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Boer Bier Water wint ZLTO Initiatiefprijs 2015 

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek/Den Bosch – Met gepaste 
trots zaten een heleboel Laarbekena-
ren afgelopen donderdag in de zaal 
van het ZLTO-congres in de Braban-
thallen in Den Bosch. Maar liefst twee 
Laarbeekse projecten zaten bij de drie 
genomineerden voor de ZLTO Initia-
tiefprijs 2015. Het project Boer Bier 
Water ging met de prijs van de vak-
jury naar huis. De organisatie van het 
concept Heyde Hoeve-varkensvlees 
viel helaas net buiten de prijzen. 

ZLTO initiatiefprijs 
De ZLTO initiatiefprijs is een prijs voor 
initiatieven die werken aan vernieu-
wende, originele en duurzame oplos-
singen ter verbetering van de markt of 
maatschappelijke positie van onder-
nemers in de groene ruimte. Verdeeld 
over Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-
Gelderland telt de ZLTO 15.000 leden. 
Al deze ondernemers kunnen jaarlijks 
projecten indienen, waarmee zij mee-
dingen naar de ZLTO initiatiefprijs. Er 
werden maar liefst 18 initiatieven in-
gediend bij de jury. De twee Laarbeek-
se ingediende projecten schopten het 

tot de laatste drie genomineerden. Een 
unieke prestatie. 

Boer Bier Water 
Het project Boer Bier Water is een in 
Laarbeek bekend en noemenswaardig 
initiatief. Lokale boeren en tuinders 
hebben de handen ineengeslagen met 
Bavaria, ZLTO, gemeente Laarbeek, 
Waterschap Aa & Maas, Rijkswater-
staat en de lokale Rabobank met als 
uitgangspunt hergebruik van afval-
water van Bavaria. Het juryrapport is 
duidelijk: “Gezuiverd proceswater van 
Bavaria wordt weer ingebracht in land-
bouwgrond. Door teelt in biologisch 

afbreekbaar plastic is een enorme re-
ductie van gewasbeschermingsmid-
delengebruik gerealiseerd en wordt 
brouwgerst lokaal geteeld. Daarnaast 

leidde het project tot mooie bij-effec-
ten, zoals omschakeling van teelten, 
bewustwording op gebied van gewas-
bescherming en duurzaam gebruik in 
de bodem.” 

Trots 
Het project Boer Bier Water ontving 
€2.500,00 van de jury. “We zijn super-
trots”, vertelt Paul Sneijers, één van de 
kartrekkers van dit project. “Het is fijn 
om deze erkenning te ontvangen. Boer 
Bier Water is een ontzettend mooi pro-
ject, dat fantastische resultaten heeft 
opgeleverd en waar we als Laarbeek 
meer dan trots op mogen zijn.” 

Publieksprijs 
Naast de ZLTO juryprijs werd ook de 
publieksprijs uitgereikt. Deze ging naar 
het project ‘Telen op water’. Een ini-

tiatief van Christ en Jacqueline Mon-
den, die gestart zijn met het telen van 
kruiden op water, wat grote voordelen 
met zich meebrengt ten opzichte van 
traditioneel telen. Ook zij ontvingen 
€2.500,00 van de ZLTO. 

Heyde Hoeve 
Het concept Heyde Hoeve-varkens-
vlees viel helaas net buiten de prij-
zen. John en Maarten Rooijakkers 
zijn de twee Laarbeekse onderne-
mers in dit concept. “Vier varkens-
houders hebben zich verenigd in 
Heyde Hoeve, dat varkensvlees als 
een sterk en duurzaam merk in de 
markt zet. Zij werken met aandacht 
en zorg voor het dier en behoud van 
de natuurlijke omgeving”, aldus de 
jury. Met opgeheven hoofd nemen 
de varkenshouders hun ‘derde’ prijs 
van €1.000,00 in ontvangst. “We 
zijn net buiten de prijzen gevallen, 
maar zijn heel trots dat we zover 
gekomen zijn. We werken heel hard 
aan het concept Heyde Hoeve-var-
kensvlees en het is heel fijn dat dat 
gezien wordt. We zijn heel content 
met deze beloning”, aldus John 
Rooijakkers.

Deze week ingesloten:

Afvalkalender gemeente 
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Verspreiding in Laarbeek en 
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www.mooilaarbeek.nl
www.mooilaarbeek.nl

Het laatste nieuws

Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Per 1 januari van het nieuwe 
jaar loont het de moeite je afval nog be-
ter te scheiden. De gemeente gaat over 
op een nieuw systeem van inzamelen en 
voert voor heel Laarbeek de PMD-afval-
zak (voor plastic, metaal en drankpak-
ken) in. Behalve winst voor het milieu 
levert dit ook een directe besparing op 
in je portemonnee.

