vanaf 20.30 
uur is Herberg het Huukske de place 
to be! Daar wordt dan de nieuwe Prins 
tevoorschijn getoverd. Tevens is er het 
afscheid van Luuk XLI (Karel van Deur-
zen). De Biks Bent en de Foute Vinyl-
show zorgen voor het muzikale ge-
deelte. Het wordt een groot feest dat 
voor iedereen gratis toegankelijk is.

Mariahout - De kletsavonden van de 
Heikneuters komen er weer aan. Deze 
zijn op 8, 14 en 15 februari 2014. Heb 
je een leuke act, kan je goed zingen 
of heb je een groepje waarmee je wel 
eens op het podium zou willen staan? 

Meld je dan aan bij de kletscommissie 
van De Heikneuters.

Aanmelden kan tot 20 december. Dit 
kan bij Jan Egelmeers, via het e-mail-
adres jantje1961@live.nl. Je kunt je 

gegevens ook inleveren op het adres: 
Julianastraat 12 in Mariahout. Zet hier-
bij je naam, adres en wat je wilt gaan 
doen. Na ontvangst hiervan, krijg je 
een inschrijfformulier toegestuurd. 

Lieshout - Eindelijk is het zo ver: za-
terdag start voor CV de Raopers of-
ficieel het carnavalsseizoen. Dit doen 
ze samen met hun nieuwe prins, die 
aanstaande zaterdag 16 november 
zichzelf zal voorstellen op het prin-
senbal. 

De spanning is ondertussen dan ook 
behoorlijk hoog opgelopen, en ver-
schillende namen gonzen rond door 
de nu nog zo rustige straten van Lies-
hout. Maar de vraag blijft, zit de goe-
de naam ertussen? Ook de jeugdraad 
zal op deze avond geïnstalleerd wor-

den en begint vanaf 19.00 uur met het 
bekendmaken van de jeugdige hoog-
heden. 

Dus voor diegene die nu pas de car-
navals kriebels krijgen, kom zaterdag-
avond naar café zaal de Koekoek om 
samen met de Raopers het startsein te 
geven voor carnaval 2013 – 2014. O 
ja, nog even alle hints op een rij. “Lan-
delijk bekend”,“Hij is niet de jongste” 
,“Hij houdt van recycling” ,”Hij tilt er 
zwaar aan” ,”Geen nood is teveel” 
,”Hij houdt van dweilen”. 

Prinsenbal in Raopersgat

€ 17,

Onderhoud en APK
Pechhulp vanaf

50
per maand

Restaurant Het Veerhuis ook geopend, 
op KERSTAVOND en 1e en 2e KERSTDAG.

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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CARNAVAL 2014
Nieuwe jeugdprins en jeugdprinses in Ganzegat 

Het carnavalsseizoen in het Heidurp is geopend!

Aarle-Rixtel - Wat was het gezellig en 
druk op het jeugdprinsenbal in Aarle-
Rixtel zondag 3 november in De Dreef 
en vooral... wat was het spannend! 
Voor de pauze een spetterend pro-
gramma met geweldige playbackacts. 
Aan het eind van het eerste deel van het 
programma, namen de oude jeugdprins 
Jesse, jeugd-prinses Vera en kleinvorst 
Romek afscheid van alle Ganzegatter-
kes en Ganzegatterinnekes.

Jesse, Vera en Romek en hun ouders 
werden uitgebreid bedankt door De 
Gele Kielen en door de Stichting Or-
ganisatie Carnaval Ganzegat onder 
aanvoering van de nieuwe prins Jan-
Willem d’n Uurste. Tussen het pro-
gramma door werden er hints bekend-
gemaakt om het raden van het nieuwe 
jeugdprinsenpaar wat gemakkelijker te 
maken. Na de pauze steeg de span-
ning ten top toen vanachter een witte 
wand de silhouetten van de nieuwe 
jeugdprins en jeugdprinses zichtbaar 
werden. Geheimzinnige muziek, licht-
flitsen en... de spanning was te snij-
den! Er werd afgeteld van tien tot nul 
en dwars door de papieren wand kwa-
men de nieuwe jeugdprins Florian van 
der Burgt en de nieuwe jeugdprinses 
Iris Nijssen onder luid gejuich en ap-
plaus van het publiek te voorschijn. 
Een verrassing voor iedereen! Ex-
jeugdprins Jesse  van der Ligt keerde 
weer terug als de nieuwe kleinvorst. 
Samen met prins Florian en prinses 
Iris gaat hij er natuurlijk een supergaaf 
carnavalsjaar van maken!

Aan het einde van het leuke pro-
gramma na de pauze was er nog een 
spannend moment toen de uitslag van 
de playbackwedstrijd bekend werd 
gemaakt. De winnaars zijn: Eliza (alge-
meen), Estella en Amber (orginaliteits-
prijs), Chloë, Maud en Elena (dans-
prijs).

Prinses Iris, prins Florian en kleinvorst 
Jesse, heel veel succes en heel veel ple-
zier toegewenst in het komende car-
navalsjaar, namens Jeugdcarnaval De 
Gele Kielen. Maak er wat moois van!

Mariahout – Het carnavalsseizoen 
2013-2014 van het Heidurp werd za-
terdagavond geopend.  In het begin 
van de avond, rond de klok van 21.00 
uur, werd het bestuur, de raad van elf 
en de hoge raad gepresenteerd. Er was 
een afscheid voor drie bestuursleden: 
Piet van Uden, Maria van Hooff, Le-
ander Raaymakers en raadslid Wim 
Hagelaars. 

Een woord van dank en respect voor 
deze mensen, die zo veel voor de ver-
eniging hebben betekend, altijd klaar 
hebben gestaan om te helpen en te 
ondersteunen bij alle taken die voor-
komen met de activiteiten en achter 
de schermen, ieder vanuit hun eigen 
kracht. Bedankt allemaal! 

Piet, Leander en Wim gaan verder in 
de Hoge raad, dus echt afscheid ne-
men hoeft de carnavalsvereniging 
niet. Ook mochten De Heikneuters 
twee nieuwe leden welkom heten: 

John Beniers en Maikel Gilsing. Wel-
kom bij de club. 

Rond de klok van 21.30 uur was het 
tijd voor het afvoeren van prins Twan 
en prinses Mary-Ann. Maar eerst aan 
hen nog de eer om de nieuwe dans te 
zien van onze allerkleinste dansma-
riekes. De vriendengroep en familie 
hadden voor het (ex)prinsenpaar een 
aantal vragen, die ze moesten beant-
woorden. Ze stonden samen op een 
ijzeren kar, met aan de ene kant de 
vriendengroep en de andere kant de 
carnavalsvereniging. Met het geven 
van de goede antwoorden, konden ze 
zich terugkopen in de vriendengroep. 

Na het afvoeren, werd de spanning op-
gevoerd. Er werd volop geraden naar 
de naam van de prins. Rond de klok 
van 23.00 uur, werd er voor de zaal 
een film vertoond. De prinsencom-
missie waande zich op de film zowel 
het Nederlandse, als het Duitse elftal. 

Er waren komische stukjes te zien van 
een hooligan, voetbaldames en ook 
was Pietertje weer van de partij. Na 
een overtreding moest de (ex)prinses 
afgevoerd worden op een brancard. Zij 
werd op deze avond in de zaal verder 
verzorgd door dokter Bernard, maar ze 
was geheel uitgeschakeld en er moest 
een gouden wissel komen. En de wis-
sel was niemand minder dan ons nieu-
we prinsenpaar: Prins Patrick en prin-
ses Nicole. Spontaan en blij kwamen 
ze door de spelerstunnel. Met hun 
leus:  “Gin getob, gas d’r op” gaan zij 
de scepter zwaaien over het Heidurp 
2013-2014. Ook voor de nieuwe prins 
en prinses, stonden de dansmariekes 
direct klaar om hun gardedans te laten 
zien. Dat deden ze heel goed. Daar-
mee is het seizoen geopend, de kop is 
eraf!

Lees alles over de nieuwe prins 
rechtsboven op deze pagina in 
De MooiLaarbeekKrant.

Iris Nijssen en Florian van der Burgt 

Patrick van Hoof 
de nieuwe prins van ‘t Heidurp
Redacteur: Jacqueline van Gerven

Mariahout - De in Mariahout gebo-
ren en getogen Patrick van Hoof (43), 
werd afgelopen zaterdagavond in het 
buurthuis gehuldigd als Patrick d’n ur-
ste, de nieuwe prins van de Heikneu-
ters uit ’t Heidurp. Onder het motto 
‘Gin getob, gas d’r op!’ vieren de Hei-
kneuters seizoen 2013-2014  carnaval.

Tezamen met zijn vrouw, prinses Nicole 
(40), zal Patrick het komende seizoen 
de scepter zwaaien, onder meer bijge-
staan door adjudant Twan, de voorma-
lige prins carnaval, dochter Kylie (11) 
als nar en neef Joep, als jeugdprins. De 
kersverse prins is getrouwd met Nicole 
en samen hebben zij twee dochters, 
Kylie en Zoë (9). In het dagelijks leven 
werkt Patrick bij autobedrijf SARO en 
bestiert hij Van Hoof Autoservice te 
Beek en Donk. “Erg gaaf: Een auto-
monteur annex garagehouder, met een 
steek!”, aldus één van de uitgelaten re-
acties in de wandelgangen.

Vanaf de 3e week van juni 2013, wist 
Patrick al dat hij de nieuwe prins zou 
gaan worden. Veel tijd om op het ver-

zoek volmondig ‘ja’ te kunnen zeggen, 
had hij niet nodig. Moeite om het ver-
borgen te kunnen houden daarente-
gen wel! In zijn woonplaats Mariahout 
leefde het enorm en werd er met een 
aantal namen, als mogelijke gegadig-
den, lustig op los gespeculeerd. “Ik 
had het gevoel constant in de gaten 
te worden gehouden, wat resulteerde 
in een half jaar voorpret”, aldus de 
kersverse prins. Dochter Kylie, welke 
ook dansmarieke is, wist het geheim 
één avond van tevoren, maar ook zij 
hield stellig haar mond en noemde bij 
navraag, vol overtuiging een andere 
naam. Dochter Zoë kreeg het op de 
inhuldigingsavond te horen en die was 
ook zo blij dat ze ‘wateroogjes’ kreeg, 
aldus haar trotse vader. Het gezin van 
Hoof is altijd wel in voor gezelligheid, 
“of het nu gaat om een zeskamp of 
de jeugdcommissie, wij zijn er graag bij 
en overal voor in! Het gaat één groot 
feest worden. Ik blijf vooral mezelf en 
we maken er met zijn allen een ‘skone 
carnaval’ van”! 

Via een leuk in elkaar gemonteerd 
filmpje, kwam het verkozen prinsen-
paar voor een overweldigende zaal 
tevoorschijn. Het bekendmaken van 
prins Patrick en prinses Nicole, heb-
ben zij als onvergetelijk ervaren. Voor 
Patrick voelde het bijna alsof hij voor 
de tweede keer ging trouwen. “Toen 
ik naar bed ging had ik een ‘big smile’ 
van oor tot oor en die had ik bij het 
opstaan nog!” Bovenaan zijn lijstje 
staat ‘gezelligheid en veel lol’. “Niet 
piepen, niet mauwen, gewoon lekker 
feesten!”, aldus Patrick. 

Patrick vormt samen met zijn vrouw 
en dochters een hecht voetbalgezin. 
Zijn vrouw voetbalt al sinds haar 19e 
en Patrick pas 3 jaar. Hilariteit ten top, 
wat al begint aan de spreekwoorde-
lijke keukentafel! Op zaterdag staan 

zij als ouders hun dochters 
vanaf de zijlijn te supporten 
en op zondagen zijn de 
rollen omgedraaid. Naast 

het voetballen heeft 
Patrick nog andere 
hobby’s, zoals 
competitie darten 
en mountainbi-
ken.

Patrick van Hoof, de nieuwe prins van Mariahout 

Fashion Sunday
Met modeshow!
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Bij minimale aankoop van €50,-
  

een sjaal t.w.v €6,95  cadeau! 

Vanaf deze dag: 

Kinderkleding 25% korting! 

Koffie en gebak staat klaar!
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Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
•	 Informatie werkzaamheden Oranjelaan en Kanaaldijk
•	 Samenwerken voor de jeugd in Zuidoost-Brabant
•	 Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordoostcorridor ter inzage
•	 Informatie werkzaamheden Oranjelaan en Kanaaldijk
•	 Flitsvergunning woninguitbreidingen 

Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app Yazula.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan het 
beslissing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet ten-
minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als u een 
bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan 
bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Post-
bus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te 
overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Melding Wet milieubeheer  Vonderweg 3 Beek en Donk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een melding op grond van 
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door Vlisco Netherlands B.V. voor het op-
richten van een inrichting aan de Vonderweg 3, locatie Everbest 4 in Beek en Donk. Op deze 
melding is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

De melding ligt vanaf maandag 11 november 2013 tot 26 november ter inzage bij de pijler 
Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. 

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern         Ingediend d.d. Werkomschrijving
Grotenhof 9 Lieshout        28-10-2013 plaatsen carport
Mariastraat 2 Mariahout        28-10-2013 renovatie monumentaal bakhuis
Dorpsstraat 45 Lieshout        29-10-2013 melding brandveilig gebruik
Weth. Heinsbergenplein 2 Beek en Donk  30-10-2013 wijz. bestemmingsplan / kap 3 bomen
Schoolstraat  Aarle-Rixtel     31-10-2013 kappen 1 plataan
Torenakkerweg 6 Aarle-Rixtel     04-11-2013 aanleggen uitrit
Schutsstraat 29 a Lieshout        04-11-2013 tijdelijk bewonen berging
Polbeemd 7 Beek en Donk 04-11-2013 bouw bedrijfsgebouw

Verlengen beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern         Ingediend d.d. Werkomschrijving
Piet van Thielplein 13 Beek en Donk  10-10-2013 veranderen winkel 

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern         Ingediend d.d. Werkomschrijving
Beemdkant 3 Lieshout        28-10-2013 sloop daken stallen

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

Locatie Kern         Werkomschrijving  Activiteit
Bosscheweg 20 Aarle-Rixtel      intern slopen   slopen 
Karstraat 7 Beek en Donk  sloop aanbouw, schuur, stal, loods slopen
Merellaan 25 Beek en Donk  slopen berging  slopen
Beemdkant 3 Lieshout         slopen daken stallen  slopen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevings-loket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het cen-trale tele-
foonnummer 0492 469 700.

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

Locatie Kern        Inzagetermijn  Werkomschrijving
Croijlaan 12 Aarle-Rixtel    11-11 t/m 23-12-2013 restauratie schaapskooi

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

Ontwerpbestemmingsplan Bochtverbreding Zuid-Willemsvaart - Wilhelminakanaal
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt, ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Bochtverbreding 
Zuid-Willemsvaart – Wilhelminakanaal bekend. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de 
planologische vastlegging van de voorgenomen noordwestelijke bochtverbreding ter hoogte 
van de kruising Zuid-Willemsvaart - Wilhelminakanaal. Door deze verbreding wordt het voor 
grotere schepen mogelijk deze bocht te nemen. De ter plaatse aanwezige weg en sloot zul-
len hierdoor in noordwestelijke richting moeten opschuiven. Aangezien het kostenverhaal 
anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bochtverbreding Zuid-Willemsvaart - Wilhelminakanaal’ met 
de bijbehorende stukken ligt van maandag 11 november 2013 tot en met maandag 23 de-
cember 2013 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek 
in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laar-
beek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen > Bochtverbreding Zuid-Willemsvaart - Wil-
helminakanaal) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl 
> IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBDkanalenbocht-ON01).

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 reacties betrekking hebben.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 
190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u con-
tact opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag 
gemaakt.

AARLE-RIXTEL - De laatste tijd parkeren steeds meer mensen hun auto op het gras bij De 
Dreef. Dit is verboden, omdat hierdoor het zicht en de toegang voor de hulpdiensten wordt 
belemmerd (artikel 5:11 APV, aantasting groenvoorzieningen door voertuigen). Dit kan on-
veilige situaties veroorzaken. Bovendien veroorzaakt het fout parkeren schade aan het gras. 
De milieupolitie gaat binnenkort auto’s controleren en bekeuren die op het gras bij De Dreef 
geparkeerd staan. 

Voor het verruimen van de openingstijden van een horecabedrijf, geregeld in artikel 2:29, lid 
3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek (APV), dient jaarlijks 
een verzoek te worden ingediend. De openingstijden zoals gesteld in de APV worden dan 
dagelijks met één uur verruimd. Dit betekent dat uw horecabedrijf van zondag- tot en met 
donderdagnacht tot 2.00 uur geopend mag zijn, in plaats van tot 1.00 uur en op vrijdag- en 
zaterdagnacht tot 3.00 uur in plaats van tot 2.00 uur. 

Als u van deze verruiming voor het jaar 2014 gebruik wilt maken, is het noodzakelijk dat u zo 
spoedig mogelijk een aanvraagformulier hiervoor indient. Dit formulier kunt u opvragen bij 
het team Omgevingsvergunning. De legeskosten voor deze verruiming in 2014 moeten nog 
worden vastgesteld door de gemeenteraad. In 2013 bedragen de legeskosten € 400.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben ver-
leend voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van tapas op de weekmarkt 
in Beek en Donk aan V.O.F. Larda, met ingang van 1 november 2013 (verzonden 4 november 
2013).

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Rollerclub De Oude 
Molen voor het organiseren van een Luikse markt in de Rollerhal, Lage Heesweg 1 in Beek en 
Donk, op zondag 5 januari 2014 van 8.00 – 17.00 uur (verzonden 31 oktober 2013).

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. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten, ingevolge artikel 2 lid 1 van de 
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, geen vergunning te verlenen voor het kappen 
van 3 linden, staande op de Zaagmolenweg 17 in Beek en Donk. De vergunning wordt niet 
verleend om dat de bomen beeldbepalende en esthetische waarden hebben, die van groter 
belang zijn dan de redenen tot verwijdering van de bomen. Bovengenoemd besluit is verzon-
den op 4 november 2013.

Rechtstreekse belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten bin-
nen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

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

Op vrijdag 15 november komt wethouder Vereijken aan het woord. 

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Bestemmingsplannen

Fout geparkeerde auto’s bekeurd bij De Dreef 

Verruimen openingstijden 2014 

Verleende vergunningen

Kapvergunningen

Gemeente actueel

Kort nieuws

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek
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MooiLaarbeekkrant

Afgelopen donderdag hebben we als raad 
van Laarbeek de “toekomstvisie” voor de 
periode vanaf nu tot 2020 vastgesteld. 
De toekomstvisie is inmiddels door de raad 
unaniem vastgesteld na een enerverende 
discussie waarbij de bijdrage van de bur-
gers aan het concept de belangrijkste lei-
draad was. Een van de discussiepunten van 
de VVD was de vraag of de Toekomstvisie 
een gevolg is van de crisis en de daaruit 
voortvloeiende wijziging van het beleid 
(herschikking van middelen), of dat de 
nieuwe Toekomstvisie er ook al  zou zijn 
als de gemeente niet te maken zou krijgen 
met de overheveling van taken van het Rijk 
naar de gemeente inclusief, en daar gaat 
het de VVD om, de behoorlijke korting op 
de financiële middelen. Als de rijksoverheid 
iets overdraagt aan de gemeenten, dan 
moet je als politiek goed op je hoede zijn.

Dat blijkt ook nu weer. De rijksoverheid 
laat het adagium “verzorging van de wieg 
tot het graf” of te wel, “ga rustig slapen 
wij zorgen overal voor”,  los. De bomen 
rijken niet meer  tot in de hemel  en als 
een donderslag bij heldere hemel, komt 
men met het toverbegrip “de participatie 
maatschappij”, of,  als je het negatief wil 
uitleggen, maatschappij knap het zelf maar 
op en gemeente zie maar hoe je de beno-
digde middelen bij elkaar krijgt!

De VVD staat voor eigen initiatief en ei-
gen verantwoordelijkheid van de burger. 
De VVD gelooft er echter niet in dat de 
cultuur rond “verzorging van het wieg tot 
het graf” beetje bij beetje gegroeid en uit-
gedijd  vanaf de 50-tiger jaren, in een paar 
jaar tijd en met een beperkt budget, met 
succes omgebogen kan worden tot een 
functionerende “participatiemaatschap-
pij”.

Er zijn grenzen aan wat je van al die vrijwil-
ligers en mantelzorgers  die nu reeds actief 
zijn, nog meer kunt verlangen! Vrijwil-
ligerswerk en mantelzorg kun je niet aan 
burgers opleggen dat moet vanuit  de bur-
gers zelf komen. Dat vereist een cultuur-
omslag, een cultuuromslag die tijd nodig 
heeft . 

Laarbeekse burgers zijn tot veel in staat.! 
Dat zie aan alles wat in Laarbeek  gebeurt 
en ondernomen wordt. Een betrokken 
gemeenschap,  een bloeiend verenigings-
leven, een op de schaal van de kernen ge-
baseerd  goed ontwikkeld maatschappelijk 
leven, en een gemeente die deze activitei-
ten financieel en anderszins ondersteunt. 
Er zit potentie in om ook de participatieslag 
te maken. 

De VVD in Laarbeek zal in woord en daad 
meewerken om, met  de burgers voorop
deze participatieslag tot een goed einde 
te brengen. De VVD zal er vanuit zijn rea-
lisme,  echter ook voor waken dat té hoog 
gespannen verwachtingen leiden tot apa-
thie bij diezelfde burger waarvan zo veel 
verwacht gaat worden.  

De VVD in Laarbeek wenst ons allen, 
burger en politiek, veel 
sterkte toe!

Ton Briels
Fractieleider VVD 
in Laarbeek

De Zeepkist 

Toekomstvisie - 
“De burger aan zet!”

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Drie op een rij!

“Deze reebok met twee reegeiten kwamen 
wij met ons gezin tegen op een heerlijke 
zondagavondwandeling in een bosperceel 
langs het kanaal in Aarle Rixtel. Ik was 
daar al regelmatig reeën tegengekomen 
tijdens mijn struintochten, dus had ik mijn 
vrouw en kinderen meegenomen op een 
mooie zomeravond in de hoop dat zij ze 
ook een keer konden zien. Zaken waar je 
dan rekening mee moet houden is, tegen 
de wind in het gebied benaderen, ze ruiken 
immers heel erg goed, en natuurlijk zo stil 
mogelijk zijn.

Hoewel je ook overdag wel reeën tegen-
komt heb je de meeste kans in de vroege 
morgen of in de avond.

Omdat we met z’n zessen waren, en je dan 
natuurlijk meer geluid maakt, had ik niet zo 
veel hoop dat het zou gaan lukken, maar 
plotseling stonden we toch oog in oog met 
drie prachtige reeën in de laatste avond-
zon.
Het duurde maar een paar seconden dat 
de reeën stokstijf bleven staan en wij 
ademloos toekeken, toen was het moment 
voorbij en verdwenen ze in de ondergroei 
van het bos.
Mijn vrouw en kinderen waren verrukt 
over dit prachtige moment, en mij was het 
gelukt deze foto te maken.

Voldaan keerden we huiswaarts en hadden 
weer genoten van een geweldige natuur-
beleving in ons Mooie Laarbeek!”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Bosperceel naast 
het kanaal in Aarle-Rixtel

Afvalkalender

NOVEMBER woensdag: i nzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: i nzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: i nzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied
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grof snoeiafval
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INZAMELDAGEN

In 2013 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

DIFTAR De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het 
systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u 
een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van 
de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Openbare Werken, telefoon 0492 469 817. Ook kunt u uw melding 24 
uur per dag doorgeven op www.miconline.nl.

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

INZAMELDAGEN

In 2013 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

BUITENGEBIED In het buitengebied wordt het huisvuil opgehaald op woensdag. Het 
buitengebied omvat het gedeelte van Laarbeek ten oosten van de N279, plus:
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 Heereindsestraat, Auwerstraat, Donkervoortsestraat, Ooievaarsweg, Grensweg en  
 het pand Pater De Leeuwstraat 65.

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

DIFTAR De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het 
systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u 
een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van 
de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Openbare Werken, telefoon 0492 469 817. Ook kunt u uw melding 24 
uur per dag doorgeven op www.miconline.nl.

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern           Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Everbest 4 Beek en Donk    plaatsen overkapping bouwen 30-10-2013
Schoolstraat 46a Beek en Donk    herbouw woning bouwen 30-10-2013
Bernadettestraat 60 Mariahout          bouw woning bouwen 30-10-2013
De Schop 44 Lieshout          bouw berging bouwen 01-11-2013

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

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.

Verleende omgevingsvergunningen

burger en politiek, veel 

PODOTHERAPIE BRUGMANS

Jeanne Brugmans, podotherapeut.
Lid van de Nederlandse 
vereniging van Podotherapeuten

Maandag en donderdag 
alleen op afspraak.

De praktijk is direct toegan-
kelijk. U kunt een afspraak 
maken voor een consult of 
een behandeling zonder een 
verwijzing van de huisarts

pijnlijke voeten
vermoeide voeten
voetstandsafwijkingen
verkeerd looppatroon
teenafwijkingen/klachten
nagelklachten
knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
sportblessures
Diabetische/Rheumatische voeten

Adres: Hool 56, 5469KC Keldonk  Tel: 0413-209325
Mobiel: 06-24148776   E-mail: info@podotherapiebrugmans

www.podotherapiebrugmans.nl

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

  Wij Behandelen:

d g en d de d

Sportief de winter door?

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64
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Mariahout - Korfbalclub Flamingo’s houdt op za-
terdag 23 november een grote dienstenveiling. 
Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Deze 
feestelijke avond vindt plaats in het Buurthuis in 
Mariahout en start om 19.30 uur.

De vereniging heeft een enorme diversiteit aan te 
veilen goederen en diensten weten te verzamelen 
en het belooft dan ook een grandioos spektakel te 
worden. Iedereen is deze avond van harte welkom. 
Uiteraard om gezellig een drankje te drinken, en 
voor wie wil om te bieden op de te veilen diensten. 

Volgens Korfbalclub Flamingo’s heeft de jeugd 
de toekomst. Belangrijkste doelstelling voor de 

vereniging is om de Laarbeekse jeugd nu én in de 
toekomst de mogelijkheid te bieden om te kun-
nen korfballen. Daarnaast bestaat Flamingo’s op 
24 maart 2014 maar liefst 50 jaar. Een prachtige 
prestatie waarvoor in mei een jubileum weekend 
wordt georganiseerd. 

Met de opbrengst van de dienstenveiling wil Fla-
mingo’s bovenstaande doelstellingen realiseren. 
Voorop staat de Laarbeekse jeugd. Hen de moge-
lijkheid geven om bij een gezellige, gezonde ver-
eniging hun sport uit te kunnen oefenen. Daar is 
het 50 jaar geleden onder leiding van Pastoor van 
Eijndhoven ten slotte om begonnen…

Beek en Donk - Het was gezellig druk bij de crea-
tiefmarkt van De Egel op zondag 3 november. De 
markt was het bezoeken meer dan waard. Er was 
een diversiteit van producten te bewonderen. Daar 
waren alle bezoekers het over eens. 

Volgens de organisatie was het verbazingwekkend, 
dat er zoveel talenten schuilen in mensen die ge-
woon thuis voor hun plezier creatieve creaties we-
ten te maken. Het aanbod was dan ook grandioos: 
keramiek, groendecoratie, vogelhuisjes, kaarten in 
alle maten en soorten, houten meubeltjes, kijkkast-
jes en ga zo maar door. Ook het zelfgemaakte ge-
bak smaakte naar meer en menig bezoeker ging na 
het maken van een praatje met een leuk sinterklaas 
of kerstcadeautje naar huis. 

Een bezoeker vertelt: “Elk jaar bezoeken we deze 
markt en elk jaar blijft her weer een genoegen. 
Ook het feit dat er nog steeds geen entree geheven 
wordt is een prettige bijkomstigheid.”

Na afloop van de markt zijn vele producten van de 
Schuurherd naar de winkel verhuisd, zodat een be-
zoeker die de markt gemist heeft, toch nog iets van 
hun gading hier kan vinden.

Voor de mensen die het nog niet weten: De Egel 
is open op woensdag en donderdag van 9.30 tot 
11.30 uur en op vrijdag en zaterdag van 9.30 tot 
16.00 uur. Een kijkje nemen kan geen kwaad.

Beek en Donk - Op zondag 3 november 2013 
om 11.00 uur werd samen met de Beek en 
Donkse gemeenschap in de Michaëlkerk in een 
drukbezochte Eucharistieviering het patroon-
sfeest gevierd van de H. Leonardus. Na deze 
viering werd de eed van trouw afgelegd aan het 
kerkelijk gezag en volgde een vendelgroet voor 
de pastores en alle aanwezigen.

Op woensdag 6 november, de sterfdag van de H. 
Leonardus, was het gilde weer vroeg aanwezig 
in het gildehuis om samen met alle gildebroeders 
de jaarlijkse teerdag te vieren. Traditiegetrouw 
begon deze feestelijke dag in de Leonarduskapel 
met een gebedsdienst, voorgegaan door onze 
gildeheer Franklin De Coninck met als thema de 
viering van een bruiloftsfeest. Na deze gebeds-
viering werd een vendelgroet gebracht aan het 
kerkelijk gezag en aan Ties van de Velden, die al 
vele jaren de dagelijkse verzorging rond de kapel 
voor zijn rekening heeft genomen. Als dank werd 
hem een enveloppe aangeboden, vergezeld van 
een mooie bos bloemen voor zijn vrouw. Hierna 
trokken de gildebroeders in hun nieuwe unifor-
men naar het verzorgingshuis De Regt om de 
senioren een vendelgroet te brengen.

Ook de bewoners van de Nieuwe Werf kwamen 
aan de beurt. Om 11.00 uur trok het gilde naar 
het gemeentehuis waar de eed van trouw werd 
afgelegd aan het wereldlijk gezag. Na de vendel-
groet werden ze gastvrij ontvangen door  bur-
gemeester Ubachs en wethouders Van Zeeland 

en Biemans. Tot slot volgde nog een vendelgroet 
voor de gastheer en gastvrouw Hans en Martha 
Claes. De goed verzorgde lunch gaf weer vol-
doende energie om aan de verrassing van deze 
dag te beginnen: een tocht naar Eindhoven voor 
een bezoek aan het DAF Museum. 

Ook de fotograaf was meegekomen om de 
nieuwe uniformen op de gevoelige plaat vast 
te leggen. Tijdens het avonddiner, waarbij ook 
de gildezusters waren uitgenodigd, werd extra 
aandacht geschonken aan Frans Meulensteen 
en Frans Verhoeven, die 25 jaar lid zijn van de 
Donkse Schut. Het Leonardusgilde wil beide 
gildebroeders van harte feliciteren en nog vele 
mooie jaren bij het gilde toe wensen. De nieuwe 
koning Tijn van der Bruggen presenteerde zijn 
prachtige schild, dat hij beloofd had toen hij ko-
ning werd. 

Nog tijdens het diner werd de groep verrast door 
het optreden van Mia Dekkers-Swinkels, die hen 
geweldig wist te amuseren met vertellingen en 
liedjes in het Beek en Donks dialect, waarbij de 
belevenissen in de ‘Werme Hoek’ wel extra aan-
dacht kregen. Er werd regelmatig geapplaudis-
seerd en gelachen, waaruit duidelijk bleek dat de 
conference in de smaak viel.

Alles bij elkaar was het weer een succesvolle teer-
dag die rond de klok van twaalf tot ieders tevre-
denheid werd afgesloten. Voor meer informatie: 
www.gildesintleonardus.nl

Beek en Donk - Heb je wat nodig voor surprise 
op school of thuis? Dan kan je terecht bij Gallery 
Berkendijkje. Zij bieden heel leuke en betaalbare 
sieraden en/of cadeautjes al vanaf 1 euro.

Gallery Berkendijkje is open op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Je vindt de 
gallery aan het Berkendijkje 8 in Beek en Donk. 
Tel: 0492-466460 of 06-49666336.

Venhorst - Het OverDagEnsemble uit Laarbeek 
en Muziekgroep Imémato uit Boekel zijn geïn-
spireerd door de herfst en slaan daarom de mu-
zikale handen ineen. Tijd voor een groots na-
jaarsconcert!  Dit zal plaatsvinden op zondag 17 
november om 14:00 uur in De Horst te Venhorst.  
Deze middag brengen allebei de verenigingen 
een aantal eigen nummers ten gehore, variërend 
van pop tot klassiek, van rock tot swing. 

Er wordt ook hard gewerkt aan de uitvoering 
van een aantal gezamenlijke nummers, waar-
door een verrassend programma de middag zal 
vullen. Het belooft een uitvoering te worden 
waarin u geraakt zult worden door samenspel, 

symfonie, muziek en zang. Kortom, de muzikale 
kleuren van de herfst! Zorg dat u erbij bent!

De kaartverkoop start vanaf heden. Kaarten 
kosten 5 euro per stuk en kunnen gereserveerd 
worden via de website :  Imemato.nl. Kaarten 
worden uitgegeven op volgorde van binnen-
komst van aanvraag. Zorg dus dat u niet te laat 
bent en reageer snel. Na het bestellen van de 
kaarten, ontvangt u bericht over de wijze van 
betalen en het ontvangen van de kaarten. In-
dien er nog kaarten voorradig zijn, bestaat ook 
de mogelijkheid deze voor aanvang van het con-
cert aan de zaal te kopen tussen 13.00 uur en 
13.45 uur. 

Aarle-Rixtel - Annemarie van Diepenbeek houdt 
voor het IVN Laarbeek op 21 november vanaf 
20.00 uur een lezing op de bekende locatie in 
De Bimd aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel. 

Een halve eeuw geleden waren ze nog ‘ge-
woon’: in bijna alle boerenslootjes of poelen 
zag je baltsende salamanders, zwemmende en 
kwakende kikkers en parende padden. Van de 
meeste soorten amfibieën is de stand sterk te-
ruggelopen, maar op geschikte plekjes zijn ze 
nog wel te vinden.

Deze presentatie laat alle in Nederland voor-
komende soorten de revue passeren en geeft 
daarbij informatie over uiterlijk, ecologie en ver-
spreiding. Bij enkele soorten wordt ingegaan op 
de oorzaken van achteruitgang. Maar er zijn ook 
positieve berichten: ons kleine land is groot in 

maatregelen en faunavoorzieningen ten behoe-
ve van kleinere dieren, zoals het aanleggen van 
nieuwe poelen en het renoveren van ongeschikt 
geworden oude poelen. Ook de verbeterde wa-
terkwaliteit biedt herstelmogelijkheden voor een 
aantal amfibieënsoorten. 
 
Deze serie vormt een kleurrijke ontmoeting met 
de amfibieën Nederland, en voor degenen bij 
wie de herinneringen uit de jeugdjaren enigszins 
vervaagd zijn, een hernieuwde kennismaking, 
een herleving van Koekkoek’s oude schoolplaat 
‘In sloot en plas’ .

Annemarie van Diepenbeek is veldbiologe en 
houdt zich vooral bezig met zoogdieren, reptie-
len en amfibieën en hun sporen. Zij is auteur res-
pectievelijk co-auteur van verschillende boeken 
over diersporen, zoogdieren, en amfibieën. 

Korfbalclub Flamingo’s houdt 
grote dienstenveiling 

Druk bezochte Creatiefmarkt ‘De Egel’

Teerdag van het gilde St. Leonardus

Sieraden en cadeautjes bij Gallery Berkendijkje

Muziek in de lucht met OverDagEnsemble 
Laarbeek en Muziekgroep Imémato 

Lezing over de amfi bieën van Nederland

Het Leonardusgilde in het DAF Museum

Advertorial
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Beek en Donk - Blaaskapel De Ekkermuzikanten 
hield op zondag 3 november voor de 23e keer 
het Ekkerfestival. Dit vond plaats in zaal Dave 
vd. Burgt in Beek en Donk. Het festival werd om 
13.00 uur geopend door Seniorenorkest St. Cae-
cilia uit Lieshout.

Dit orkest, onder leiding van Piet van Neerven, 
bestaat uit muzikanten, allen ouder dan 55 jaar 
(de oudste zelfs 95 jaar). Ze lieten horen dat ze 
nog prima een deuntje mee kunnen blazen. 

De Parkblaozers uit Nuenen willen dat enter-
tainment brengen wat het publiek aanspreekt. 
En daar zijn ze geweldig in geslaagd. Onder lei-
ding van Henk Westerterp werden veel herken-
bare melodieën ten gehore gebracht. Het was al 
gezellig druk toen het Brabants straatorkest De 
Pannelappen op het podium kwam. De leden 
van dit orkest komen uit verschillende plaatsen, 
enkele leden komen zelfs uit Beek en Donk. Ze 
zijn geen podiumorkest en staan graag op gelijke 
hoogte met het publiek. In hun optreden ontbrak 
ook het showelement niet. 

Zoals ook alle andere jaren was het optreden van 
de Ekkermuzikanten in het midden gepland. Met 
enkele oude, maar ook nieuwe nummers pro-
beerden zij, onder leiding van Piet Diender het 
publiek 45 minuten lang te vermaken.

Nizozemska bracht Oberkrainer muziek, dit keer 
in de bezetting met accordeon, klarinet en trom-

pet. Ze werden aangevuld door 2 zangeressen en 
door Els Diender spelend op de klarinet. Met hun 
optreden oogstten ze veel lof van het aanwezige 
publiek en de collega-muzikanten.

De middag werd spetterend afgesloten door ‘The 
Wine Children’ uit Gemert. Met veel enthousi-
asme werden er bekende nummers ten gehore 
gebracht. Zij lieten zien dat zij als streetband heel 
veel niveau hebben. De polonaise werd ingezet 
en er werd volop meegezongen.

Er was een kinderhoek ingericht waar de kin-
deren onder begeleiding konden knutselen. De 
catering werd ook dit jaar weer door eigen men-
sen verzorgd. Kortom: een middag vol muziek 
en gezelligheid. Voor diegene die het gemist 
hebben:Het volgende Ekkerfestival staat gepland 
voor 2 november 2014! Voor foto’s en informatie 
kunt u terecht op www.ekkermuzikanten.nl. 

Beek en Donk - Het bestuur van de Vrouwenbe-
weging Beek en Donk nodigt haar leden uit voor 
de culturele avond. Deze avond vindt plaats op 
dinsdag 19 november en begint om 20.00 uur in 
zaal ‘t Huukske’. 

Ook wordt er even stilgestaan bij het feit dat 
deze vereniging 66 jaar geleden is opgericht. Op 
deze avond treedt de muziekgroep ‘De die en ik’ 
uit Dinther/ Bernheze op.  Gerdie van de Heuvel 
zal vele mooie liedjes ten gehore brengen in ver-
schillende creaties en typetjes.

Lieshout - KBO Lieshout houdt op vrijdag 15 
november weer een gezellige kienavond. De 
avond vindt plaats in het Dorpshuis in Lieshout. 
Dit is te bereiken vanaf de Heuvel tegenover de 
Kiosk, langs Cafetaria Eethuis De Kiosk. 

Er zijn vele mooie prijzen te winnen. De kie-
navond begint om 20.00 uur. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Beek en Donk -  Afgelopen vrijdagavond vond 
de afsluiting van de Halloween-tijd plaats. Ruim 
65 kinderen waren aanwezig, waarvan het me-
rendeel zich verkleed of geschminkt had. Er wer-
den 3 kinderen uitgekozen die er het mooist/
engst uit zagen. Zij mochten een prijs uitzoeken.

De tombola bij de disco’s is niet meer weg te den-
ken. Ze kijken uit wanneer er weer een nummer 
wordt getrokken waardoor ze in de prijzen vallen 
die gesponsord zijn door drogisterij Jo Ceelen. 
Tevens viel op dat de DJ Dennis van Duijnhoven 
steeds populairder wordt. Toen het tijd was om t 
gaan gilden de kinderen ‘We want more’. Dennis 
speelde hier goed op in en gaf nog één toegift. 
Daarna moesten ze toch echt wel naar huis, ou-
ders stonden al enige tijd te wachten. 

De volgende activiteit van de Boemerang is een 
creatieve workshop op vrijdagavond 22 novem-
ber van 19.30-22.00 uur voor alle kinderen van 
10 t/m 15 jaar uit Beek en Donk. Let op! Ingang 
via de eigen ingang van de tienerruimte, dit is 
achter (bij de parkeerplaatsen) van het ontmoe-
tingscentrum en de entree is 3,50 euro. Aanmel-
den kan via de website www.boemerangbeek-
endonk.nl. Inschrijvn is mogelijk tot en met 15 
november. 

Het volledige programma van activiteiten en fo-
to’s van Tienerwerk ‘De Boemerang’ staan op de 
website. Op de hoogte blijven kan ook via www.
facebook.com/tienerwerk.deboemerang of volg 
hen op www.twitter.com/De_Boemerang. 

Laarbeek - Aanstaande zondag (17-november) 
gaat de eerste editie van the Voice of Kwizut los. 
Met een deelnemersveld van maar liefst 12 ta-
lenten uit Laarbeek en de naaste omgeving, be-
looft het nu al een geweldige auditiemiddag te 
worden.

De talenten zijn een gemêleerd gezelschap waar-
bij de één gebruikmaakt van een orkestband en 
de ander zichzelf zal begeleiden. Het leeftijds-
verschil tussen de jongste en de oudste is tien 
jaar. Zij gaan strijden om één van de drie felbe-
geerde plekken om op te mogen treden tijdens 
de  Kwizut-feestavond op 11 januari 2014, met 
als uiteindelijke doel voor ogen, een plaats op het 
podium van WiSH Outdoor 2014. 

Wie er door mogen naar de finale op 11-janu-
ari wordt aansluitend aan de audities bepaald 

en direct bekendgemaakt door een driekoppige 
deskundige jury. Café/zaal van de Burgt is voor 
het publiek open vanaf 14.30 uur. Om 15.15 
uur start de auditiemiddag met de loting voor de 
deelnemers.

Uiteraard is iedereen van harte welkom om de 
Laarbeekse talenten aan te komen moedigen, en 
Kwizut zou Kwizut niet zijn als over deze mid-
dag geen vragen terug zouden komen tijdens de 
Kwiz-avond. 

Laarbeek - De Commissie Agrarisch Vrouwen-
werk wil graag alle agrarische vrouwen uitno-
digen op maandag 18 november om 20.00 uur 
voor een avond over het PEL-project, een vorm 
van zorg op het agrarische bedrijf. Hiervoor is 
Renske van der Locht gevraagd. Zij is werkzaam 
bij Topaze te Schijndel. 

Topaze is een hulpverleningsorganisatie die hulp 
biedt aan jongeren en ouders met problemen in 
de opvoeding door middel van begeleiding aan 
gezinnen, begeleiding en training op maat aan 
jongeren, opvoedcursussen aan ouders, project-
plaatsingen (PEL) op boerenbedrijven in Neder-
land en Frankrijk (ook Justitieel), dagopvang, ge-
zinshuizen en observatie/diagnostiek.

Deelnemen aan het Project Ervarend Leren (PEL) 
is voor jongeren in de leeftijd vanaf 16 jaar een 

mogelijkheid om op een actieve manier te wer-
ken aan hun problemen. Deze jongeren hebben 
er baat bij om een tijd uit hun oude omgeving te 
worden gehaald. Het project duurt 180 dagen en 
de projectplaatsen zijn in hoofdzaak in de provin-
cie Noord-Brabant.

De informatieavond vindt plaats bij Miriam 
Berkvens aan Heieindseweg 1a in Mariahout. 
De avond start met koffie en gebak. Hierna zal 
Renske vertellen wat het project inhoudt, wat je 
kunt verwachten, hoe het traject is opgebouwd 
en welke regels er zijn. Ook zal een deelnemer 
van het PEL-project iets vertellen over hoe hij 
het ervaart, de moeilijkheden die hij tegenkomt 
en hoe hiermee om te gaan. Meer informa-
tie is te verkrijgen bij Miriam Berkvens, e-mail: 
marcelberkvens@gmail.com. 

23e Ekkerfestival: 
een middag vol muziek en gezelligheid!

Culturele avond Vrouwenbeweging 
Beek en Donk

KBO kienavond in Lieshout 

Halloween disco bij ‘De Boemerang’

Zondag is het zo ver: The Voice of Kwizut

Uitnodiging agrarische vrouwen 
ZLTO Laarbeek

De drie kinderen die een prijs voor mooiste/engste outfit hebben gewonnen 
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Uw adres voor de lekkerste 
 grillspecialiteiten!

Woenselsemarkt 15, Eindhoven
Tel. 040 - 243 07 16
info @ megens.keurslager.nl

Alles wordt voor u op maat gemaakt van hapjespan, gourmet tot 
Barbeque en zoals u van ons gewend bent, van de beste kwaliteit!

Bestellen kan via onze website of telefonisch.

Bel gerust en vraag naar Danny voor de mogelijkheden.

Ook voor al uw barbecue, gourmet 

website www.megens.keurslager.nl

Slechts€5,- p.p.

COMPLEET VERZORGDE GOURMET
OOK VOOR DE FEESTDAGEN

Bestel tijdig uw pan voor Sinterklaas
Gratis aan huis bezorgd

Voor echt ambachtelijk bereide Duit-
se taarten en Duits banket hoef je niet 
naar Duitsland maar kun je ook in 
Nederland terecht. En wel bij Nicole’s 
Backstube in Beek en Donk. Nicole 
komt oorspronkelijk uit Duitsland 
en besloot bijna 3 jaar geleden haar 
hobby om te zetten in een bedrijf: 
Nicole’s Backstube.

Nicole’s Himmlische Herrentorte 
Op bestelling bakt ze, op ambachte-
lijke wijze, typisch Duitse “Kuchen” en 
“Torten”. Ze maakt o.a. de Herrentor-
te. Een imposante chocoladetaart met 
vossenbessen-compôte, marsepein, 
truffelcrème en pure chocolade Niet te 
zoet en heerlijk fris door de bessen. Ik 
snap waarom de Herrentorte bij Nicole 
thuis een van de lievelingstaarten is. 

Feest bij Nicole’s Backstube 
Klanten vinden Nicole’s Backstube 
vooral via via en ook online dankzij 
Nicole’s website nicolesbackstube.nl . 
Nicole’s Backstube vierde in februari 
het tweejarig bestaan. Ze heeft inmid-
dels vele trouwe klanten die de pure 
en eerlijke smaak van haar taarten 
erg prijzen en daarom telkens weer bij 
haar creaties terugkomen. 

Schwarzwälder Kirschtorte 
De Schwarzwälder Kirschtorte, de 
Duitse taartklassieker bij uitstek, is het 
populairst. Ook Nicole’s frambozen-
cheesecake met witte Zwitserse cho-
colade en haar cappuccino-taart doen 
het goed. De zogenaamde Blechku-
chen (plaatgebak), zoals de Mandari-
nen-Sahne Blechkuchen en Aprikosen 
Käseschnitten, worden vaak besteld 
voor recepties en kinderfeestjes.

Dresdner Christstollen 
De Original Dresdner Christstollen, 
waar heel veel ingrediënten in gaan, 
was voor sommigen in het begin even 
wennen. Maar dankzij zijn smeuïge, 
marsepeinachtige smaak en heerlijke 
aroma was deze Duitse kerstklassieker 
bij uitstek de afgelopen feestdagen 
evenals de Luxe Schokoladen Oran-
gen Torte en de Original Florentiner 
Ecken een groot succes. 

“Dát deeg bedoel ik nou” 
Klanten in de omgeving zijn blij met 
Nicole’s Gefüllter Bienenstich, gebak-
ken volgens traditioneel recept. Ni-
cole: Ik krijg van landgenoten enthou-
siaste reacties op mijn bakkunsten in 
de trant van ‘Dát deeg bedoel ik nou’. 
Ook buiten Laarbeek weet men haar 
taarten te waarderen. Ze worden bijv. 
in Amsterdam, Rotterdam en Deventer 
genoten. Men houdt gewoon van een 
ouderwets lekkere taart met (h)eerlijke 
ingrediënten.

Apfeltorte Mit Rumrosinen 
und Marzipan 
Klanten vragen wel eens om Apfel-
strudel, maar die bakt Nicole niet. Ap-
feltorte bakt ze wel. Nicole’s Apfeltorte 
mit Rumrosinen und Marzipan werd 
door het Duitse damesblad Brigitte 
verkozen tot lekkerste appeltaart! Het 
exacte recept wil ze niet verraden…

Duitse taarten bestellen 
Heb je echt lekkere taart nodig voor 
een feestje of evenement? Neem dan 
contact op met Nicole Neijts van Ni-
cole’s Backstube. Maar kijk uit, want 
als je haar Duitse taarten eenmaal hebt 
geproefd, wil je niks anders meer.

Feest bij Nicole’s Backstube
Klanten vinden Nicole’s Backstube 
vooral via via en ook online dankzij 
Nicole’s website nicolesbackstube.nl . 

“Dát deeg bedoel ik nou” 
Klanten in de omgeving zijn blij met 
Nicole’s Gefüllter Bienenstich, gebak-

Nicole Neijts   Muzenlaan 80, Beek en Donk  

0492-462 962  www.nicolesbackstube.nl

Het Kouwenbergs kerkje presenteert: Simits Dikke Mik voor Ons Tejater in het 
Ontmoetingscentrum

Open les Qi Gong

Laarbeek - Het wordt kouder en 
de dagen worden nat en druilerig. 
Heerlijk om dan op een zondagmid-
dag naar muziek te komen luisteren 
en te genieten (naast de muziek) van 
een drankje en veel gezelligheid. 

Volksmeziekgroep Dikke Mik voert u 
in een oer-Brabantse sfeer mee naar 
het lief en leed van alledag. Met de 
spreekwoordelijke blijheid van een 
Brabander, presenteren zij een boei-
end muzikaal programma dat ze op 
vermakelijke wijze aan mekaar pra-
ten.

De bezongen onderwerpen gaan 
zoal over vrijen, misdaad, drinken, 
stront, dood of ervaringen en advie-
zen hieromtrent. Ad libitum kunt u 
ook alom bekende liederen en instru-
mentale intermezzo’s verwachten. 
Het programma wordt afgestemd op 
de wensen van het publiek.

De zin voor ironie, de onbekommer-
de luchthartigheid en de optimisti-

sche levenskijk staan garant voor een 
vermakelijke vlucht uit de realiteit en 
drukte van alledag. Ook bij deze uit-
voering kunt u er getuige van zijn dat 
het programma het hoge peil heeft 
dat Dikke Mik zich ten doel stelt.

De voorstelling is op zondagmiddag 
24 november en begint om 14.30 
uur. Entreekaartjes kosten €6,00. U 
kunt reserveren door te bellen naar 
0499-422878 (Dorpshuis Lieshout, 
maandag t/m donderdag na 13.00 
uur) of naar 0492-465181 (Ontmoe-
tingscentrum Beek en Donk).

Natuurlijk kunt u ook gewoon even 
binnen lopen (in het Ontmoetings-
centrum of in het Dorpshuis) en de 
kaartjes tegen contante betaling af-
halen. Via de website (www.vierbin-
den.nl/onstejater) kunt u ook online 
reserveren.
 
Een mooie zondagmiddag is gega-
randeerd!

Beek en Donk - Op maandag-
avond 18 november houdt Dorine 
van Horrik - Qi Instructor – een 
Open Les Qi Gong van 19.30 – 
21.00 uur bij OBS Het Klokhuis 
aan de Wijnkelderweg 3A in Beek 
en Donk.

Qi Gong zijn de aloude Chinese 
Gezondheidsoefeningen. De me-
thode waarin ze les geeft, heet ‘Qi 
Ba’ en betekent ‘jezelf bekwamen 
in energie’ (Qi). De lessen begin-
nen met een workout met de staff. 
Spierkracht, soepelheid en conditie 
worden getraind. Daarna volgen 
de Qi Gong oefeningen, waarbij 

ademhaling, beweging en ont-
spanning je weer terugbrengen 
bij de bron. Hierin ligt je innerlijke 
kracht en rust waarmee je vol ver-
trouwen het leven tegemoet kunt 
treden. 

Qi Gong is goed voor je gezond-
heid, persoonlijke ontwikkeling, 
zelfvertrouwen, ontspanning en 
rust en geschikt voor jong en oud!

Iedereen is van harte welkom om 
vrijblijvend de open les te komen 
volgen. Aanmelden en verdere in-
formatie: via e-mail dorine@horrik.
nl of telefonisch nr. 06-23180081.

Binnenkort een Groepsdiner of Feestje,
Denk ook eens aan Het Veerhuis.

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

Advertorial

Nicole’s Backstube: echte Duitse taarten uit Brabant

Aarle-Rixtel - Jiddische muziek voor 
jong en oud. Dat is te horen op zon-
dag 17 november om 14.30 uur in 
het Kouwenbergs Kerkje. 

Simits begint met Max Silverenberg. 
Bij de kleine Max thuis werd op een 
kofferpick-upje de muziek van de ver-
maarde joodse zanger Leo Fuld ge-
draaid. Veel later verzamelt Max een 
aantal muzikanten om zich heen die 
liefde voor muziek paren aan vriend-
schap, spontaniteit en gezelligheid. 
De optredens van Simits bevatten 
precies die componenten. Het gaat 
om plezier maken en plezier geven. 
De muziek van Simits is typisch Jid-
disch. Dat betekent vrolijk en wild, 
maar tegelijkertijd ook droevig en 
melancholisch.

Max Silverenberg speelt zelf de so-
praansaxofoon en hij zingt de meest 
gevoelige liedjes van het Simits-reper-
toire. Naast hem staat Kees de Wit, 
die met zang, (bas)klarinet, fluit en 
altsaxofoon bijna alle kleuren van het 
gevoelspalet benut. René Vermaes 
speelt bandoneon, gitaar en piano, 
maar hij mag graag alles aanraken 
wat geluid voortbrengt. Daarmee 
zorgt hij vaak voor de komische noot. 
Drummer George Coenraad is weer 
terug op het nest. Samen met Ruud 
Sempel op bas de stuwende krachten 
en de ritmische basis van Simits. René 
Vermaes en Ruud Sempel arrangeren 
vaak de eeuwenoude joodse traditio-

nals, zodat die liedjes naar de 21ste 
eeuw worden gekatapulteerd.
Simits speelde onder andere in Para-
diso Amsterdam, op de Gentse Fees-
ten, het Lombokfestival in Utrecht, 
het Joods Festival in de Effenaar en in 
Muziekcentrum Frits Philips en zeven 

jaar op een rij in de straten en op de 
pleinen van Avignon om het theater-
festival aldaar luister bij te zetten.

Kaarten à 5 euro zijn te koop aan de 
kassa, maar zijn ook te reserveren via 
telefoonnummer 0492-382943.



Donderdag 14 november 2013 21
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Lieshout - Hebzucht, lust, hoog-
moed, harmonie St Caecilia vertelt 
met het stuk ‘Seven Deadly Sins’ het 
verhaal van de verboden, maar daar-
om o zo aantrekkelijke delen van het 
leven.  Het werk is onderdeel van het 
concert met de titel ‘Vensters op een 
wondere schepping’ in samenwer-
king met topharmonie Koningin Wil-
helmina uit Wamel, op 24 november 
in concertzaal de Vereeniging te Nij-
megen.

Het concert is onderdeel van de 
HRFSTWND concertreeks. Een aantal 
concerten in Gelderland en Overijssel 
waarin goede orkesten hun kunnen 

tonen in mooie zalen. Speciaal voor 
deze uitvoering in Nijmegen schreef 
dirigent en componist Jan Bosveld 
het stuk ‘Seven Deadly Sins’, een ze-
vendelig werk over de hoofdzonden. 
Hoogmoed, hebzucht, lust, gulzig-
heid, door de bijbel allemaal hartstik-
ke verboden. Het werk is echter niet 
donker en streng, maar lonkt naar de 
melodische, mooie keerzijde. “Aan al 
deze zonden, hoe fout ook, zit ook 
een mooie kant”, vertelt Bosveld. “En 
dat is te horen in dit muziekstuk!” 

Naast ‘Seven Deadly Sins’, staan ook 
het heldenverhaal ‘Lochinvar’ van Ja-
mes Curnow en het speelse ‘Slava!’ 

van Leonard Bernstein op het Lies-
houtse deel van het programma. 
Dat het orkest in topvorm is, bewees 
het al tijdens de Jumbocup wedstrijd 
in Zijtaart. Daar won de Lieshoutse 
harmonie met dit programma de ca-
tegorie voor eerste divisieorkesten. 
Het belooft dan ook een spetterend, 
sfeervol en goed concert te worden.  
Kaarten zijn te koop via info@har-
monielieshout.nl of bij D.I.O drogist 
Mark aan de Dorpsstraat in Lieshout. 
Op 24 november rijden er ook bus-
sen van Lieshout naar Nijmegen. Voor 
meer informatie daarover kunt u te-
recht bij de verkooppunten.

Harmonie St Caecilia speelt met de zeven 
doodzonden, ‘Verboden, maar ó zo aantrekkelijk!’ Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...
De komende maanden hopen we 
voor de langzitters in het asiel een 
gouden mandje te vinden, zodat 
zij Kerst kunnen vieren samen met 
hun nieuwe baasjes. Voor een 
speciale prijs kunt u hun nieuwe 
baasje worden. Idee is 1 van deze 
langzitters. Als kattenliefhebber 
gaat je hart zeker sneller kloppen als 
je kennismaakt met deze superlieve 
knuffelkater. Wie gaat er een 
gezellige toekomst tegemoet met 
knuffelkont Idee?

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

Naam:        Idee 
Leeftijd:     2 jaar
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Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden

“Onzichtbaar Opvallend”

Raagtenstraat 21   |   Beek en Donk    |   T: 0492-593400   |  www.casesupport.nl

• Telefoonservice op werkdagen  
  van 08:30 tot 17:30 uur;
• Doorschakelen van uw telefoon 
  wanneer het u uitkomt, ook per dag 
  op afroep;
• Zeer vriendelijke, professionele 
  telefonistes.

Nu één week telefoonservice 
gratis op proef bij afsluiten 

maandabonnement!

De toekomstvisie Laarbeek tot 2020
Lezerspodium

In de raadsvergadering van 
7 november hebben we de 
toekomstvisie Laarbeek 2020 
besproken. Deze toekomstvisie is 
nog maar een beginpunt van 
een in te zetten richting 
die we moeten volgen 
om de leefbaarheid in 
en van Laarbeek in de 
toekomst te waarborgen. 
Met alle aankomende 
veranderingen in de zorg en door 
de crisis hebben we besloten dat 
we deze visie tot 2020 vastleggen. 
Over ruim 6 jaar is er al meer 
duidelijk wat de crisis en alle 
veranderingen in de zorg teweeg 
hebben gebracht. 
Er zijn veel punten besproken 
maar wat in de visie 2020 heel 
duidelijk naar voren is gekomen 
is dat burgerparticipatie op elk 
gebied een steeds grotere rol gaat 
spelen. Burgerparticipatie, wat 
betekent dat nou concreet. De 

overheid zal, doordat er enorme 
bezuinigingen moeten worden 
doorgevoerd, meer loslaten en de 
burger zal zelf meer het initiatief 

moeten nemen in het 
vinden van oplossingen. 
Gelukkig zien we in elke 
kern van Laarbeek dat 
veel inwoners al zelf 
het initiatief nemen om 
andere mensen die het 

moeilijker hebben een kans te 
bieden om mee te doen. Iedereen 
in Laarbeek moet immers mee 
kunnen doen!
We hebben in deze 
raadsvergadering als ABL 
aangegeven dat het goed is om 
in kaart te brengen wat er al door 
vrijwilligers in Laarbeek wordt 
gedaan. Zo kan er een goede 
samenwerking ontstaan tussen 
gemeente en de vrijwilligers en 
voorkom je dat er iets ontwikkelt 
wordt wat er al is. Elkaar aanvullen 

zal het uitgangspunt moeten zijn. 
Waar we als ABL erg trots op zijn 
is het grote aantal vrijwilligers 
dat op elk gebied in Laarbeek 
actief aanwezig is. Door de 
bezuinigingen hebben we deze 
vrijwilligers steeds meer nodig en 
wij vinden het belangrijk dat de 
gemeente en raad deze mensen 
het gevoel geven dat ze nodig 
zijn, gewaardeerd worden en heel 
belangrijk dat we ze ondersteunen 
als het even niet meer gaat. 
Mede door uw inbreng is deze 
toekomstvisie tot stand gekomen. 
Waarvoor dank! De verdere 
uitwerking volgt. ABL roept u 
als inwoner van Laarbeek op om 
mee te blijven denken over onze 
toekomst. 

Namens 
Algemeen Belang Laarbeek,
Bert Klessens, Monika Slaets 
en Christian van den Berg

nog maar een beginpunt van 
een in te zetten richting 
die we moeten volgen 

toekomst te waarborgen. 
Met alle aankomende 

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

Historische beelden stond sinds lange tijd vorige 
week weer voor het eerst in De MooiLaarbeek-
Krant. Er kwamen meteen alweer vele leuke reacties 
op. Twee van deze reacties:

Therèse Biemans – Gras uit Mariahout belde op: 
Dit zijn Klazien en Miet. Ik herken ze van gezicht. 
Bij Klazien ben ik nog vaak geweest tot dat ze 
stierf. Het was een heel sociale, lieve vrouw. Ie-
dereen was altijd bij haar welkom. 

Sjaak Beijers uit Lieshout mailde ook dat zij rechts op de foto Miet van Eijndho-
ven - Boudewijns herkende en links Stien van Eijndhoven - Vos. Beide dames zijn 
schoonzussen van elkaar. 

Historische beelden
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Informatieavond over Passend Onderwijs
Laarbeek/Helmond - De overgang 
van de basisschool naar de brug-
klas is voor elke leerling span-
nend. Maar voor kinderen met 
autisme kan deze overgang extra 
stressvol zijn. Waar lopen zij alle-
maal tegenaan en wat kunt u voor 
ze doen? Wat gaat de nieuwe wet 
‘passend onderwijs’ inhouden voor 
uw kind? Het Autisme Informatie 
Centrum (AIC) De Peel houdt hier-
over een informatiebijeenkomst. 

Tijdens de informatieavond zullen 
onder andere deze onderwerpen 
ter sprake komen. Sprekers: 
Mevr. Saskia Sliepenbeek, verbon-
den aan het Autisme Steunpunt 
Zuid-Oost Brabant. Mevr. Ine van 
de Rijt, Onderwijsconsulent. Dhr. 
Peter Kuijper, consulent onderwijs 

bij MEE en lid van de landelijke ge-
schillencommissie passend onder-
wijs.

Aansluitend gelegenheid tot het 
stellen van vragen aan het panel, 
bestaande uit de sprekers en erva-
ringsdeskundigen. 

De informatie avond vindt plaats 
op 27 november op de locatie van 
MEE aan de Baroniehof 169a te 
Helmond.  Aanvang om 19.30 uur, 
einde 21.30 uur. De koffie staat 
klaar vanaf 19.00 uur. Wilt u  in 
deze avond bezoeken, stuur dan 
voor 24 november een mail naar: 
aic-depeel@nva-nb.nl en vermeld 
daarin met hoeveel personen u 
komt en wat uw relatie tot autisme 
is.

Het AIC DE Peel maakt onderdeel 
uit van het de Nederlandse Vereni-
ging van Autisme. Het AIC wordt 
gerund door vrijwilligers die allen 
ervaringsdeskundigen zijn. Hetzij 
dat ze zelf autisme hebben of dat 
er in het gezin kinderen of partner 
met autisme zijn.

Elke woensdagochtend van 9.30 
uur tot 11.30 uur houdt het AIC 
een inloopspreekuur bij Stichting 
MEE in Helmond.
Iedere 4e  woensdag van de maand 
is er ook nog een contact-ochtend 
voor vrouwen met autisme en 
vrouwen die in hun directe omge-
ving personen met autisme ken-
nen. Dan bent u van harte welkom 
tussen 10.00 en 11.00 uur. 
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Boerdonk - Toneelvereniging Gèr 
Gespeuld uit Boerdonk speelt dit 
jaar de klucht: BLAUW BLOED OP 
BEZOEK. Een dorp krijgt in verband 
met het 500-jarig bestaan bezoek 
van de Koningin en misschien wel in 
het dorpscafé. 

Een commissie zal beoordelen of het 
café aan de eisen voldoet. Dit geeft 
paniek bij de uitbaters; het zal def-
tiger moeten worden en er zal ver-
bouwd moeten worden (gelukkig 
is het café qua elektriciteit al veilig 
bevonden door keuringsbedrijf Elek-
dent). De vaste gasten gaan daar 
evenwel het nodige van merken. Tot 
overmaat van ramp vindt de maffia 
het café de ideale plek om te over-
leggen. 

Of Koningin Maxima ook werke-
lijk het café komt bezoeken, kunt u 

komen bekijken in gemeenschaps-
huis Den Hazenpot te Boerdonk op 
vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26, 
woensdag 29, vrijdag 31 januari en 
zaterdag 1 februari. De kaartverkoop 
start op vrijdagmorgen 15 novem-
ber om 00.00 uur bij Peter en Arna 
Vogels, Coxsebaan 5 te Boerdonk 
tel. 0492-366516. Kaartjes alleen in 
de voorverkoop en ze kosten maar 
€5,00 per stuk.

Boerdonk - Dit jaar viert WTC Boer-
donk haar 10-jarig jubileum. Hier is 
afgelopen jaar meerdere keren bij stil-
gestaan en dit jaar leek het fietsen dan 
ook af en toe maar bijzaak: Er is heel 
wat afgefeest. Als klap op de vuurpijl 
vond afgelopen zondag een moun-
tainbiketocht plaats. 

Het had de hele week gegoten dus het 
traject dat gefietst zou worden, lag er 
in ideale conditie bij. Geheel in stijl van 
het feestjaar werd de groep per huifkar 
vervoerd naar de start van de tocht, die 
in Handel begon. Eerst werd gecontro-
leerd of iedereen wel een zwemdiplo-
ma had want er lagen veel diepe slo-
ten met veel water langs het parcours. 

Daarna begon de tocht. De ervaren 
rotten in het mountainbiken vertelden 
al dat je eerst nog wel braaf langs de 
plassen zou rijden en later niet meer, en 
zo geschiede. Soms was er geen ruimte 
meer langs de plassen en moest je er 
wel doorheen. Op enig moment zag 
de groep in weer een diepe plas alleen 
nog maar een helm op en neer gaan. 
Heen en terug en nog een keer. Toen 
hij weer boven water kwam bleek het 
Harrie te zijn. “Ik was mijn bril kwijt”, 
was zijn nuchter commentaar. 

Ongeveer halverwege werden de le-
den getrakteerd op koffie en gevulde 
koeken, ja het kan niet op dit jaar. Ook 
kon er even bijgepraat worden met de 

leden van WTC, die het fietsen vooral, 
of alleen nog, thuis doen. Na deze har-
telijkheden kropen de mountainbikers 
weer op de fiets en met gezwinde vaart 
doken zij weer het bos in. Na ruim een 
uur crossen door de blubber kwamen 
ze op bekend terrein: ze roken de stal. 
In dit geval de stal van Theo Vilier, 
waar de fietsers werden ontvangen 
met hogedrukspuit, erwtensoep, wor-
stenbrood en uiteraard bier om het 
zand tussen de tanden weg te spoelen. 

Het was een geweldige afsluiting van 
een super feestjaar. Wat rest is de na-
jaarsvergadering. Organisatie bedankt!

Boerdonk - In oktober is door 
Stichting Herfstweekend Boerdonk 
een leuk en goed bezocht weekend 
georganiseerd. De stichting heeft 
tot doel een bijdrage te leveren 
aan de leefbaarheid van Boerdonk 
zonder daar geld aan te verdienen. 

Afgelopen editie was mede door de 
cabaretavond bijzonder geslaagd 
en aangezien de stichting alles in 
eigen beheer heeft, dus ook de ver-
koop van drank en eten, hebben ze 
een mooi financieel resultaat be-
haald en bestond de mogelijkheid 
daar een goed doel mee te kunnen 
verrassen. 

Dat goed doel was deze keer de 
Jeugdcommissie van de Hazen-
pot. Deze groep enthousiastelin-
gen organiseert een keer of 4 per 
jaar een gezellig uitstapje of eve-
nement voor de jeugd van 12 tot 
ongeveer 16 jaar, en dat doen ze 
met veel enthousiasme . Geluk-
kig wordt hier door de Boerdonkse 
jeugd dankbaar gebruik van ge-
maakt. De stichting Herfstweekend 
Boerdonk was dan ook blij deze 
commissie een hart onder de riem 
te kunnen steken met een cheque 
van €250,00. De commissie is er 
zeer verguld mee en vindt het een 
stimulans om met hun activiteiten 
door te gaan. 

Boerdonk - In een enerverende par-
tij tussen Boerdonk 1 en Sambeek 1, 
ging Sambeek met de punten huis-
waarts. Ze lieten daarbij Boerdonk 
met een kater achter. De eerste helft 
was helemaal voor Sambeek, al was 
de eerste kans wel voor Boerdonk. 
Daan Dortmans schoot van dichtbij 
op de keeper. 

Daarna nam Sambeek het heft in han-
den. Het was voor de verdediging van 
Boerdonk, en eigenlijk niet alleen voor 
hen maar voor alle spelers, alleen maar 
terug uit. Ze konden er gewoon niet 
goed uit komen. Mark Opheij hield 
zijn ploeg nog lang in de race met en-
kele knappe reddingen, maar de 0-1 
kwam nou niet echt als een verrassing 
en was een mooie goal voor Sambeek. 
Het was knap van Boerdonk dat ze er 
wel in bleven geloven, ervoor bleven 

vechten maar moesten toch de 0-1 
mee de rust in nemen. 

De trainer kon wat wijzigingen en tips 
meegeven want het was tenslotte nog 
maar 0-1. En dat hielp o.a. Will-Jan 
Verhoeven. Want hij kopte uit een 
corner al bijna raak. Er ontstond een 
gehele andere wedstrijd want het was 
nu Boerdonk wat de lakens uitdeelden. 
Er werd met veel inzet gespeeld tussen 
de beide teams. Het was Daan Dort-
mans die voor de verdiende 1-1 zorg-
de middels een schot van Erik van den 
Bosch. Deze werd door de keeper van 
Sambeek slecht verwerkt waardoor 
Daan Dortmans van dichtbij snoeihard 
binnen knalde. Boerdonk geloofde nu 
ook in de overwinning. Het was nu 
voor Sambeek, vrouwen en kinderen 
eerst. Met nog 10 minuten te spelen 
kreeg Sambeek de wedstrijd steeds 

meer terug in hun grip en de uitval-
len werden weer gevaarlijk. Zo ook 
een counter en een slippertje van de 
verdediging waardoor de 1-2 werd ge-
scoord. Was het verdiend verloren? 1 
punt voor Boerdonk was misschien wel 
verdiend geweest. Maar helaas mocht 
dit niet zo zijn. Het publiek had in ie-
der geval een leuke wedstrijd gezien 
en een prima Boerdonk 1.

Volgende week naar de  Willy’s in Wil-
bertoord. Gewoon zo doorgaan, dan 
gaan er drie punten mee naar Boer-
donk. 

MooiBoerdonk
Jubilerend WTC Boerdonk duikt de modder in

Stichting Herfstweekend schenkt cheque 
van €250 aan jeugdcommissie Hazenpot

Boerdonk met een kater…

De leden van WTC tijdens de mountainbiketocht

Intocht Sint Nicolaas in Boerdonk

Het Veerhuis leukste 
restaurant van Veghel

Toneelvereniging Gèr Gespeuld 
start kaartverkoop

Boerdonk - Op zaterdag 16 novem-
ber komt Sint Nicolaas weer naar 
Nederland. Hij komt met zijn pakjes-
boot aan in de historische binnen-
stad van Groningen. Na een nachtje 
slapen, trekken de Sint en zijn zwarte 
pieten door Nederland om alle kin-
deren een bezoekje te brengen. 

Op zondagmiddag 17 november 
zal de Sint met zijn pieten in Boer-
donk verschijnen. Om 14.00 uur 
wordt Sint Nicolaas ontvangen bij 
het speeltuintje aan de Meester van 
Zutphenstraat. Daar staan de Boer-
donkse kinderen voor hem klaar. Het 
enige echte Boerdonkse dweilorkest 
‘Tismarwadegewendbent’ zal enkele 
leuke Sinterklaasliedjes ten gehore 
brengen. Vanaf daar maakt de Sint 
met paard en wagen een ritje door 
Boerdonk. Rond 14.30 uur komt de 
Sint in zaal Den Hazenpot, om alle 
kinderen van 0 jaar tot en met groep 

8 van de basisschool een handje te 
geven. 

De zwarte pieten hebben in de zomer 
lekker uitgerust in Spanje en zijn er 
dus helemaal klaar voor om samen 
met de kinderen een hoop leuke din-
gen te doen! Voor alle kinderen geldt 
ook dit jaar weer: “wees lief tegen 
je broertjes, zusjes, vader, moeder, 
opa’s, oma’s en alle andere mensen”, 
dan heeft de Sint vast iets leuks bij 
zich. De kinderen van 0 en 1 jaar kun-
nen gewoon hun middagdutje doen, 
want de Sint bewaart hun cadeautjes 
tot 16.15 uur, om ze dan uit te delen.

Alle aanwezigen kunnen genieten 
van de leuke optredens die de kin-
deren en ‘Tismarwadegewendbent’ 
voor de Sint hebben ingestudeerd. 
Kom dus zondag de 17e kijken en 
genieten van een gezellige middag in 
zaal Den Hazenpot.

Boerdonk - Restaurant Het Veerhuis 
is als winnaar uit de bus gekomen bij 
de verkiezing van de gemeenteronde 
Veghel voor het leukste restaurant 
2013. Zij gaan nu door naar de fi-
naleronde en gaan strijden voor de 
provinciale titel, en wie weet daarna 
ook de landelijke titel: ‘Het leukste 
restaurant van Nederland’! 

De finaleronde loopt van 6 november 
tot en met 19 november 2013. Het 
Veerhuis hoopt dat u op hen stemt en 
ook anderen in uw netwerk enthou-
siasmeert om op hen te stemmen. De 

stemmen die in de eerste ronde zijn 
behaald, tellen in de finaleronde ge-
woon mee. Die zijn dus al binnen. 

Stemmen kan op www.restaurant-
verkiezing.nl. Het Veerhuis bedankt 
iedereen voor alle steun, en bovenal 
ook iedereen die op hen stemt.  

Betaalbaar bouwen doe je 
samen met anderen!

Nieuwsgierig?  www.vastgoedregisseur.nl  0651834563
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Aarle-Rixtel - Muzikale en OJO, 
beide orkesten uit Aarle-Rixtel, 
geven op zaterdag 23 november 
vanaf 20.15 uur een concert in De 
Dreef. De toegang is gratis.

Muzikale 
Muziekvereniging Muzikale werd 
op 21 april 2004 opgericht. De 
naam Muzikale verwijst naar: mu-
ziek maken in Ale. Vijftien muzi-
kanten die voorheen bij andere or-
kesten speelden hadden hetzelfde 
doel: op redelijk niveau spelen van 
musical-, film-, mars- en popmu-
ziek, maar ook licht klassieke en 
gedragen nummers. Vijf jaar werd 
hard gewerkt aan de opbouw van 
een repertoire onder leiding van 
Marius Boogaarts. Vanaf 1 april 
2009 staat Gert van Kraaij als di-
rigent voor het orkest en hij heeft 
het repertoire verder uitgebreid. 
Geleidelijk aan is de vereniging 
gegroeid en heeft momenteel een 
nagenoeg complete bezetting be-
staande uit 30 muzikanten.Voor 
meer informatie: www.muzikale.nl.

OJO 
In 2002 nam het bestuur van har-
monie De Goede Hoop het initia-
tief om mensen de kans te geven 
op latere leeftijd nog een instru-

ment te leren spelen. Hieruit is 
het orkest OJO, Oudere Jongeren 
Orkest, ontstaan. Het orkest is ook 
mede bedoeld als opleidingsorkest 
en het gevolg hiervan is dat ook 
enkele leden doorgestroomd zijn 
naar het groot orkest. Naast enke-
le concerten verzorgt OJO elk jaar 
een optreden voor de jubilarissen 
tijdens de serenadedag en op 2de 
kerstdag tijdens Muziek rond de 
kerststal. Het repertoire bestaat uit 
diverse soorten muziek, waaron-
der film- Spaanse en licht klassieke 
muziek. Vanaf het begin staat het 
orkest onder leiding van Louis van 
de Weijer.
Voor meer informatie: 
www.harmonie-dgh.nl/ojo-en-la-
banda.html. 

Muzikale en OJO spelen die avond 
om de beurt een aantal nummers 
uit hun repertoire dat zeer gevari-
eerd is en voor elk wat wils biedt. 

‘Meester, gaan we vanmiddag het 
plankje doorslaan?’ Meester keek 
op en zag twee helblauwe kijk-
ers verwachtingsvol zijn blik be-
groeten. ‘Nou, gaan we meppen?’ 
Een voorzichtige onrust maakte zich 
meester van de maatjes 37 die aan 
de trippelende voetjes zaten. ‘Ik denk 
dat jij dat beter weet dan ik, Daantje!’ 
‘Ja, maar ik weet het niet zeker meer 
…. ’ Een gloed bezorgdheid glom van 
de twee rode kooltjes af. ‘Dahaan, 
kom nou, ik mot nar huis’. Kameraad 
door dik en dun Harry stak zijn hoofd 
met beginnende puberpukkels om de 
hoek. ‘Ja, wacht ef, kom zo’. Een vage 
armbeweging wat zoiets betekende 
als ‘chill maat’ moest Harry duidelijk 
maken dat hij niet zo moest jagen. 
‘Jongen, luister es, ik heb honger als 
een perd, Skiet op!’ Luid en duidelijk 
liet Harry nu merken dat Daan mee 
moest komen. ‘Jahaa, IK KOM, dat 
zeg ik toch!’ 
‘Harry, Daan wil weten of jullie van-
middag bij het Marietje Kessels proj-
ect het plankje gaan doorslaan. Weet 
jij dat misschien?’ Meester kwam 
als de bekende blauwhelm tussen-
beide en probeerde met een tactische 
meesterzet de gemoederen wat te 
bedaren. Het lukte. ‘Ja, vanmiddag is 
het timmeren, mees. En nou meeko-
men, Daan.’ Daan wist genoeg en liep 
gedwee richting zijn kameraad. ‘Ha da 
dan gewoon an min gevroagd, maat!’ 
’s Middags was het dus zover. Het 
plankje zou doorgeslagen worden. In 
de kring kreeg eerst iedereen de kans 
de klap te oefenen op een stootkussen. 
‘Ha, een kussen, da’s voor mietjes’, 
riep Harry. Met een ferme klap op 
dit stootkussen zette hij zijn uitspraak 
kracht bij. Daan volgde daarna, zijn 
klap was minder van kracht, het was 
meer een ferme tik. Aarzelend schoof 
hij het kussen door. De gedachten 
over het plankje kropen als irritant 
zoemende muggen door zijn hoofd: 
‘Krijg ik dat plankje wel door? Doet 
mijn hand geen pijn? Wat zal de klas 
wel niet denken als het niet lukt? Ik 
zal de enigste zijn die het plankje niet 

door de midden krijgt …’
‘Goed, wie wil er beginnen.’ De stem 
van Ruud, de cursusleider, klonk als 
donderklap bij heldere hemel. Nu ging 
het dan toch echt beginnen. ‘Ik’, en 
natuurlijk, pontifi caal zat Harry al op 
z’n knieën bij de houten uitdaging. 
‘Makkie’. ‘Je weet het, Harry. Sluit je 
af, focus je op je plankje, heb vertrou-
wen en wil er echt doorheen!’ ‘Maak je 
niet druk. Komt goed’. De groep werd 
stil, Harry balde zijn vuist. Duim om de 
vuist heen. Eén, twee en krak, doormi-
dden. Triomfantelijk keek hij rond. Hij 
pakte zijn twee stukken hout en liep 
naar zijn plek. ‘Nu jij, Daan. Makkie.’ 
Maar Daan reageerde niet. ‘Wa ist, 
maat. Kom op, joh. Mij is het ook 
gelukt, dan ken de gij het ok!’ Maar 
Daan werd kleiner en kleiner. Ook 
de rest van de klas zag dit gebeuren. 
‘Kom op Daan, dat lukt je wel.’ Vel-
erlei soorten van deze kreten kwam 
Daans oorschelpen binnen. Gedwon-
gen door de groepsdruk stond hij op. 
Schoorvoetend slofte hij naar Ruud en 
zijn plankjes. Inmiddels was meester 
ook binnengekomen. Daan wierp nog 
een wanhopige blik op hem. Meester 
knikte hem toe en stak zijn duim op, 
ten teken dat hij er vertrouwen in 
had. Met knikkende knieën, enkels en 
meerdere trillende ledematen hurkte 
Daan neer. Hij durfde niet om zich 
heen te kijken. ‘Nou Daan. Je klas 
steunt je, door dik en dun. Zij geloven 
in jou. Durf ook te geloven in jezelf.’ 
Ruud legde het plankje op de twee 
steunplankjes klaar. ‘Bal je vuist, denk 
aan je duim. Concentreer je, sluit je af 
van de rest.’ Maar Daan had er veel 
moeite mee en Harry zag dat. ‘Daan, 
of ge die plank nou dur mept of nie, 
ge bliet minne moat.’ ‘KRAK’, en daar 
ging het plankje. Als vanzelf ging de 
vuist van Daan suizend omlaag en 
vlotjes door het vurenhout heen. 
Dankbaar en trots keek hij op. Een 
dikke duim van Harry was het eerste 
wat hij zag, gevolgd door het mooiste 
applaus wat Daan ooit had gekregen

Mees Joost

Het plankje

Vakmanschap in bouwen, voortko-
mend uit drie generaties ervaring in 
de wereld van de aannemerij. Daar 
staat Wijdeven Totaalbouw uit Maria-
hout voor. Met een breed eigen team 
van gedreven vakmensen, pakken zij 
ieder werk van begin tot eind profes-
sioneel aan.

Plannen maken, tekenwerk verzorgen, 
vergunningen aanvragen, complete 
uitvoering en nazorg, alles is mogelijk. 
Of het nu gaat om een vergunnings-
aanvraag om te bouwen, een kleine 
verbouwing of de complete bouw van 
een woning of bedrijfspand, Wijdeven 
Totaalbouw realiseert uw plannen, on-
dersteund door een vaste groep van 
erkende onderaannemers.

Als lid van Bouwgarant en Bouwend 
Nederland, staat Wijdeven Totaal-
bouw garant voor kwaliteit in werk 
en communicatie. Ieder werk wordt 
dan ook vanaf het eerste gesprek tot 
en met de laatste hand aan de afwer-
king in nauw overleg met opdrachtge-
vers of architecten begeleid. Op deze 

manier houden zij het directe persoon-
lijke contact en kan er snel worden 
ingespeeld op extra wensen of wijzi-
gingen.

Aspecten zoals het milieu en de vei-
ligheid worden steeds belangrijker in 
de bouwwereld. De uitvoering van de 
werken gebeurt door Wijdeven dan 
ook volgens het VCA** systeem. Dit 
systeem garandeert de veiligheid van 

zowel de eigen mensen als die van de 
mensen in de directe omgeving waarin 
Wijdeven Totaalbouw bewust en ver-
antwoord met het milieu omgaat.

Van klein tot groot, particulier of be-
drijf, Wijdeven Totaalbouw verzorgt 
het voor u. Van advies tot totaalbouw. 
Het bouwbedrijf met alles in huis. Kijk 
op www.wdvtotaalbouw.nl en laat u 
inspireren.

Van advies tot totaalbouw Advertorial

STEKKERMORTEL 6A, MARIAHOUT      0499-465100

WWW.WDVTOTAALBOUW.NL

DAG

ACTIE!

Orchideestraat 3 | Beek en Donk

www.jansenautobedrijf.nl

Orchideestraat 3 | Beek en Donk 
www.jansenautobedrijf.nl

CARWASH
OPEN DAG
 ZA 16 NOV 9 - 17 uur

Maak 16 nov onder het genot van een 
gratis kopje koffi e kennis met onze

NIEUWE 
WASPAS

€5 
GRATIS 
  WAS-TEGOED
  op de eerste 50 waspassen

Muzikale en OJO geven een concert

Het orkest OJO 

Orkest Muzikale 
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Klassieke Sinterklaasintocht 
in Mariahout 

Zowel een intocht als een uittocht in Aarle-Rixtel 

Werkgroep Sint Nicolaas Beek en Donk 
zet zich voor 100% in 

Lieshout: Sinterklaasweekend met klompenactie 
en intocht sint 

Mariahout – Al jaren weet Sinterklaas de weg naar Maria-
hout te vinden. Op de manier hoe dit gebeurt, is wel wat 
veranderd. Voor 1975 werd het comité nog aangestuurd 
door de lagere school, ofwel het zusterklooster. Zuster 
Egberta van Beurden was het hoofd van de Bernadette-
school en kartrekker bij de intocht van Sinterklaas.

“Dit comité bestaat nu nog steeds. Er is een kerngroep 
met enkele vaste medewerkers, wisselend van 
samenstelling door de jaren heen”, vertelt één 
van de organisatoren, Frits Vorstenbosch. 
“Alle pieten van vroeger kunnen zich 
Zuster Egberta nog herinneren. Zij 
werden dusdanig stevig schoon 
geschrobd alsof ze de laatste we-
ken niet in bad waren geweest.”

Aarle-Rixtel – Sinterklaas wordt in Aarle-Rixtel al sinds 
de jaren vijftig binnengehaald. Eerst door de katholieke 
arbeidersbond, later door het Sinterklaas Comité Aarle-
Rixtel en vanaf dit jaar als stichting. Vele vrijwilligers 
hebben geholpen om van deze intocht een succes te ma-
ken. 

“Als stichting hebben we slechts 8 leden: secretaris Ma-
riëlle Wilbers, penningmeester Hans van de Nieuwenhof,  
bestuursleden Regina van den Bogaard, Ruud Martens, 
Bart Kersten, Johan Van Bakel en Paul Geene en voorzitter 
John Bevers”, aldus deze laatstgenoemde persoon. 

John vervolgt: “Natuurlijk zou het onmogelijk zijn om een 
evenement te organiseren zonder al onze vrijwilligers. Het 
leuke is natuurlijk het dorpse karakter met de vele tradi-

Beek en Donk – “Als je spreekt over 
de intocht van Sint Nicolaas in Beek 
en Donk, zullen weinig mensen weten 
wat er bij een dergelijke intocht aan 
voorafgaat”, vertelt voorzitter van de 
werkgroep Wim Swinkels. Zaterdag is 
het weer zo ver: dan komt de goedhei-
ligman aan land voor de deur van Piet 
Heijl Automaterialen. 

Een mooi versierde boot, een podium, 
discowagen, oldtimer, dranghekken en 
Pieten met veel strooigoed: het is alle-
maal aanwezig bij de Beek en Donkse 
Sinterklaasintocht. De intocht bestaat al 
heel lang in het dorp. “De eerste stuk-
ken dateren van 1964, maar we weten 
dat onze werkgroep al veel langer be-
staat”, vertelt Wim. Hij legt uit: “Praat 
maar eens met oudere mensen in Beek 
en Donk. Je krijgt meteen te horen dat 
de intocht al bestond toen zij klein wa-
ren.”

De werkgroep bestaat uit tien personen. 
Tot afgelopen jaar was ook Martien van 
den Eijnde bij de werkgroep. Hij heeft 
dit meer dan 60 jaar gedaan en kreeg 
voor al zijn werk de vrijwilligerspenning 
van de gemeente  Laarbeek uitgereikt. 
Het realiseren van de Sinterklaasintocht 
is volgens Wim best een hele klus. “Ie-
der lid van de werkgroep heeft zijn eigen 
taken. Beslissingen worden door alle be-
stuursleden gezamenlijk genomen. Per 

Lieshout – Zowel zaterdag als zon-
dag staat het dorp Lieshout in het 
teken van Sinterklaas. De 6-koppige 
Lieshoutse werkgroep komt tot het 
weekend van de intocht een aantal 
keren bij elkaar om alles uit te wer-
ken.

“Iedereen in de groep heeft een 
taak, die hij of zij in deze werkgroep 
ieder jaar weer uitwerkt”, vertelt me-
deorganisator Gerrit van Kaathoven. 

“In Lieshout hebben we altijd een 
Sinterklaasweekend. Op zaterdag 
houden we een klompenactie met 
pieten. De dag daarna vindt de in-
tocht plaats”, legt Gerrit uit. “Er zit 
veel meer werk in zo’n weekend, 
dan meestal gedacht 
wordt. Er werken tij-
dens deze twee da-
gen wel 50 vrijwilligers 
mee om alles in 
de juiste banen 
te leiden.”

Ieder jaar is 
het weer op-
nieuw spannend 
in Lieshout. Wat zal er 
dit jaar gebeuren? Vorig jaar kreeg 
een piet tandpijn. Tandarts ‘Holle-

Op dit moment zit het comité onder 
de paraplu van de stichting Zorg om 
het Dorp. Het Sint Nicolaascomité 
wordt, ook op financieel vlak, gedra-
gen door alle buurtverenigingen van 
Mariahout. “Wij hebben het tot nu 
toe kunnen doen zonder commerciële 
hulp, en daar streven we ook naar”, 
legt Frits uit. “Ik hoop dat we het zo 
volhouden.”

Het Mariahoutse Sint Nicolaascomi-
té organiseert de officiële intocht in 
Mariahout. Frits: “De intocht is klas-
siek van aard: rondgang met Harmo-
nie St.Caecilia voorop, de sint op een 
paardenkoets en de zwarte pieten met 
zakken strooigoed eromheen.”

Komende zondag is het zo ver. Voor 
alle kinderen tot en met groep 4 is er 
een speciale aparte feestelijke ont-
vangst, met zang en spel in het Buurt-
huis. De burgemeester en wethouders 
heten de sint daar officieel welkom in 
Mariahout. Voor de kinderen vanaf 
groep vijf is er een aparte activiteit op 
dezelfde tijd, ook in het Buurthuis. Het 
Sinterklaascomité is ook verantwoor-
delijk voor het bezoek aan de Berna-
detteschool op 5 december. “Dat hij 
op alle activiteiten iets lekkers mee-
neemt, is natuurlijk vanzelfsprekend.”

jaar komen we drie keer bijeen, en als het nodig is meer. 
Waar nodig, communiceren we over internet.”

De Werkgroep start in januari met de evaluatie. De intocht 
wordt geanalyseerd en opmerkingen worden besproken en 
waar wenselijk en/of mogelijk aangepast en in het draaiboek 
opgenomen.  “Daarnaast kijken we voorzichtig alvast naar 
de komende intocht”, vult Wim aan. “In oktober vindt de 
tweede bijeenkomst plaats. Het draaiboek wordt doorgeno-
men en  er wordt gekeken naar de wensen. Ook kijken we 
naar de stand van zaken met betrekking tot de actiepunten 
per lid.”

De derde bijeenkomst vond pas plaats: een paar weken voor 
de intocht. “Hier worden de puntjes op de i gezet. Wat ons 
betreft kan de intocht beginnen!”

ties. Al vele jaren worden sinterklaas 
en zijn pieten tijdens de intocht op-
gehaald door de Harmonie de Goede 
hoop en beide Aarle-Rixtelse gildes. 
We vertrekken dan gezamenlijk in een 
optocht naar de De Dreef.”

Het Multifunctionele centrum ziet er 
zondag uit als een heus theater. “Hier 
zorgt onze bouwploeg voor”, vertelt 
John. “Sinterklaas wordt deze middag 
getrakteerd op geweldige optredens 
van de kinderen van Aarle-Rixtel. Na 
afloop krijgen alle kinderen een snoep-
zak en een mandarijn.”

Uittocht
Maar de Sinterklaas-stichting in Aarle-
Rixtel houdt het niet alleen bij de in-
tocht. “Wij houden ook een uittocht, 
om Sinterklaas uit te zwaaien”, vertelt 
John. “Voor sommige kinderen is het 
moeilijk te begrijpen waarom Sinter-
klaas geen afscheid neemt. Daarom 
houden wij een uittocht. Deze vindt 
plaats op 6 december. Sinterklaas be-
dankt dan alle kinderen voor de aan-
dacht en alle mooie tekeningen en zet 
weer koers richting Spanje.”

De Aarle-Rixtel stichting kijkt ieder jaar 
terug op een mooie intocht – en sinds 
vorig jaar de uittocht – samen met de 
vele kinderen, ouders, opa’s, oma’s en 
belangstellenden.

kies’ moest dit op te lossen. En dat lukte gelukkig. Dit 
jaar zal niet zonder horten of stoten verlopen. Wat er 

precies gaat gebeuren, dat wordt zondag pas 
duidelijk. 

Met veel plezier organiseert de Lieshout-
se werkgroep ieder jaar dit weekend: 
“We vinden het een mooie, pure Hol-
landse traditie, die niet verloren mag 
gaan. Ieder jaar kijken de kleintjes 

uit Lieshout er weer naar uit.” Gerrit 
vervolgt: “Na dit weekend komen we 

nog een keer bij elkaar om te evalueren. 
Vervolgens hebben we weer even rust, 

alvorens de goedheiligman weer terug naar Nederland 
komt.”

Vlnr. Mariëlle Wilbers, Johan van Bakel, Regina van den 
Bogaard, Bart Kersten en Hans van de Nieuwenhof

Gerrit van Kaathoven, één 
van de medewerkers van het 
Sinterklaascomité in Lieshout

Onderste rij vlnr: Robbert Beekmans, Johan Maas en Theo Schriks. Bovenste 
rij vlnr: Leo van den Hurk, Andre van Oort, Catri Martens, Cor van den Berg, 
Wim Swinkels, Hugo van Schijndel Op de foto ontbreekt Frans van Wanrooij 

Anny en Frits Vorstenbosch

Zowel een intocht als een uittocht in Aarle-Rixtel Lieshout: Sinterklaasweekend met klompenactie 

Onderste rij vlnr: Robbert Beekmans, Johan Maas en Theo Schriks. Bovenste 
rij vlnr: Leo van den Hurk, Andre van Oort, Catri Martens, Cor van den Berg, 
Wim Swinkels, Hugo van Schijndel Op de foto ontbreekt Frans van Wanrooij 

Wanneer: 
Tijd:      
Waar:       
 
Route:          

Website: 

* Bij slecht weer vindt de ontvangst om 14.30 
uur in het Ontmoetingscentrum plaats. Radio 
Kontakt en een geluidswagen, die door het 
dorp rijdt, maken dit dan bekend. 

Wanneer: 
Tijd:      
Waar:       
 
Route:          

Website: 

* Het programma in De Dreef start om 14.00 
uur. Allerlei verenigingen verzorgen geduren-
de deze middag optredens. 

Wanneer: 
Tijd:      
Waar:       
Route:          

* Op zaterdag vindt in Lieshout de klompen-
actie plaats. Pieten gaan dan de deuren langs 
met de klomp. Dit is vanaf 14.00 uur. 

Wanneer: 
Tijd:      
Waar:       
Route:          

* Bij slecht weer kan de route gewijzigd wor-
den.

Zaterdag 16 november
14.00 uur
Aan het kanaal bij 
Piet Heijl Automaterialen 
Pater de Leeuwstraat, Burge-
meester Seelenlaan, Oude Bem-
merstraat, Raagtenstraat, School-
straat, Brouwerstraat, Otterweg, 
Pater Becanusstraat, Zaagmo-
lenweg, Molenweg, Dr. Timmer-
slaan, Heuvelplein.
www.sinterklaasbend.nl 

Zondag 17 november
12.30 uur
Jachthaven Aarle-Rixtel 
(Havenweg)
Havenweg, Klokkengietersstraat, 
Dorpsstraat, Kannelustweg, Lage 
Hoeve, De Malthezer, De Duiven-
akker 

 www.sinterklaasaarlerixtel.nl

Zondag 17 november
11.30 uur
Op de Heuvel 
Er is geen route. Het ontvangst 
en de feestelijkheden zijn op De 
Heuvel

Zondag 17 november
14.00 uur
Bernadettestraat
Het Buurthuis, Bernadettestraat, 
Wilhelminastraat, Julianastraat, 
Bernadettestraat, Talingstraat, 
Knapersven, Bernadettestraat, 
Buurthuis. 

Intocht Beek en Donk Intocht Aarle-Rixtel Intocht Lieshout Intocht Mariahout

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

De Sinterklaasintochten in Laarbeek
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Sinterklaas arriveert zaterdagmiddag om 14.00 uur in Beek en Donk

Hoor de wind waait door de bomen!

Beek en Donk - ‘Hoor de wind waait 
door de bomen’, ja, dat kun je wel zeg-
gen een week voor de aankomst van 
de Sint en zijn Pieten in Beek en Donk. 
Wat een weer is het de afgelopen tijd 
geweest! Storm, regen en guur weer is 
het geweest. Het past precies bij de ti-
tel van het bovenstaande lied. Hopelijk 
is het zaterdag beter weer als de boot 
aanlegt bij Piet Heijl voor de deur. Al-
les is door de Werkgroep Sint Nicolaas 
gedaan om het voor de Sint en zijn Pie-
ten naar hun zin te maken. Nu alleen 
nog dat beetje geluk met het weer.

De Regelpiet heeft gezegd dat de boot 
op tijd in Beek en Donk zal aankomen. 
Alle Pieten die mee mogen komen 
naar Beek en Donk zijn heel gelukkig. 
Er waren zoveel Pieten die mee wilden 
komen dat de Regelpiet heeft moeten 
loten wie de gelukkigen waren. Wel 

heeft hij gezegd dat ze niet met de pak-
jesboot 12 komen, maar met de Pak-
jesboor 43, deze is sneller! En mocht 
het nodig zijn, dan vaart deze boot wat 
vroeger aan en vliegen de Sint een stel 
Pieten met de helikopter na.

Natuurlijk vinden de Sint en Pieten het 
leuk als jullie ook weer mooie tekenin-
gen maken en je leuk kleden, bijvoor-
beeld een muts met je naam of iets der-
gelijks. Daarnaast wil de Sint Nicolaas 
Werkgroep iedereen bedanken die, op 
welke manier dan ook, het voor hen 
mogelijk hebben gemaakt om ook deze 
intocht weer zo mooi te kunnen orga-
niseren. Bedankt allemaal, ook namens 
alle kinderen!

Afgelopen jaren stonden er meer dan 
1500 kinderen en ouders langs de rou-
te. De organisatie hoopt dit jaar weer 

zoveel personen te mogen verwelko-
men. 

De route 
Pater de Leeuwstraat, Burgemeester 
Seelenlaan, Oude Bemmerstraat, Raag-
tenstraat, Schoolstraat, Brouwerstraat, 
Otterweg, Pater Becanusstraat, Zaag-
molenweg, Molenweg, Dr. Timmer-
slaan, Heuvelplein.

Aankomst
Wel wil de organisatie er nogmaals op 
wijzen dat de aankomst om 14.00 uur 
is. Bij slecht weer, als de Sint niet met de 
boot kan komen, is de ontvangst in het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 
om 14.30 uur Dit zal dan door Radio 
Kontakt en met een geluidswagen door 
het dorp bekend worden gemaakt. Bezoek onze showroom

DAS MOOI

TORENAKKERWEG 3A  AARLE-RIXTEL 
0492-381383       www.vanrooydasmooi.nl

Sinterklaas en Pieten weekend in Lieshout 
LIeshout - We hebben er weer 
lang op moeten wachten, maar dit 
weekend is het dan zo ver: Sinter-
klaas komt met zijn Pieten naar Ne-
derland en natuurlijk ook naar Lies-
hout. Zaterdagmorgen komt de Sint 
met zijn Pieten aan in Nederland, in 
Groningen om precies te zijn. 

Diezelfde middag zijn er al veel Pie-
ten in Lieshout, die komen helpen 
met de klompenactie. Deze start 
om 14.00 uur. De dag daarna komt 
Sinterklaas naar Lieshout, en wel om 

11.30 uur op de Heuvel. Het belooft 
weer een groot feest te worden met 
de mooie klanken van de Harmonie 
en de Burgemeester die de Sint na-
mens de gemeente de komt verwel-
komen. 

Om het feest compleet te maken 
hebben, zijn er nog twee dingen 
nodig. Eén is een beetje droog weer. 
En het tweede wat nodig is, zijn heel 
veel kinderen met papa’s en mama’s 
en natuurlijk de rest van de familie. 
Tot zondag!

Sinterklaas meert aan in Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Nog enkele nachten 
slapen en dan zijn Sinterklaas en zijn 
pieten weer in Nederland. Ook in 
Aarle-Rixtel wordt de goedheiligman 
verwelkomd, en wel op zondag 17 
november om 12.30. De pakjesboot 
meert aan in de jachthaven van Aarle-
Rixtel aan de havenweg.

Iedereen is van harte welkom om hier-
bij aanwezig te zijn. Na dit hartelijk ont-
vangst vindt er een optocht plaats door 
de volgende straten naar Multifuncti-
oneel centrum De Dreef: Havenweg, 
Klokkengietersstraat – Dorpsstraat – 
Kannelustweg – Lage Hoeve- De Mal-
thezer – De Duivenakker.
 
Het programma in De Dreef start 
vanaf 14.00 uur. Iedereen is van har-
te welkom bij het welkomstfeest van 

Sinterklaas en zijn pieten. Allerlei ver-
enigingen uit Aarle-Rixtel verzorgen 
optredens. Sinterklaas heeft er zin in. 

Het belooft een spannende en gezel-
lige middag te worden. Meer info: 
www.sinterklaasaarlerixtel.nl

       Loonbedrijf   G.      anters

Tel. 0413-209709
06-22773371

Méér dan loonwerk alleen 



Donderdag 14 november 201326 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

voetbal

ASV’33
Uitslagen Jeugd Zaterdag 9 november 
Avanti’31 B2 - ASV’33 B2 0-4
Stiphout Vooruit C1 - ASV’33 C1 3-1
Handel C1 - ASV’33 C2 8-3
Someren C5G - ASV’33 C3 1-5
Schijndel E4 - ASV’33 E2G 8-2

Uitslagen Senioren Zondag 10 november
Merefeldia 1 - ASV’33 1 2-2

Programma Jeugd Zaterdag 16 november 
14.30 Venhorst A1 - ASV’33 A1
14.30 ASV’33 B1 - Schijndel B2
14.30 ASV’33 B2 - Blauw Geel’38 B5
13.00 SES MB1 - ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 - Bruheze C1
13.30 RKVV Keldonk C1G - ASV’33 C2
12.30 ASV’33 C3 - MULO C5
11.30 ASV’33 D1 - S.V. Brandevoort D1
10.30 ASV’33 D2G - Boekel Sport D3G
09.30 Avanti’31 E1G - ASV’33 E1G
10.30 ASV’33 E2G - Nijnsel E1
09.30 Avanti’31 E5 - ASV’33 E3G
10.30 ASV’33 E4 - DVG E5G
10.30 Avanti’31 F1 - ASV’33 F1
10.30 Erp F2 - ASV’33 F2
09.15 ASV’33 F3G - Someren F4
09.30 SSE F2 - ASV’33 F4
10.30 Sparta’25 F8G - ASV’33 F5G

Programma Veteranen Zaterdag 16 november 
16.30 ASV’33 - Stiphout Vooruit

Programma Senioren Zondag 17 november
14.30 ASV’33 1 - BEVO 1
11.30 ASV’33 2 - Stiphout Vooruit 2
12.00 MULO 4 - ASV’33 3
10.00 Heeswijk 4 - ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 - Stiphout Vooruit 6
10.00 NWC VR1 - ASV’33 VR1

ELI
Zaterdag 16 november 2013
14.30 ELI A1 - NWC A2
12.30 ELI C1 - NWC C2
12.30 ELI C2 - Rood Wit ’67 C7
10.30 ELI E2 - MVC E2
10.30 ELI F1 - Avanti ’31 F2
10.30 ELI F2 - Avanti ’31 F3
10.30 ELI F3 - ERP F6

14.30 VOW B1 - ELI B1
14.45 SSE B2 - ELI B2
11.15 Mariahout D1 - ELI D1
11.30 RKVV Keldonk D1 - ELI D2
09.15 ERP E2 - ELI E1
10.45 Stiphout V. E4 - ELI E3
16.00 Helmondia Ve - ELI Ve 

Zondag 17 november 2013
14.30 Vorstenbossche Boys 1 - ELI 1  
11.30 ELI 2 - Milheezer Boys  2
12.00 Sparta ’25  4 - ELI 3 
12.00 ERP 5 - ELI 4
11.15 ELI 5 - ERP 6
11.00 ELI Vr 1 - Gemert Vr 2
11.00 Bruheze  Vr 1 - ELI Vr2

VV Mariahout 
Programma Zaterdag 16 november 2013
09:30 Boekel Sport F6 - Mariahout F4
09:30 SCMH E1 - Mariahout E1
10:00 Mariahout F2 - Schijndel/DE WIT F4
10:00 Mariahout F3 - Boekel Sport F5
11:15 Mariahout D1 - ELI D1
11:30 Avanti’31 D3 - Mariahout D2
13:00 Mariahout C2 - Boekel Sport C3
13:00 Nijnsel/TVE Reclame C1 - Mariahout C1
14:30 Liessel B1 - Mariahout B1
14:30 Mariahout A1 - Schijndel/DE WIT A2
15:00 Mariahout B2 - Schijndel/DE WIT B4

Zondag 17 november 2013
10:30 Mariahout 4 - Sparta’25 7
11:00 Mariahout VR1 - DVG VR1
11:00 Sparta’25 3 - Mariahout 2
11:30 Mariahout 3 - Nijnsel/TVE Reclame 3
14:30 VOW 1 - Mariahout 1

Sparta’25
Zaterdag 16 november
11:30 Sparta’25 G1 - Olympia’18 G1
14:30 Mierlo Hout A1 - Sparta’25 A1
14:30 Sparta’25 A2 - Boekel Sport A2
14:30 Sparta’25 B1 - Helmondia B1
15:00 Brandevoort B1 - Sparta’25 B2

13:00 VOW B2 - Sparta’25 B3
13:00 Sparta’25 C1 - Boekel Sport C1
12:45 Bavos C1-Sparta’25 C2
13:00 MULO C2 - Sparta’25 C3
13:00 Rhode C4 - Sparta’25 C4G
11:30 Avanti’31 D1 - Sparta’25 D1
11:30 Sparta’25 D2G - Gemert D3
11:30 Sparta’25 D3 - Boskant D1
08:45 Schijndel D5 - Sparta’25 D4
10:00 MULO E1 - Sparta’25 E1
10:30 Someren E4 - Sparta’25 E2
10:00 Handel E2 - Sparta’25 E3G
10:00 Sparta’25 E4 - vrij
10:00 Nijnsel/TVE E2 - Sparta’25 E5G
09:15 Sparta’25 E6 - DVG E3G
09:15 Erp E5 - Sparta’25 E7G
10:30 Sparta’25 F1 - NWC F1
10:30 WEC F1 - Sparta’25 F2
10:30 Rhode F7 - Sparta’25 F4G
10:30 Sparta’25 F5 - Rhode F4
10:00 Keldonk F2 - Sparta’25 F6G
10:30 Irene F3 - Sparta’25 F7
10:30 Sparta’25 F8G - ASV’33 F5G
11:30 Sparta’25 JG1 - SIOL JG1G
14:30 Sparta’25 MA1 - Olympia’18 MA1
11:30 Sparta’25 MC1 - Fiduc/Elsend MC1
09:15 Spartaantjes - trainen
17:00 Boekel Sport Vet. - Sparta’25 Vet.
15:00 ‘t Huukske - Morgenzon

Vertrektijden
7:45 D4                     11:45 C2
8:15 E7G                   12:00 B3
9:00 E1,E3,E5,F6       12:00 C3
9:15 E2, F7               12:00 C4G
9:15 F7                      13:45 B2
9:30 F2,F4                 16:00 Vet.
 
Zondag 17 november
14:30 Chevremont 1-Sparta’25 1
11:00 Avanti’31 2-Sparta’25 2
11:00 Sparta’25 3-Mariahout 2
12:00 Sparta’25 4-ELI 3
10:00 Sparta’25 5-Bavos 4
12:00 Blauw Geel’38 10-Sparta’25 6
10:30 Mariahout 4-Sparta’25 7
10:00 Sparta’25 8-Elsendorp 2
10:30 Westerbeekse B 1-Sparta’25 9
11:00 Sparta’25 10 - Avanti’31 6
12:00 Amstenrade VR1 - Sparta’25 VR1

handbal

Bedo
Uitslagen
Blauw Wit D1 - Gemengde D-jeugd   8-19
Handbal Someren DB1 - Meisjes B-jeugd  30-5
Jongens B-jeugd - Tremeg HB1     34-12
Zephyr DS2 - Dames Senioren 2  22-8
KPJ DS1 - Dames Senioren 1 14-26
Swift HS3 - Heren Senioren 4  14-11
H.C.G. HS1 - Heren Senioren 2  18-18
Oranje Wit HS1 - Heren Senioren 1  21-29

Programma
11:00 Gemengde D-jeugd - Olympia ’89 D1
          D’n Ekker, Beek en Donk
19:30 Dames Senioren 1 - Niobe DS1 
          De Klumper, Lieshout
20:40 Dames Senioren 2 - Saturnus DS2 
          De Klumper, Lieshout
19:30 Heren Senioren 2 - Aristos HS2
          D’n Ekker, Beek en Donk
20:40 Heren Senioren 1 - MBDE/De Sprint HS1
          D’n Ekker, Beek en Donk

Zondag 17 november
12:00 Bergeijk HB1 - Jongens B-jeugd
          De Drie Eiken, Bergeijk
14:40 Meisjes B-jeugd - Apollo DB1
          D’n Ekker, Beek en Donk
15:40 Heren Senioren 4 - Oranje Wit HS2
          D’n Ekker, Beek en Donk
16:50 Heren Senioren 3 - White Demons HS3
          D’n Ekker, Beek en Donk

KPJ
Uitslagen Aspiranten
KPJ E1 - Swift E2                               1-5
KPJ D2 - Acritas D1                           4-13
KPJ DB1 - Helios ’72 DB1                 6-12
KPJ DS1 - Bedo DS1                         14-26

Programma Aspiranten  zaterdag 16 november
10:15 Bergeijk E2 - KPJ E1
          De Drie Eiken, Bergeijk 
10:50  M.H.V. ’81 D3 - KPJ D2
          De Looierij, Mill

Programma Aspiranten  zondag 17 november
12:15 MBDE/De Sprint DB2 - KPJ DB1
          De Peelhorst, Deurne

Programma Senioren  zaterdag 16 november 
20:00 Heren KPJ -  KPJ Bakel
 

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen Zondag 10 november  
W1 – BMC  1 – 1 
SCMH – PupE2 2 – 4 
PupE1 – VIOS (O) 2 – 1
PupD1 – Tuldania 10 – 3 
AspC2 – Be Quick 2 – 6 
AspC1 – Stormvogels (L) 5 – 0 
DDW – AspB1 8 – 6 
Sen 2 – Be Quick 3 9 – 6 
Sen 1 – Dot (V) 1  22 – 16 

Programma Zaterdag 16 november 
Sporthal Lieshout
11.15 PupE2 – Flash
12.10 AspB1 – Prinses Irene
13.10 JunA1 – Alico
Sporthal Erp
08.55 De Korfrakkers – W1
Sporthal Vlijmen
09.00 NDZW – AspC2
Sporthal Diessen
12.10 EDN ’56 – PupD1
Sporthal Schaijk
13.35 Emos – PupE1
Sporthal Sint-Oedenrode
14.00 Rooi – AspC1

Zondag 17 november 
Sporthal Tilburg
11.00 Zigo 2 – Sen 2 
Sporthal Hapert
14.45 VVO 1 – Sen 1 

Maandag 18 november 
Sporthal Liempde
19.00 Geko MW1 – MW1

Woensdag 20 november
Sporthal Veghel
21.00 Spirit R1 – R1
Sporthal Bakel
21.30 MW2 – De Kangeroe MW1

biljarten
Van de Rooje
Uitslagen 8 november 
3-0 Jan v Grinsven - Dave vd Burgt
0-2 Jan v Grinsven - Niels Schoonings
3-0 Philip Oosthoek - Geert-Jan Otten

Stand per 8 november
1. Philip Oosthoek       7  13
2. Jan v Grinsven         6  12
3. Niels Schoonings     7  12
4. Mark vd Burgt         4  11
5. Jan Crooijmans        6  11

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen maandag 11 november
2-0 Antoon Smits - Martien Swinkels
2-0 Henk van den Bergh - Henk Verhappen
0-2 John Labes - Tonny de Louw
0-2 Leo van Griensven - Jan Verbakel
0-2 Cor van den Berg - Antoon Rooijakkers
0-2 Harrie Bouwmans - Frits Wilbers
0-2 Herman van de Boom - Jan van Neerven
0-2 Cor Verschuren - Martien van de Elsen
0-2 Mies van de Biggelaar - Jan Hesselmans
2-0 Henk Hendriks - Theo van Hoogstraten
2-0 Mari van Gend - Bennie Beerens
2-0 Henk Hollanders - Piet Goossens
0-2 Jaspert Swinkels - Henk Meerwijk
2-0 Hans de Jager - Tonnie Raaijmakers
0-2 Hans Heldoorn - Antoon van Osch
0-2 Piet Verhagen - Theo Verheijen

Uitslagen dinsdag 12 november
0-2 Ad Barten - Henk Mastbroek
2-0 Guus van de Elsen - Henk van de Vegt
2-0 Lambert van Bree - Ad de Koning
2-0 Harrie van Kleef - Gerrit van Osch
2-0 Marinus Steegs - Albert Kluijtmans
0-2 Martien van de Elsen - Mies van de Biggelaar
2-0 Huub Biemans - Antoon Maas
2-0 Theo van Hoogstraten - Willie Vorstenbosch
2-0 Hendrik Korsten - Mari Verbakel
1-1 Pieter Rooijackers - Leo Migchels
0-2 Frits Poulisse - Bert van de Vorst
0-2 Theo Spierings - Joop Kerkhof
1-1 Manuel Villalon - Evert Baring
2-0 Jan van Dijk - Piet van Zeeland
1-1 Bert van Wanrooij - Antoon Wagemans
2-0 Cor Oppers - Piet Verhagen
0-2 Christ Marin - Frits Tak

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 6 november  2013
Lijn A
1.Jan en Mia  64,88%
2.Bernadette en Antoon  60,71%
3.Helma en Joke  58,04%
4.José en Jan  55,95% 

Lijn B
1.Nellie en Annie  64,24%
2.Berdy en Riet  56,94%
3.Lien en Hanny  55,90%
4.Mien en Maria  54,17%

De volgende zitting is op woensdag 20 
november 2013. Aanvang 19.30 uur. 
Plaats: Café-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 12 november  2013
1.Rie Rooijackers/Kitty Coppens  64,50% 
2.Cor en Nelly Verschuren  56,88%
3.Mien Rooijakkers/Ine van Duijnhoven  55,00%
4.Tony Werners/Nellie Graat  54,38%
5.Lien Meulensteen/Jos de Vries  53,75%  

De volgende zitting is op dinsdag 19 
november, aanvang 13.30 uur. Plaats: 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg, 
Beek en Donk.

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 12 november 
1-0 Thijs Knaapen - Johnny v.d. Laarschot
0-1 Herman Konter - André Bergman
½-½ Zjon v.d. Laar - Albert v. Empel
½-½ Aloys Wijffelaars - Willy Constant
1-0 Chris v. Laarhoven - Hein v. Bree

Programma 19 november
Thijs Knaapen - Dirk-Jan Gloudemans
Zjon v.d. Laar - Johnny v.d. Laarschot
Aloys Wijffelaars - Albert v. Empel
Chris v. Laarhoven - Hans Claas
Hein v. Bree - Willy Constant
Jef Verhagen - Herman Konter

Weet jij het al?

“Basisschool De Fontein wordt een Kindcentrum! 
Ik weet de naam al: De Sprankel. In de klas mochten 
wij allemaal zeggen wat we mooi vonden.  We wilden 
een naam die past bij een vrolijke school met een fi jne 
sfeer. Ook als je klein bent, moet je met plezier naar het 
Kindcentrum gaan.

Ik vind het best spannend, onze nieuwe school. Het 
werd wel ti jd. We zitt en hier al lang. Ik vind het leuk dat 
we straks kinderen erbij krijgen. En het gebouw wordt 
groot en mooi. Wordt de speelplaats ook groter?” 
Luuk, 7 jaar

Basisonderwijs – peuterspeelzaal – dagopvang – buitenschoolse opvang. Voor kinderen van 0 tot 13 jaar 

0499 - 42 15 29 • Grotenhof 4 • Lieshout • like ons en blijf op de hoogte, zoek: Kindcentrum-De-Sprankel 

Basisschool De Fontein
en Viela Spring 

zijn vanaf januari 

Kindcentrum 
De Sprankel

Programma / UitslagenProgramma / Uitslagen
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F 0492 - 450812  
E info@artifexfinance.nl  
I  www.artifexfinance.nl

Beekerheide 6C,  A
Beek en Donk    .

0492 - 450811 T

F
E
I 
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.

T

Wij zijn een klein administratie & belastingadvieskantoor en verzorgen
voor u alle voorkomende werkzaamheden zoals hieronder aangegeven.

Onze visie is de kleine ondernemer de gewenste taken uit handen nemen en deskundige 
adviezen geven met een juiste prijs-kwaliteitverhouding. 
Wij stellen graag een vrijblijvende offerte voor u op.

Wendy Claassen & Theo Giebels

• Financiële administraties
• Jaarrekeningen en rapportages
• Belastingaangiftes (ook particulieren)
• Salarisadministraties

• Financieel en fiscaal advies
• Begeleiding startende ondernemers
• Overige administratieve werkzaamheden

Bloed, zweet en tranen bij Kickboksgala in Beek en Donk
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Bloed, zweet en tra-
nen, maar wel heel veel respect voor 
elkaar: dat kenmerkte het Kickboks-
gala dat Boksclub Laarbeek zondag-
middag hield in de sporthal van het 
Ontmoetingscentrum. Sinds kort is dit 
de nieuwe thuishaven van de boks-
vereniging.  

Van heinde en verre kwamen sporters 
en bezoekers zondag deelnemen of 
een kijkje nemen bij dit grootse evene-
ment.  In een volle, naar tijgerbalsem 
ruikende, zaal kwamen er gedurende 
een hele middag veel partijen voor-
bij, waaronder boks-, kickboks, en 
freefightwedstrijden. Vanuit Boksclub 
Laarbeek deden er ook een aantal le-
den mee. Het overgrote deel van het 
programma bestond uit mannelijke 
partijen, maar er gingen ook een aan-
tal vrouwen met elkaar de strijd aan.

Vol zelfvertrouwen stapten de sporters 
in de ring van Riny Heesakkers (Boks-
club Laarbeek). Sommige partijen wa-
ren erg hard en eindigden met een ver-

diende winnaar, andere partijen bleven 
onbeslist. Maar hoe de wedstrijd ook 
afliep: alle sporters hadden wederzijds 
respect voor elkaar. 

Het publiek was bloedfanatiek. Vooral 
als de spanning in een partij enorm 
opliep, werden er van allerlei kreten 
vanuit de zaal gescandeerd. De partij-
en varieerden van profs tot beginners. 
Bij de profs was de heuse rondemiss 
aanwezig, die in haar galajurk en op 
hoge hakken door de ring liep om de 
volgende ronde aan te kondigen. On-
der de beginners zat een jong meisje 
van Boksclub Laarbeek. “Oh, ik ben zo 
zenuwachtig”, stamelde haar moeder 
net voor de wedstrijd. “Ze bokst nog 
maar vier maanden.” En dat was te 
merken. Hoewel het meisje er alles aan 
deed om zich te verdedigen, moest zij 
helaas haar meerdere erkennen in haar 
tegenstandster. Met een ongeruste 
moeder aan de zijlijn. 

Boksclub Laarbeek kan terugkijken op 
een mooi, geslaagd evenement. In een 
nieuwe, mooie sporthal, met eigen 
boksring, zijn zij helemaal klaar voor 
de toekomst.  

Sinterklaas en Pieterbaas
S interklaas
I s nu de haas.
N iet te geloven
T wijfels komen boven.

E n wie zwengelt dit nu aan
N ieuwe uitleg aan dit bestaan.

P iet die met de tijd meegaat
I s tot veel goeds in staat.
E ven gaan de hartjes sneller kloppen
T oe nou laat dit feest niet stoppen.

V erbroedering tussen zwart en wit
E r samenwerking dus in zit.
R oet in onze traditie strooien
G elukkig hoeven wij ons niet te   
    plooien.
E n streven wij juist naar 
   verbroedering
E en fantastische herinnering.
T e zijner tijd speelt racisme op

O f zetten ‘gediscrimineerde’ alles op 
    zijn kop.
N ederland heeft zijn tradities hoor
S toomboot, stoom maar lekker door.

N iemand mag uit de boot vallen
I nwoners ga dit niet verknallen.
E er het land waarin u woont
T oekomst geeft en wordt beloond!

Dinie Kweens   

Een van de boksers wordt tussen twee rondes door gekoeld door zijn trainers club Laarbeek). Sommige partijen wa-
ren erg hard en eindigden met een ver-

boksring, zijn zij helemaal klaar voor 
de toekomst.  

Een meisje van Boksclub Laarbeek moe, maar trots op haar overwinning van zojuist

Een van de boksers wordt tussen twee rondes door gekoeld door zijn trainers 

Twee semi-profs strijden met elkaar om als winnaar uit de bus te komen
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Krijgsman Soranus schiet 
2e regiowedstrijd

Prima prestatie Colet Claessens 
tijdens WK Kunstrolschaatsen

Mark Kanters en Stefan Kouwenberg in vorm

Uitslag 13e wedstrijd 50e van Ganzenwinkeltoernooi

handboogschieten

De tweede regiowedstrijd voor Krijgs-
man Soranus vond plaats op de ac-
commodatie van Houts Welvaren in 
Mierlo-Hout. Het eerste team wist 
nog niet te overtuigen en kwam met 
een totaal van 1099 punten nog te-
kort voor het niveau van de Ereklasse.

Ook het tweede team presteerde iets 
minder dan in de eerste ronde en 
kwam uit op 897 punten. Voor wat 
betreft de persoonlijke prestaties was 
er hier en daar wel vooruitgang. Ad 
Endevoets en Jolanda v.d. Kruijs boek-
ten met respectievelijk 230 en 228 
punten een goed resultaat. Ook com-
poundschutter Twan v.d.Kruijs deed 
het met 240 punten goed.

De volgende drie regiowedstrijden zijn 
voor Krijgsman Soranus thuiswedstrij-
den. De verwachting is, dat de punten 
dan zullen stijgen.

De persoonlijke uitslagen waren als volgt:

Recurve: Ad Endevoets 230; Jolanda 
v.d.Kruijs 228; Willem Bekx 221; Maar-
ten v.d.Elsen 213; Paul v.d.Broek 210; 
Rik v.d.Westerlo 210; Theo v.d.Laar 
204; Arjan v.d.Heuvel 192; Martien 
v.d.Graef 175; Stephan Wijffelaars 
165;Nelly v.d.Laar 149; Rita Endevoets 
140 Toos v.d.Graef 138.

Compound: Twan v.d.Kruijs 240.

Maandelijkse verschieting voor de jeugd
Dinsdagavond vond ook weer de 
maandelijkse verschieting voor de 
jeugd plaats. Alle jeugdschutters wa-
ren aanwezig, en wat nog mooier was; 
er werden drie persoonlijke records 
gebroken.

De uitslagen waren daar als volgt:
18 meter 40 cm. blazoen: Willem Bekx 
205; Arjan v.d.Heuvel 184.
18 mtr. 60 cm blazoen: Jim Daniëls 
157; Ziggy Daniëls 135 (persoonlijk 
record), Dion Thielen 114.
10 meter, 60cm blazoen: Alex v.d.Ven 
167 (P.R.) Igor v.d.Loosdrecht 130 
(P.R.)

Lieshout/Taiwan – Aan de andere 
kant van de wereld, in Taipei (Taiwan) 
werden afgelopen week de Wereld 
Kampioenschappen Kunstrijden geor-
ganiseerd. Deze wedstrijd bestaat uit 
de discipline Figuren, Dansen, Vrijrij-
den en Showrijden. 

Het Nederlandse team bestond dit jaar 
uit Colet Claessens (Lieshout), Nicky 
Boer (Moerkapelle) en bondscoach Ar-
naud Mercier. Samen met het Neder-
lands team reisde de Franse Aurélien 
Dasso (leerling van Arnaud Mercier) af 
naar Taiwan. 

Alle deelnemers/sters krijgen de gele-
genheid om aan de vloer te wennen. 
De training viel Colet niet tegen, wat 
vertrouwen gaf voor de wedstrijd. Na 
de verplichte trainingen kon er gestart 
worden met de wedstrijden Figuren en 
Dansen in de klasse Junioren. In een 
sterk internationaal deelnemersveld 
(25 rijdsters) moest Colet zich staande 
zien te houden. De Figuurwedstrijd 
bestaat uit 4 verplichte Figuren, met 
ieder zijn eigen moeilijkheidsgraad. De 
eerst 2 Figuren gingen niet geheel naar 
wens voor Colet, maar Figuur 3 en 4 
herpakte zij zich en reed zij de Figu-
ren waar zij de afgelopen maanden zo 

hard voor had getraind. Colet eindigde 
op een keurige 16e plaats. 

Nadat haar wedstrijd was afgelopen 
kon Colet gaan genieten van alle ove-
rige wedstrijden. Zo zag zij de dansen 
van Nicky welke werden beoordeeld 
met een verdienstelijke 14e plaats van 
de 21 rijdsters. Klap op de vuurpijl was 
de eerste plaats voor de Junior Auré-
lien. Ondanks dat hij de Franse nati-
onaliteit heeft, was het feestje er niet 
minder om. Met zijn 4’en hebben zij 
een paar mooie dagen beleefd in Tai-
pei en dan is een Wereldkampioen in 
je midden hebben een genot om daar-
bij aanwezig te mogen zijn!

Kerstshow RV Olympia
Voorlopig staan de Figuurtrainingen 
op een laag pitje en gaat Colet al haar 
tijd steken in de shownummers voor 
de Kersthow van Olympia (Mierlo). 
Deze 10e rolschaatsshow wordt op 21 
december (19.30 uur) en 22 decem-
ber (13.30 en 18.00 uur) a.s. in Mierlo 
gehouden. 

De kaartverkoop is inmiddels gestart 
voor deze schitterende rolschaats-
show. Wilt u één van de shows ko-
men aanschouwen, reserveer uw 

kaarten via kerstshow@rvolympia.nl 
en profiteer van 10% korting vroeg-
boekkorting op kaartjes van de za-
terdag- én zondagavondshow (zo-
lang de voorraad strekt). U kunt ook 
telefonisch uw kaarten reserveren op 
06-43579096. De entree bedraagt 
€ 6,00 (t/m 12 jaar) en € 10,00 (13 
jaar en ouder). Voor meer informatie 
over de Kerstshow neem een kijkje op 
www.rvolympia.nl

Beek en Donk - Op zaterdag 9 no-
vember waren er volle banen bij Strijd 
in Vrede. Schutters van  Batavieren 
uit de Rips, schutters van Batavieren 
uit Neerkant, schutters van Haagse 
Rozenknop uit Helmond en natuurlijk 
onze eigen schutters namen deel aan 
de tweede wedstrijd van de regio-
competitie 25meter1pijl.

Eenieder was weer van plan om het 
geel zo vaak mogelijk te raken. En dat 
geel werd veel geraakt door compoun-
der Stefan Kouwenberg en door recur-
ver Mark Kanters gezien hun scores 
van 242 en 237. Bertus van Rooij van 
de Batavieren uit de Rips schoot zich 
bij deze toppers met eenzelfde score 

van 237. De overige schutters konden 
slechts op gepaste afstand volgen maar 
dat wil niet zeggen dat ze slecht scho-
ten. 

André Goedemans was goed op schot 
met 227, Paul Linders was tevreden 
met zijn 206 punten, Louis van de 
Zanden schoot weer een 9 gemiddeld 
met 225 en Theo van den Dungen kon 
ook tevreden zijn met zijn resultaat 
van 227.

Vanavond kunnen de Strijd in Vrede 
schutters het opnieuw proberen tegen 
de schutters van Recht door Zee uit 
Helmond voor het Zwaantoernooi.

Uitslag compound:
Stefan Kouwenberg 242, Manou de 
Jong 230, Maikel van de Kerkhof 230, 
Theo van den Dungen 227 en Louis 
van de Zanden 225.

Uitslag recurve:
Mark Kanters 237, André Goedemans 
227, Wietse Aarden 220, Rita Segers 
217, Wim van de Kerkhof 212, Paul 
Linders 206, Wim van den Eijnden 
205, Henk Caris 203, Antoon Leen-
ders 190, Henk Leenders 181 en Auke 
Segers 172.

Aarle-Rixtel - Op 7 november waren 
een zestal schutters van HBV Ont-
spanning uit St-Oedenrode in Aarle-
Rixtel op de doel aanwezig voor de 
verschieting van de 13e wedstrijd van 
het 50e Ganzenwinkeltoernooi. Van 
de Eendracht zelf waren 13 schutters 
aanwezig.

Ontspanning gaf vooraf aan 1080 pun-
ten te gaan schieten. Dat zij dit goed 
ingeschat hadden, bleek na de pun-
tentelling. Het totaal aantal gehaalde 
punten kwam uit op 1076 punten. Dus 
een negatief resultaat van - 4. Hiermee 

doen ze zeker mee voor de ereplaat-
sen van dit jaar. Er komen nog enkele 
verenigingen op bezoek waarna de de-
finitieve eindstand bekend zal worden.

Hoogste schutter van deze avond 
werd Toon van Hoof met 228 punten, 
de hoogste schutter van Ontspanning 
werd M. Verhoeven met 219 punten.

Uitslag schutters de Eendracht:
1. Toon v Hoof        228
2. Walter Jansen              223
3. Frank Schepers       219
4. Erwin Wijnhoven      204

5. Geert van Ganzenwinkel 181
6. Arno Donkers        177
7. Michiel Verbakel 173
8. Jo Maas   172
9. Martien v/d Graef 147
10. Frans Soontiens      141
11. Gerrie v Hoof        123 (hs) 
12. Jorrit v/d Kerkhof   92 (hs)
13. Harrie Moors           91 (hs)

De 14e wedstrijd van het 50e van Gan-
zenwinkeltoernooi zal plaatsvinden op 
zaterdag 16 november. Hiervoor komt 
HBV de Batavieren uit de Rips naar 
onze doel. Aanvang 18.00 uur.

rolschaatsen

Flamingo’s verslaat DOT in 1e zaalduel

TTV Een en Twintig verslaat Stiphout

Mariahout - In de hoofdklasse B van 
het vrouwenkorfbal heeft Flamingo’s uit 
Mariahout in haar eerste zaalwedstrijd 
een belangrijke overwinning geboekt 
op het gepromoveerde DOT uit Vlier-
den. In sporthal De Klumper werd het 
na een 9-8 ruststand uiteindelijk 22-16. 

Direct na het beginsignaal van scheids-
rechter Steenbergen werd duidelijk dat 
DOT onder leiding van trainer/coach 
Leon van Velsum voor de winst wilde 
gaan. Flamingo’s, voor de gelegenheid 
gecoacht door Kim Vervoort omdat 
Tieneke Roffel ontbrak, had het aan-
vankelijk lastig met de tegenstander uit 
Vlierden, die een aantal keren brutaal de 
leiding nam. Na een minuut of 20 be-
gon het tij te keren. Flamingo’s kon een 
paar keer lekker van afstand uithalen. Bij 
rust was de achterstand in een nipte 9-8 
voorsprong omgezet.

In de tweede helft kwam Flamingo’s los. 
De verdediging wist de DOT aanval-
len uitstekend te pareren. Dat leverde 

veel balbezit op. De aanval van de Ma-
riahoutse vrouwen vond uitstekende 
oplossingen tegen de pressie- en voor-
verdediging van de gasten. Nadat het 
12-8 was geworden, groeide het zelf-
vertrouwen van de thuisploeg en lukte 
heel veel. Het schotpercentage vloog 
omhoog. Marleen de Groot was met zes 
treffers de meest trefzekere speelster bij 
Flamingo’s. Zij was bovendien verant-
woordelijk voor een aantal mooie as-
sists. Anouk van Eijndhoven, Robin Vo-
gels en Sanne Scheepers scoorden elk 4 
doelpunten. De altijd constant spelende 
aanvoerster Manon de Beer schoot twee 
keer raak, evenals Neeltje Berkvens. 

Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en Verhuur, 
won haar thuisduel in de reserve over-
gangsklasse van Be Quick 3 uit Nuland. 
De door Anne Broers gecoachte ploeg 
won vooral dankzij prima teamwork. 
In de tweede helft scoorde Annemarie 
Hurkx de zeer belangrijke 8-6. Eind-
stand: 9-6.

Beek en Donk - Het eerste jeugdteam 
van Tafeltennisvereniging Een en Twin-
tig uit Beek en Donk heeft in de najaars-
competitie goede zaken gedaan door in 
de eigen tafeltennishal TTV Stiphout te 
verslaan. 

Noah Beniers en Kevin Bakermans wa-
ren verantwoordelijk voor de maximale 
winst in hun enkelpartijen. Dat is overi-
gens niet de eerste keer deze competitie. 
Het tweetal speelde dit seizoen allebei 
twintig wedstrijden en pakte daarin liefst 
negentien keer de winst. Jair Verhoe-
ven was een aantal maal dicht bij een 
overwinning, maar bleef puntloos in het 
treffen met de concurrent om het kam-
pioenschap. Op 30 november treedt het 
team aan tegen hekkensluiter Unicum. 

De andere jeugdteams waren minder 
succesvol. Het tweede verloor met 8-2 
van koploper Tilburg, terwijl Stiphout 7 
een maatje te groot bleek voor het derde 
jeugdteam: 0-10.

Senioren
Bij de senioren viel vooral de grote over-
winning van het derde team op. Albert 
Scheepers, Tonnie van Berlo en Henk van 
der Bruggen waren in Veldhoven duide-
lijk te sterk voor de plaatselijke tafelten-

nisvereniging: 1-9. Het eerste team ging 
vrijdag op bezoek in Veghel, voor een 
wedstrijd tegen de koploper van de eer-
ste klasse. Stefan Hamelijnck en Peter 
van den Eijnde verdeelden twee punten 
tegen TTCV Herwaarden 4, maar bleven 
net als invaller Joost van Goch in de an-
dere wedstrijden puntloos: 8-2.

Alle uitslagen
TTCV Herwaarden 4 - Senioren 1   8-2
Senioren 2 - Best 2             6-4
Veldhoven 9 - Senioren 3             1-9
Veldhoven 13 - Senioren 4             5-5
MTTV’72 3 - Senioren 5             7-3
Senioren 6 - JCV 12             3-7
Jeugd 1 - Stiphout 4            6-4
Jeugd 2 - TIOS’51 7             2-8
Jeugd 3 - Stiphout 7           0-10

Meer info
De jeugd en senioren trainen op maan-
dag- en donderdagavond in de tafelten-
nishal aan de Otterweg. Iedereen die 
interesse heeft om eens te komen kijken 
of spelen is welkom bij TTV Een en Twin-
tig. Kijk voor meer informatie, uitslagen, 
standen en trainingstijden op www.tt-
veenentwintig.nl. Volg de vereniging op 
Twitter en Facebook en zoek op 
TTVEenenTwintig.

tafeltennis

korfbal

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”

Voor het betere 
onderhoud

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

Flamingo’s Neeltje Berkvens
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WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

Stuur uw voorspelling voor a.s. dinsdag 12:00u naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl  onder vermelding van 

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

Komende week staat in het teken van de play-off wedstrijden voor 
het WK voetbal in Brazilie. Vrijdag spelen Portugal en Zweden hun 
1e wedstrijd tegen elkaar en dinsdag 19/11 is de return.

Raad voor de wedstrijd van dinsdag de einduitslag en tevens het 
land wat uiteindelijk door zal gaan.

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Rens Klomp Bueters 
Antwoord vorige editie: Detroit Tigers 

Cadeaubon kan tot 20 november worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagNederlands CP team bezoekt Sparta’25voetbal

Beek en Donk - Op woensdag 27 no-
vember speelt het pupillen D4-team 
van Sparta ’25 tegen het Nederlands 
CP team van de KNVB onder 15 jaar. 
In het CP team speelt ook de Spartaan 
Sem Fransen. 

CP-voetbal (internationaal Football 
7-a-side genoemd) wordt gespeeld 
door voetballers die als gevolg van 
een hersenbeschadiging een moto-
risch probleem hebben. De bescha-
diging is meestal het gevolg van een 
geboortetrauma (Cerebrale Parese). In 
aanmerking komen ook voetballers die 
op latere leeftijd een hersenbloeding, 
herseninfarct of hersentumor hebben 
gehad. Spelers die in coma hebben 
gelegen en hier een licht motorisch 
probleem aan hebben overgehouden 
behoren eveneens tot de doelgroep. 

CP-voetbal is een sport die alleen 
internationaal (Europees-, Wereld-
kampioenschap en Paralympisch) be-
oefend kan worden. Er wordt zeven 
tegen zeven gespeeld op een kleiner 
voetbalveld. Er wordt gespeeld vol-
gens de regels van de FIFA, waarbij 
enkele spelregels (géén buitenspel en 

inrollen) zijn aangepast. De spelers van 
het Nederlands CP-voetbalteam spe-
len allen voetbal bij een reguliere club. 
De lichtwedstrijd wordt op het hoofd-
veld gespeeld en begint om 19.00u.

Hollandse avond
A.s. vrijdag 15 november houdt Sparta 
’25 in haar clubgebouw een Hollandse 
avond. Muzikaal zal de avond opge-
luisterd worden door de Foute Vinyl-
show. Met dit duo is een gezellige 
avond gewaarborgd. Zelf omschrijven 
de mannen van de Foute Vinylshow 
hun optredens als “De muzikale speel-
tuin voor volwassen mensen”. De 
aanvang van de avond is 20.30 uur en 
de toegang is voor mensen van 16 jaar 
en ouder.

Jong Sparta’25
De voetbaltechnische commissie van 
de Beek en Donkenaren zijn ook ge-
start met een Jong Sparta’25 team. 
Het team bestaat uit talentvolle Spar-
ta ’25 jongens van maximaal 21 jaar 
oud. Doel is om deze jongens een 
extra boost te geven in hun voetba-
lontwikkeling. Door te spelen tegen 
kwalitatief sterke tegenstanders zoals 

Helmond Sport of juist tegen senio-
ren van een 3e of 4e klasse die fysiek 
verder zijn dan onze spelers, wil men 
de huidige talenten beter klaarstomen 
voor een toekomst in Sparta’25 1 of 2. 
Het team bestaat uit jongens van het 
hoogste jeugdteam A1 en het 2e en 
1e elftal van Sparta’25 en staat onder 
leiding van Ton Hendriks. Hij wordt 
geassisteerd door Tonny Hendriks en 
Cees Konter.

Aarle-Rixtel – Wederom is het ASV’33 
niet gelukt om een overwinning te 
boeken. Tegenstander Merefeldia uit 
Nederweert wist in de 90e minuut 
nog een gelijkspel uit het vuur te sle-
pen. Ook de blessuregolf kent geen 
einde. Sander vd Waarsenburg raakte 
al tijdens de warming-up geblesseerd, 
en moest zich laten vervangen. 

Ook in deze wedstrijd kregen de rood 
witten een dot van een kans in de eer-
ste minuten, maar geluk ontbrak om al 
direct de openingstreffer op het bord 
te brengen. Op het bijzonder zware 
veld, zag het publiek twee hardwer-
kende ploegen die ook nog een pro-
beerden om goed voetbal op de mat 
te leggen.

In de 12e minuut ging Robbert Mol 
heel ongelukkig onderuit op de spek-
gladde ondergrond en kon Maikel Her-
mans van Merefeldia zomaar voor de 
1-0 achterstand aantekenen. ASV’33 
probeerde om de achterstand snel weg 
te poetsen, maar goed keeperswerk bij 
Merefeldia stond succes in de weg. 
Daarnaast had ASV’33 het geluk dat 
Merefeldia in de eerste helft maar liefst 

drie keer het houtwerk testte. 
Vijf minuten voor rust wist Thomas 
Fritsen de ban te doorbreken. Hij 
kopte de bal na een prima voorzet van 
Joris van Brug in het doel van Merefel-
dia. Daar mochten de ASV’ers blij mee 
zijn, want Merefeldia was in de eerste 
45 minuten de bovenliggende partij 
geweest.

Na rust waren de twee ploegen gelijk-
waardig aan elkaar, waarbij aangete-
kend mag worden dat nu ASV’33 de 
beter kansen had. De scheidsrechter 
van dienst deze middag drukte wel 
heel erg zijn stempel op de wedstrijd. 
Hij had deze middag zijn kaarten zeker 
niet vergeten en deelde die dan ook na 
hartelust uit. In de 73e minuut moest 
een speler van Merefeldia tot ieders 
verbazing met rood vertrekken na een 
doodnormale overtreding. ASV’33 kon 
hierdoor nog meer druk zetten op het 
doel van Merefeldia, en in de 75e mi-
nuut wist Nick Hendriks met een rol-
lertje de doelman van Merefeldia op 
het verkeerde been te zetten en bracht 
hiermee ASV’33 op een verdiende 1-2 
voorsprong. 

Met nog vijf minuten op de klok trok 
de scheidsrechter de stand weer ge-
lijk wat het aantal spelers betreft. Nick 
Hendriks moest met rood vetrekken na 
een sliding, waarbij een gele kaart be-
ter had volstaan. Merefeldia zette met 
man en macht druk en wist in de 90e 
minuut na een klein verdedigingsfoutje 
de 2-2 te forceren. In de resterende 
6 minuten blessuretijd kregen beide 
teams nog kansen op de winst. Thomas 
Fritsen van ASV’33 kreeg de grootste 
kans. Oog in oog wist de doelman met 
een katachtige reactie Thomas helaas 
van succes af te houden. 

Volgende week zondag zal BEVO de 
ploeg moeten worden die ASV’33 
de winst toch een keer moet kunnen 
brengen. In ieder geval zal ASV’33 
wederom met de inzet van iedereen 
proberen om het wel verdiende succes 
te boeken.

Opstelling ASV’33; Roy Verbakel, Bart 
Driessen (65e Lucas Beeren), Robbert 
Mol, Ruud de Brouwer, Kai Vervoort, 
Erwin v Dijk, Thomas Fritsen, Den-
nis Verbakel, Nick Hendriks, Rene de 
Vries, Joris v Brug( 85e Jordy Kuijpers)

Na een overtuigende 5-1 overwinning 
op El Sombrero Verhuur lijkt Puur Ba-
den de laatste weken de weg omhoog 
weer gevonden te hebben. De ploeg is 
inmiddels aangesloten bij de subtop-
pers in de B-klasse. El Sombrero wist 
nog wel op voorsprong te komen, 
maar erg lang had Puur Baden niet 
nodig om die achterstand weer weg 
te poetsen. Daarna ging het snel en 
moest El Sombrero leidzaam toezien 
hoe de voorsprong veranderde in een 
kansloze nederlaag.

Vesters/Roos Combinatie krijgt dit 
seizoen meer doelpunten tegen dan 
vorig jaar het geval was, wat wellicht 
de verklaring is voor een wisselvallige 
start. Tegen hekkesluiter Traxx Party 
en Kartcentrum wist Vesters/Roos ver-
diend de volle winst te pakken met 4-5. 
Verdiend omdat de ploeg de hele wed-
strijd een voorsprong wist te behouden, 
op basis waarvan de overwinning dik in 
orde genoemd mag worden. Toch bleef 
Traxx dusdanig dichtbij dat een gelijk-
spel ook zeker mogelijk was geweest.

Cafe Zaal de Tapperij bewees maar 
weer eens dat de ploeg in de top van 

de A-klasse thuis hoort met een klin-
kende 6-2 overwinning op D3 Archi-
tecten/Cafe Zaal Dave v.d. Burgt. De 
Tapperij startte goed en kwam snel op 
een 3-0 voorsprong, maar D3 naderde 
tot op 1 doelpunt met nog 10 minuten 
op de klok. Het counterspelletje ligt de 
Tapperij wel, en dat werd de tegenstan-
der in de slotfase duidelijk gemaakt met 
nog 3 goals.

Koploper van Kuringe Adviesgroep is 
nog altijd zonder puntverlies en ver-
grootte door het verlies van D3 de 
voorsprong tot 7 punten dankzij een 
3-1 overwinning op Rijwielhandel v.d. 
Berg. Het duurde wel tot de laatste 
5 minuten alvorens van Kuringe het 
overwicht kon uitdrukken in een voor-
sprong, want v.d. Berg had met een 
mooie lob de verrassende 0-1 laten 
noteren. De hoogte van de scores is 
meestal niet heel hoog, maar verdedi-
gend zit het erg degelijk in elkaar, ge-
tuige de slechts 9 tegendoelpunten in 
6 wedstrijden. De vraag is dan ook: wie 
gaat die ploeg nog stoppen?

Meulensteen/van Lieshout blijft in het 
spoor van de kop in de B-klasse door 

FC Avondrood relatief eenvoudig aan 
de kant te zetten met 5-1. Avondrood 
kon lang bijblijven, maar zoals zo vaak 
in deze sport zijn de laatste (zware) 
minuten vaak scherprechter. Het duel 
werd 6 minuten voor het einde beslist 
toen de 3-1 werd binnen geschoten, 
waarmee het verzet van FC Avond-
rood was gebroken. Meulensteen blijft 
daarmee vooralsnog de enige ploeg die 
koploper FC v.d. Burgt kan bedreigen.

FC Geerts Autobedrijf is ook nog altijd 
in beeld voor de bovenste plek dank-
zij een benauwde 3-2 zege op Aben 
& Slag Advocaten. Geerts leek op een 
eenvoudige overwinning af te steven, 
maar Aben & Slag pikte goed aan en liet 
het gat nooit te groot worden. Zo brak 
een tumultueuze slotfase aan waarin 
Geerts de beslissing wilde forceren en 
Aben & Slag op de gelijkmaker jaagde. 
Geen van beide ploegen slaagde daarin 
zodat de 3-2 stand ook na 36 speelmi-
nuten nog op het bord stond.  

Uitslagen, programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

Lieshout - Voetbalvereniging ELI 
houdt maandag 18 november haar 
algemene ledenvergadering. Deze 
vindt plaats om 20.30 uur in de ELI-
kantine. 

Het bestuur hoopt zoveel mogelijk 
leden op deze jaarlijkse vergadering 
te kunnen begroeten. Het is bij uit-
stek de gelegenheid om uw wensen 
en meningen naar voren te bren-
gen. Meer informatie vindt u op de 
website van ELI en in het laatste ELI-
Blaaike. De agenda in verkorte vorm 
luidt als volgt:

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Verslag algemene ledenvergadering 
     van 19 november 2012. 

4. Jaarverslag seizoen 2012 – 2013.
5. Financieel verslag 2012 – 2013.
6. Verslag kascommissie 
    en decharge bestuur.
7. Verkiezing lid kascommissie.
8. Verkiezing bestuur.
  -Aftredend en niet herkiesbaar is 
   Marco de Beer. Het bestuur heeft 
   Jan Hollanders bereid gevonden
   deze vacature op te vullen.
9. Het bestuur geeft een toelichtin
    op  enkele onderwerpen. 
    O.a. over de nevenactiviteiten, 
    voetbaltechnische aangelegenheden 
    en de sponsoractiviteiten.
10. Rondvraag.

Sluiting.

ASV’33 moet punten op valreep delen

Puur Baden op de weg omhoog

Algemene ledenvergadering ELI

zaalvoetbal

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

Diverse soorten 
schaatsen voor zeer 
lage prijzen

Kinderschaatsen 
om te bouwen naar 
skeelers

maar € 39,-

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Sem Fransen
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Jeugdteam BC Lieshout verliest

Clubkampioenschappen BC Mixed prima verlopen

Lieshout - Het jongste jeugdteam 
van Badminton Club Lieshout, 
BCL-U11/VKS Autoservice, heeft 
het erg moeilijk in de klasse tot 11 
jaar. In de derde afdeling van die 
klasse moeten ze opboksen tegen 
sterke tegenstanders. Ondanks het 
7-1 verlies tegen BC Geldrop wist 
het Lieshoutse team toch indruk te 
maken: één mixpartij werd zelfs ge-
wonnen.

BC Geldrop-U11/2 - 
BCL-U11/VKS Autoservice:            7-1
De uitwedstrijd tegen de leeftijds-
genoten van BC Geldrop was een 
aardige partij. In de dubbelpartijen 
speelden Gwenn Somers en Janne 
van de Laarschot een goede wed-
strijd, die pas in de toegevoegde 
derde set moest worden afgegeven. 
Rick van Aspert en Nard van Loon 
konden geen derde set afdwingen. 
Zij verloren de dubbelpartij in twee 
sets. In de singlepartijen was het 
verschil vaak groot. Alleen Janne 
van de Laarschot kon aardig bijblij-
ven, maar verloor uiteindelijk toch. 
In de afsluitende mixpartijen lieten 
de Lieshoutenaren zich van hun 
beste zijde zien. Janne van de Laar-
schot en Rick van Aspert verloren na 

een goede partij en Nard van Loon 
en Gwenn Somers kwamen zelfs tot 
winst, waardoor een verdiend punt-
je werd meegenomen uit Geldrop. 

Toernooien
Badminton Club Lieshout organi-
seert binnenkort weer twee (in-
terne) toernooien. Tijdens de speel-
avond op 4 december zal er niet 
getraind gaan worden. Tijdens deze 
speelavond zal zowel bij de jeugd 
als bij de senioren een “Sint en Piet” 
toernooi gespeeld gaan worden. 
Tijdens het toernooi kunnen door 
de deelnemers pepernoten worden 
gewonnen, waarbij de uiteindelijke 
winnaar degene is, die aan het einde 
de meeste pepernoten heeft. Op-
passen dus dat ze niet opgegeten 
worden.. 

Op 18 december zal het jaarlijkse 
‘Frans Biemans Kersballen toernooi’ 
gehouden worden. Dit toernooi, dat 
genoemd is naar vrijwilliger en ex-
bestuurslid Frans Biemans, zal na-
tuurlijk door Frans, persoonlijk, wor-
den opgeluisterd. De speelavond 
zal geheel in het teken van Kerstmis 
staan. Er zal dan ook in een toer-
nooivorm gestreden gaan worden 

voor kerstlekkernijen. Ook dit toer-
nooi zal bij de jeugd en de senioren 
gehouden worden. 

Programma
15 november vrijdag 20:00
Dinteloord M1 - 
BCL-H1/Sportpoint Gemert
17 november zondag 10:00  
BCL-1/BouwCenter Swinkels - 
Geldrop 2
17 november zondag 10:00  
BCL-H2/Bavaria - Bever M1
17 november zondag 10:00  
BCL-U13/Rabobank - Eersel U13-1
17 november zondag 10:00  
BCL-U11/VKS Autoservice - 
Eersel JMU 11-1

4 december woensdag 18:30  
Sint en Piet toernooi (jeugd) 
4 december woensdag 20:20  
Sint en Piet toernooi (senioren)  

18 december woensdag 18:30 
Frans Biemans Kerstballen 
toernooi (jeugd) 
18 december woensdag 20:20 
Frans Biemans Kerstballen 
toernooi (senioren)

Beek en Donk - Op vrijdag 8 en za-
terdag 9 november was de nieuwe 
sporthal d’n Ekker het toneel van 
de jaarlijkse clubkampioenschappen 
van Badmintonclub Mixed. Zowel de 
jeugd als de senioren streden om de 
titels in de verschillende klassen. De 
toernooicommissie had weer een ge-
weldig toernooi in elkaar gedraaid. 
De Barry van Heerwaarden Sportivi-
teitprijs werd dit jaar toegekend aan 
Paul van der Vegt. 

Op vrijdagavond begon de jeugd om 
half zeven aan hun toernooi. De aller-
kleinsten, de pupillen, deden dit jaar 
nog niet mee aan het echte toernooi. 
Zij lieten hun badmintonkwaliteiten 

aan publiek zien in een demonstratie-
training. Na drie kwartier verdienden 
zij een mooie oorkonde, wat drinken 
en een lekker zakje chips. Om half 
negen kon de jeugd gaan uitrusten 
voor de volgende dag en begonnen 
de senioren aan hun poulewedstij-
den. De zes jeugdleden uit het hoog-
ste jeugdteam deden dit jaar mee bij 
de senioren in de B klasse. Dit leverde 
hele mooie wedstrijden op waarbij de 
jeugd liet zien het niveau van de se-
nioren prima aan te kunnen. 

Op zaterdag om tien uur ging het 
toernooi verder. Bij de jeugd wordt 
vooral gespeeld volgens het Zwitsers 
systeem. Hierdoor kunnen de kin-
deren bijna de hele dag wedstrijden 
spelen. Aan het einde van de dag 
volgen dan de finales voor de kinde-
ren die het het beste hebben gedaan. 
Bij de senioren wordt veelal in poules 
gespeeld en later volgens een afval 
systeem. 

Na spannende finales zijn de club-
kampioenen bij de jeugd Michael 
Hollanders en Lieke Fransen gewor-
den. Bij de senioren ging de eer dit 
jaar naar Stan van der Heijden en 
Marieke van Turnhout. Alle senioren 
die deelnemen aan de clubkampi-
oenschappen dingen ook mee naar 
de Barry van Heerwaarden Sportivi-
teitprijs. Die prijs kun je niet winnen, 
maar die verdien je. Na het overlij-
den van Barry in 2008 is deze prijs 
in het leven geroepen. Hij staat voor 
sportiviteit, behulpzaamheid, correct-
heid, coachen, aanmoedigen, kortom 
belangrijke normen en waarden. De 
zesde winnaar van de mooiste prijs 
van BC Mixed is dit jaar Paul van der 
Vegt geworden.

Kijk voor alle uitslagen en meer infor-
matie over onze vereniging op 
www.bcmixed.nl en 
www.facebook.com/bcmixed

badminton

Finale Herendubbel B klasse senioren met vlnr: Max van Riet (teller), 
Jeroen Lutterman, Bas Fransen, Martin Kuijpers en Max Wieland.

Volleyballers Bedovo 
stellen orde op zaken
Beek en Donk - Na de tegenval-
lende resultaten van vorige week, 
toen geen enkel Bedovo-team won, 
herstelden de volleyballers zich deze 
week prima. Bijna allemaal wisten zij 
boven hun eerdere resultaten uit te 
stijgen.

Op een wat later tijdstip dan gebrui-
kelijk, begon de competitie zaterdag 
met de wedstrijden van de twee 
jeugdteams. Meisjes B1 speelde tegen 
de nummer 1 van de competitie De-
tac MB1. Tot nu toe wil het de meiden 
nog niet echt lukken om te winnen en 
ook deze keer was dat een te grote 
opgave. Ze verloren met 0-4.  

Waar het tweede jeugdteam van Bed-
ovo zichzelf niet kon overstijgen, ge-
beurde dit bij FingoReclame; Bedovo 
MA1 wel. Zij speelden tegen de num-
mer 4 van de competitie Nuvoc MA2. 
Voor aanvang van de wedstrijd ston-
den zij op de 6e plaats, dus het be-
loofde nog een hele kluif te worden. 
In de opstelling moest bovendien ge-
improviseerd worden door afwezig-
heid van één van de spelverdeelsters. 
Aanvalster Lydia van den Enden nam 
deze taak verdienstelijk op haar en 
direct bij aanvang van de eerste set 
liet Bedovo zich als de sterkste partij 
zien. Verdedigend werd er uitstekend 
werk verricht en daardoor kregen de 
aanvallers de kans om punt na punt 
te scoren.  Overtuigend wonnen zij 
met 4-0, waardoor zij stuivertje wis-
selden met Nuvoc. De 4e plek is nu 
voor Bedovo ten koste van hun te-
genstander die nu naar de 6e plaats 
is afgezakt.

Na afloop van deze twee wedstrij-
den was het de beurt aan de vaan-
delteams om hun missers van vorige 
week recht te zetten. Verbakel Grafi-
sche Service; Dames 1 speelde tegen 
het tot op heden beter scorende VVC 
Best en voor Café Thuis; Bedovo H1 
stond de nummer 1, DKJO, op het 
programma. 

Bij de dames maakte aanvalster Auke 
Peters haar rentree na een knieblessu-
re, wat vanwege ander blessureleed 
goed uitkwam. Evenals in de vorige 
thuiswedstrijd werd een goede pot 
volleybal gespeeld. Serverend wist 
Bedovo druk te zetten en vooral pas-
send ging de tegenstander daardoor 

in de eerste set ten onder. In de twee-
de set waren de rollen omgekeerd en 
was het Bedovo dat geen grip kreeg 
op de servicepass. Het herstel kwam 
te laat en zo werd deze set verloren. 
In de derde set werd er door beide 
partijen hard gewerkt om de wed-
strijd te bepalen, maar opnieuw ging 
de eer naar Bedovo. Voor een vijfde 
set was in verband met het ’s avonds 
geplande teamuitje geen tijd, dus 
besloot VGS; Bedovo D1 een extra 
tandje bij te schakelen. Met slim spel 
op de juiste momenten werd ook de 
4e set gewonnen.

In de topper bij de heren begon Bedo-
vo als de sterkste partij. Vooral serve-
rend wisten zij het verschil te maken. 
DKJO had meer tijd nodig om in de 
wedstrijd te komen en de achterstand 
was al gauw te groot om setwinst van 
Bedovo in de weg te staan. Ook bij de 
heren was de tweede set een omslag-
punt. Nu was het Café Thuis; Bedovo 
H1 dat achter de feiten aan liep en 
kreeg de tegenstander de kans om 
te demonstreren wat hen aanvoerder 
van de competitie maakt. De derde 
set was een kopie van dit gebeuren en 
dus besloot coach Albert Kluijtmans 
het roer bij de Beek en Donkse man-
nen volledig om te gooien. De gewij-
zigde opstelling bleek het gewenste 
resultaat te hebben, want door hard 
werken wist Bedovo de stand op 2-2 
in sets te brengen. Daarna begonnen 
zij de set sterk, maar een opgebouw-
de voorsprong gaven zij ook weer 
weg. Met het bezoekende publiek 
en de dames van Bedovo achter zich 
wisten de heren uiteindelijk toch de 
overwinning veilig te stellen.

Volledige uitslagen:
Café Thuis; Bedovo H 1 - DKJO H 1 
(3-2) 25-20, 17-25, 16-25, 25-21, 
15-12 
Verbakel Grafische Service; Bedovo D 
1 - VVC Best D 1 (3-1) 25-23, 18-25, 
25-19, 25-20 
FingoReclame; Bedovo MA1 - Nuvoc 
MA2 (4-0) 25-14, 25-22, 25-16, 25-
17 
Bedovo MB1 - Detac MB1 (0-4) 13-
25, 14-25, 12-25, 19-25
Oliehandel Maas - Cafe ‘t Menneke 
(0-3) 16-25, 11-25, 16-25
Sportshop Laarbeek - POB (3 – 0) 25-
14, 25-21, 25-17

volleybal

Van den Hurk
Makelaars o.z.

Heuvelplein 55A Beek en Donk
tel. 0492 - 45 01 51

www.vandenhurkmakelaars.nl

Te koop
Uitgebouwde hoekwoning 
met vrijstaande garage. 

Het pand is uitgebouwd 
op de begane grond 
en 1e verdieping.

•	Hoekwoning
•	Bouwjaar 1961
•	Woonoppervlakte circa 125 m²
•	 Inhoud circa 400 m³

•	Perceeloppervlakte 210 m²
•	3 slaapkamers
•	Garage
•	Vraagprijs € 194.500 k.k.

Burgemeester van der Weidenlaan 54 Beek en Donk

Het Veerhuis “Leukste restaurant van de Provincie”
Laat uw stem gelden op www.restaurantverkiezing.nl

                       0492-461889 – Bedankt voor uw stem.                       0492-461889 – Bedankt voor uw stem.
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Beek en Donk - Handbalvereniging 
Bedo gaat een inzamelingsactie 
houden om de clubkas te spekken. 
Het laatste halfjaar zijn de uitga-
ven, vooral door het verhuizen naar 
de nieuwe sporthal, enorm geste-
gen. Daardoor is een groot gat in 
de begroting ontstaan. 

Om te voorkomen dat de contribu-
tie voor alle leden exorbitant gaat 
stijgen, heeft Bedo besloten een in-
zamelingsactie te houden. Op 19, 
21 en 23 november gaan de leden 
van Bedo in Beek en Donk lege sta-
tiegeldflessen verzamelen. Voor een 
huishouden is het eenmalig done-
ren van enkele statiegeldflessen een 
kleine aderlating. Voor ons als ver-
eniging betekent het dat we de le-
den kunnen blijven laten handballen 
zonder de contributie dusdanig te 
verhogen, dat leden moeten afha-
ken. Iedereen zou de leden van HV 
Bedo een groot plezier doen door 
enkele lege flessen te doneren. Lege 
flessen kunnen op 20 november in 
de avond ook afgegeven worden in 
sporthal D’n Ekker tijdens de trai-
ning.

Heren 4 trad zondag met een ge-
havende selectie aan bij Swift in 
Helmond. Swift nam snel een voor-
sprong. Invalkeeper Rinus Leenders 
zorgde ervoor dat Swift niet kon 
uitlopen. Bedo verdedigde tamelijk 

sterk en lanceerde enkele mooie 
aanvallen. Met mooie doelpunten 
van Alexander Brullemans, Arjan 
Kusters en Willem Leenders wist 
Bedo de stand gelijk te trekken en 
zelfs een voorsprong te nemen. De 
wedstrijd liep hierna gelijk op en de 
keepers aan beiden kanten zorg-
den ervoor dat er weinig doelpun-
ten werden gemaakt. Met 7-8 ging 
Bedo de rust in. Na rust probeerde 
Bedo de voorsprong te behouden. 
Maar waar de ballen er in de eerste 
helft net wel in vielen, vielen ze er 
nu net niet in. Dankzij Rinus Leen-
ders kon Swift niet ver uitlopen, 
maar uiteindelijk nam Swift een 
voorsprong van drie doelpunten en 
gaf dit niet meer uit handen. Met 
14-11 bleven de punten verdiend 
in Helmond. Het was voor beide 
ploegen een leuke, spannende maar 
vooral sportieve pot geweest.

Aanstaand weekend spelen alle 
teams. Op zaterdagavond vinden er 
wedstrijden plaats in zowel Lieshout 
als Beek en Donk.

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

Bedo houdt inzamelingsactie

Het Veerhuis “Leukste restaurant van de Provincie”
Laat uw stem gelden op www.restaurantverkiezing.nl

                       0492-461889 – Bedankt voor uw stem.                       0492-461889 – Bedankt voor uw stem.

Lieshout - Komende Zondag staat 
Lieshout weer in het teken van de wie-
lersport. Voor de 34e keer organiseert 
de supportersclub ‘De Lieshoutse 
Wielrenners’ haar jaarlijkse cyclecross, 
ofwel de Bavaria-veldrit van Lieshout.

Het gehucht ’t Hof wordt weer omge-
toverd in een spectaculair veldritpar-
cours. Start op een weiland, verharde 
weg, bospad en door en over heuveltjes 
in de bossen, door een zandvlakte en 
dan de ‘Duvelsberg’ als markant punt 
om de deelnemers te bewonderen.

Om drie uur start de elite en beloften. 
Zij hebben een uur de tijd om uit te 
maken wie als winnaar deze veldrit op 
zijn naam mag schrijven. Vorig jaar was 
Belgisch kampioen Kevin Cant de over-
winnaar. Het deelnemersveld is goed te 
noemen. Bjorn van der Heijden, kam-
pioen van de beloften in het zuiden, 
Harm van de Sanden, kampioen van de 
elite in het zuiden, Rik van IJzendoorn, 
Bart Barkhuis, Roy van Heeswijk, Mats 
Lammertink, Jordy Luisman, Pjotr van 
Beek en de Belgen Niels Koyen en Ing-
mar Uytdewilligen.

De eerste wedstrijd start om elf uur. 
De amateurs/sportklasse gaan dan 
van start. Freek de Jong is hier de te 
kloppen man, hij heeft dit prille seizoen 
al vele overwinningen op zijn naam 
staan. O.a. Niels van Baar, Mattijn 
Motshagen, Peter van den Heuvel en 
Hans Jongeling zullen het hem moeilijk 
maken.

Om twaalf uur is de start voor de 
masters, de veteranen onder crossers. 
Edwin Raats is de kampioen van het 
zuiden en al goed voor overwinningen. 

Verder rijden Micha de Vries, Marcel 
Scheffer, Lars Rietveld en Ton van Kor-
ven.

De jongste categorie, de nieuwelingen, 
hebben 30 minuten voor de wielen en 
starten om één uur. Favorieten zijn hier 
Bryan Bouwmans, Jens Dekker, Luca 
Vreeswijk, Thymen Arensman, Martijn 
Meeuws en David Dekker.

De junioren starten om twee uur en rij-
den bij benadering 40 minuten. Dylan 
Bouwmans, Nick van Helvoirt, Ruben 
Bekkers en Henk Weerman zijn hier 
de kanshebbers. In dezelfde tijdspanne 
start om twee over twee de damesca-
tegorie. Inge van der Heijden, Anouk 
Spies, Claudia Peels, Lotte Eikelenboom 
en Jamie Bierens zullen onder meer strij-
den om de podiumplaatsen.
Al bij al ingrediënten om een leuke spor-
tieve dag buiten in de natuur te beleven.

34e Bavaria-veldrit Lieshoutwielersport

Podium veldrit 2012: 1 Kevin Cant, 
2 Eddy van Ijzendoorn, 3 Jordy Luisman

Laarbeek - Wandelen is laagdrem-
pelig gezond bewegen. Natuurlijk 
is wandelen niets nieuws onder de 
zon. Vroeger wandelde men uitslui-
tend omdat men ergens naar toe 
wilde. Tegenwoordig worden de 
meeste wandelkilometers gemaakt 
omdat het een leuke manier is van 
gezond bezig zijn of om overtollige 
kilo’s kwijt te raken.

Ook in het Laarbeekse wordt veel 
gewandeld. Je komt altijd wel wan-
delaars tegen, de een wandelt spon-
taan een blokje om, de ander wan-
delt in kleine of grote groepen op 
een afgesproken tijdstip. Daarnaast 
zijn er nog de wandelaars die ‘trai-
nen’ om aan een bepaalde prestatie-
tocht deel te nemen en het verder na 
die tocht zo ‘leuk’ vinden, dat ze na 
die tocht nooit meer wandelen.

Er is ook een groeiend aantal wande-
laars die zich aansluiten bij een wan-
delgroep. Zo heeft de enkele jaren 
geleden opgericht wandelafdeling 
van RCL een florerend bestaan op 
diverse dagen van de week. Onlangs 
zijn ze weer gestart met een wandel-
training op de woensdagmorgen. 

Zelf ben ik op 16 oktober gestart met 
een wandelgroep binnen buurtver-
eniging De Eendracht. We hadden 

al een fiets- en hardloopgroep. Toen 
de vraag kwam om samen te gaan 
wandelen, was dat dan ook snel ge-
regeld. Momenteel tellen we 20 le-
den die wekelijks 60 tot 90 minuten 
samen wandelen. Bij groepen zoals 
RCL en De Eendracht wordt er nog 
echt gewandeld om het wandelen. 
Hierbij staat gezelligheid uiteraard 
hoog in het vaandel.

Vooral in deze tijd van het jaar is 
het met wandelen ook een zaak van 
opletten en rekening houden met 
andere weggebruikers. Wandelaars, 
laat je zien! Gebruik reflectiemate-
riaal en/of verlichting. Maak er een 
gewoonte van om links te lopen en 
waar mogelijk op het voetpad. Met 
zijn drieen langs elkaar op het fiets-
pad is gezellig, maar ook levensge-
vaarlijk.

Laarbeek nodigt uit tot wandelen. 
Laarbeek beschikt over veel en prima 
wandelpaden en een prachtige na-
tuur. Maak er gebruik van en geniet 
van de prachtige herfstkleuren.

Tip: plan je rondje links om minder 
te hoeven oversteken en je loopt ook 
gemakkelijker links.

Wandelen in en 
om Laarbeek

wandelen

handbal

Beek en Donk - Afgelopen zaterdag 
hebben vrijwilligers van de KPJ de 
handen uit de mouwen gestoken en 
is er begonnen aan het tweede ge-
deelte van de verbouwing van het 
clubgebouw ‘De Zwink’. 

Begin 2013 is in het clubgebouw 
een vernieuwd sanitairgedeelte ge-
realiseerd. Hierna is het de beurt aan 
de vloer. De oude dansvloer mocht 

namelijk wel eens vernieuwd wor-
den. Middels 8 sloophamers en veel 
spierballen,  zweet en gezelligheid is 
de gehele vloer van het clubgebouw 
eruit gebroken. Komend weekend zal 
‘de Zwink’ alweer voorzien worden 
van een nieuwe tegelvloer. 

De vervanging van de vloer maakt 
deel uit van onze gefaseerde verbou-
wing van het clubgebouw. We pro-

beren ieder half jaar iets aan te pak-
ken, waardoor we er ervoor zorgen 
dat een clubgebouw behouden blijft, 
waarmee we weer jaren vooruit kun-
nen. 

Namens het bestuur KPJ Beek en 
Donk bedanken we alle vrijwilligers 
en sponsoren voor hun bijdrage.

Clubgebouw ‘De Zwink’ 
grondig aangepakt

Stoffige spierbundels na een dag doorwerken.
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E V E N E M E N T E N
Vrijdag 15 november 
Optreden culturele playbackgroep KBO 
Aarle-Rixtel
19.30 uur, Ontmoetingsruimte Zonnetij, 
Aarle-Rixtel

&RG Teens en &RG 
PLUS Handboogschieten
20.00 uur, Krijgsman Soranus, Lieshout

Zaterdag 16 november 
Wijnactie Harmonie Sint Caecilia
10.00 uur, Lieshout en Mariahout

Inloopspreekuur Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Sinterklaas intocht Beek en Donk
14.00 uur, bij ‘de Donkse Brug’, 
Beek en Donk

Jeugdprinsenbal de Raopers
19.00 uur, Café/Zaal de Koekoek

Prinsenbal de Raopers
19.00 uur, Café/Zaal de Koekoek

Concert O&U i.s.m. 
Gildenbondsharmonie Boxtel
20.00 uur, Muziekcentrum Het Anker, 
Beek en Donk

Zondag 17 november 
Sinterklaasintocht Aarle-Rixtel
12.30 uur, Passantenhaven, Aarle-Rixtel

34e Bavaria-veldrit Lieshout
11.00 uur, ‘t Hof, Lieshout

Intocht Sinterklaas Lieshout
11.30 uur, De Heuvel, Lieshout

KoopZondag Van Schijndel Anteak. 
Shop in Shop event, 
met div. ondernemers
12.00 uur, Wilhelminaweg 5a,
Beek en Donk

Intocht/ontvangst Sint Nicolaas 
Mariahout
14.00 uur, Buurthuis Mariahout

Optreden Simits
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Dinsdag 19 november 
Informatieavond over Ghana
19.30 uur, Kouwenbergs Kerkje, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 20 november 
10e Korenmiddag 
Seniorenkoor Vogelenzang
13.30 uur, Buurthuis Mariahout

Ladies Night
19.00 uur, Tuincentrum De Biezen, 
Beek en Donk

Vrijdag 22 november 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Pre Party Après Ski / DJ Contest
20.30 uur, Den Hazenpot, Boerdonk

Zaterdag 23 november 
Dienstenveiling georganiseerd door 
Korfbalclub Flamingo’s
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal Beek en Donk

PopQuiz
19.00 uur, ParkPaviljoen, Muziektuin 
Beek en Donk

Concert Muziekvereniging ‘Muzikale’ 
en OJO-Orkest Harmonie 
De Goede Hoop
20.15 uur, MFC De Dreef, Aarle-Rixtel

Local Heroes  (Dance evenement)
20.30 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Prinsenbekendmaking met 
de Foute Vinylshow
20.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

PLUS DISCO voor Laarbeekse tieners 
voortgezetonderwijs
20.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Zondag 24 november 
Luikse Markt
9.00 uur, MFC. de Dreef, Aarle-Rixtel

Nationaal Judotoernooi 
Budoclub Beek en Donk
9.30 uur, Sporthal D’n Ekker, 
Beek en Donk

Winterfair
12.00 uur, Tuincentrum De Biezen, 
Beek en Donk

Sinterklaasmiddag Kansplus
13.00 uur, Zaal ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zondagmiddagvoorstelling 
met Dikke Mik
14.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Maandag 25 november 
Concert ‘De Wanhoop’
19.30 uur, Ontmoetingsruimte Zonnetij, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 27 november 
Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Café Van Bracht, Aarle-Rixtel

Donderdag 28 november 
Politiek Café
20.00 uur, Café/Zaal van de Burgt

Vrijdag 29 november 
Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 30 november 
Live muziek met Dos Paulos
Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk

Tentoonstelling ruimtelijk werk en 
schilderijen t/m 22 dec.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Prinsenreceptie
18.30 uur, MFC de Dreef, Aarle-Rixtel

&RG teens Pepernoten disco
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Zondag 1 december 
Spinningmarathon
11.00 uur, Sportcentrum Coach, 
Beek en Donk

34e Jeugdveldrit Lieshout
12.00 uur, ‘t Hof, Lieshout

Cursisten Gallery Berkendijkje 
exposeren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Vrijdag 6 december 
Uittocht Sinterklaas
18.30 uur, Kiosk, Aarle-Rixtel

&RGteens en &RG PLUS kerststukjes 
maken
19.30 uur, 
Scouting Lieshout/Mariahout

Zaterdag 7 december 
Winterbos Fair Aarlese Heikant
10.00 uur
Kerstbomenbos Kitty Schuurmans, 
Aarle-Rixtel/Bakel

Jeugdprinsenreceptie de Raopers
14.11 uur, Café/Zaal de Koekoek

Prinsenreceptie de Raopers
19.11 uur, Café/Zaal de Koekoek

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