Waarom veranderen?
Wethouder Frans van Zeeland legt uit: 
“De gemeente Laarbeek heeft duur-
zaamheid hoog in het vaandel staan. 
Daarnaast is het aanbod van afval in 
Laarbeek aan het veranderen. Daarom 
willen we naar een efficiëntere en betere 
wijze van inzameling, die zowel goedko-
per is voor de inwoners als een beter ren-
dement geeft voor het milieu door beter 
te scheiden. We moeten ervoor zorgen 
dat onze achterkleinkinderen straks ook 

nog op een mooi stukje aarde kunnen 
rondlopen.” De gemeente heeft afgelo-
pen week de tarieven voor afvalstoffen-
heffing 2016 vastgesteld. Het vastrecht 
wordt verlaagd van €76,08 naar €73,44 
en het tarief voor lediging van restafval- 
en gft-containers wordt verlaagd met 
9,4%. “Huishoudens zijn in 2016 ge-
middeld  €10,- minder kwijt aan kosten 
voor afval. Maar dit kan nog veel meer 
worden. Hoe beter je scheidt, hoe goed-
koper je uit bent”, licht Van Zeeland toe.

Voortraject
In april van dit jaar startte de gemeen-
te met een afvalproef in de wijk Voor-
beemd in Beek en Donk. Deze afvalproef 
was leerzaam en leverde veel positieve 
elementen op. “Er werd bijvoorbeeld 
maar liefst 85% minder restafval aange-
boden dan voor de proef. Minder restaf-
val scheelt kosten én levert een directe 
besparing op voor het milieu. Ook het 
gebruik van de zogenaamde PMD-zak 

werd als zeer positief ervaren. Alleen zag 
men wel graag de grijze container weer 
terugkomen in plaats van de, bij wijze 
van proef, ingevoerde rode tariefzak. De 
gemeente maakt nu de vertaalslag naar 
de rest van Laarbeek”, aldus de wethou-
der.

Nieuw systeem
De grootste verandering in het nieuwe 
systeem betreft de invoering van de 
(groene) PMD-zak voor heel Laarbeek. 
Deze zak komt in plaats van de plastic 
verzamelzak. De PMD-zakken zijn gratis 
verkrijgbaar bij alle Laarbeekse super-
markten, in het gemeentehuis, bij de 
milieustraat en bij alle dorpsservicepun-
ten.  Op basis van de reacties in de Voor-
beemd is besloten de grijze container te 
behouden in Laarbeek. Wat ook gaat 
veranderen, is de frequentie van afva-
linzameling. Per  1 januari worden alle 
afvalstromen – grijze en groene contai-
ner, PMD-zakken én oud papier – om de 

twee weken opgehaald. “Op die manier 
is er minder beweging van vrachtverkeer, 
hetgeen direct bijdraagt aan een beter 
milieu”, aldus Van Zeeland. 

Informatie en sorteeradvies
Alle informatie over de nieuwe ‘dienst-
regeling’ van de afvalinzamelaar is te-
rug te vinden op de afvalkalender en op 
de website van de gemeente Laarbeek. 
Mensen die vragen hebben over sorte-
ren, kunnen op de website van de ge-
meente een speciale sorteerwijzer raad-
plegen.

Toekomstvisie
In de Voorbeemd blijft het  inzamelen op 
centrale inzamelpunten gehandhaafd. 
In overleg met inzamelaar, bewoners en 
dorpsraden gaat de gemeente in de loop 
van 2016 kijken of op verzoek van buur-
ten en wijken ook op andere plekken in 
Laarbeek centrale inzamelpunten gerea-
liseerd kunnen worden.

Gezuiverd proceswater van 
Bavaria wordt weer ingebracht 

in landbouwgrond. Een 
noemenswaardig initiatief 



Donderdag 17 december 20152 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

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

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 
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Vele jaren ben jij bij ons gebleven,
voor gezin en kinderen alles gegeven.
‘t Was een leven van grote werkzaamheid,
altijd opnieuw weer tot weldoen bereid.
God riep je weg uit dit aards bestaan,
eeuwig dank voor wat je voor ons hebt gedaan.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde is plotseling van ons heengegaan ons 
moeder, trotse oma en overgrootmoeder

Miet van der Ven-van Hout
echtgenote van

Max van der Ven †

Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Rinie en Johanna
Marinjo, Marijn, Kimara

13 december 2015
Correspondentieadres: 
Mgr. Verhagenstraat 32, 5741 EK Beek en Donk

Wij brengen onze beide ouders weer bij elkaar tijdens de 
crematieplechtigheid. Deze vindt plaats op zaterdag 19 december 
om 09.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1 te Helmond. Samenkomst in de ontvangkamer 
van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

Gelieve in plaats van bloemen een donatie aan Alzheimer 
Nederland waarvoor collectebussen aanwezig zijn in het 
crematorium.

Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

In haar eigen vertrouwde omgeving is vredig van ons heengegaan,
gesterkt  door het Heilig Sacrament der Zieken, mijn moeder, 

schoonmoeder en ons oma

Nel Segeren-Bastiaansen
echtgenote van

Kees Segeren †

* Ginneken, 17 november 1923     † Mariahout, 15 december 2015

Stekkermortel 4
5738 PH Mariahout

Nel is thuis, waar u persoonlijk afscheid van haar kunt nemen, 
op vrijdag tussen 15.00 en 16.00 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur.

De plechtige eucharistieviering wordt gehouden op zaterdag 19 december 
om 10.30 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk te Mariahout. 

Aansluitend zullen we haar herenigen met haar man Kees op het parochiekerkhof.

Wat was je sterk en arbeidzaam,
steeds heb je voor ieder klaargestaan.
Flink was je je hele leven.
Moedig ben je tot het eind gebleven.

René en Henriëtte Segeren-Kemps
 Dirk en Cathy
 Koen en Janine
 Rob en Lisa

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

Bedroefd, maar dankbaar dat wij jou zo lang in ons midden mochten hebben, 
delen wij u mede dat, na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis  

Keyserinnedael, is overleden onze tante en oudtante

Agnes Rooijakkers - Huijbers

* Eindhoven, 5 mei 1926     † Helmond, 15 december 2015

echtgenote van

Jan Rooijakkers  †

Begiftigd met de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”.

   Familie Huijbers

   Familie Rooijakkers

   Neven en nichten

Correspondentieadres:
Kruisschotseweg 6
5708 BC  Stiphout

De plechtige uitvaartdienst waarin wij afscheid van haar nemen, zal plaatsvinden 
op maandag 21 december om 10.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes aan de Mariastraat te Mariahout. Aansluitend wordt zij te rusten gelegd 
bij haar man Jan op het kerkhof bij de kerk.

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vóór aanvang van de uitvaartdienst.

Tante Agnes is overgebracht naar uitvaartcentrum Monuta Magis, 
Warandelaan 62 te Helmond, waar u welkom bent voor een persoonlijk afscheid 
op zaterdag 19 december  van 15.00 tot 16.00 uur.

Zij die geen persoonlijke kennisgeving mochten ontvangen, gelieve deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen.

                                                                                                                         
Mijn taak is volbracht…

Op dinsdag 15 december hadden we afgesproken dat we het huis gezellig zouden 
versieren voor kerstmis. Wij moesten nog veel doen, waaronder kerstkaarten 

verzenden. Het werden helaas geen kerstkaarten, maar rouwkaarten. 

Wij delen u vol droefenis mede dat op 15 december, door een noodlottige val van 
de trap, is overleden mijn vrouw, ons moeder, onze schoonmoeder en ons oma

Marietje van de Kerkhof-Benders
Echtgenote van

Gerard van de Kerkhof

 * 30 juni 1936       † 15 december 2015

   Gerard 
   Geert en Monique
    Anke en Chris
    Tim
    Maartje
   Willem-Jan en Marijke
    Geertjan
    Jolijn
    Eline

Correspondentieadres:
p/a Familie van de Kerkhof
Oranjelaan 54
5741HH Beek en Donk

De afscheidsdienst vindt plaats op maandag 21 december om 10.30 uur in  
uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54, 5741 HH in Beek en Donk. Na afloop 
wordt Marietje in besloten kring begeleid naar crematorium Berkendonk.

Marietje is in uitvaartcentrum De Groof. Als u persoonlijk afscheid van haar wilt 
nemen, dan bent u welkom op vrijdag tussen 18.30 en 19.30 uur.

Iedereen die zich betrokken voelt, is van harte welkom.
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Aarle-Rixtel - Vorige week heeft de 
gemeente Laarbeek met hulp van veel 
vrijwilligers gezorgd voor drie nachten 
noodopvang van 121 vluchtelingen 
in gemeenschapshuis ‘De Dreef’ in 
Aarle-Rixtel. De MooiLaarbeekKrant 
sprak met drie vluchtelingen: Rita 
Darwish (17) uit Syrië, Mohamed Ja-
wed Jawad (17) uit Afghanistan en 
de 49-jarige Ahmad Khafarti uit het 
Iraanse Ahwaz. 

Rita
Ze oogt nu redelijk ontspannen, de 
17-jarige Rita, afkomstig uit Syrië. Sa-
men met haar vader is ze nu precies 
één week in Nederland. Kou en dorst 
kenmerkten de barre tocht die ze ge-
maakt hebben om Nederland te berei-
ken. Veel landen zijn doorkruist voor-
dat ze in Ter Apel waren. Rita vertelt: 
“Mijn moeder, broer en zus zijn in Sy-
rië. Ik hoop dat ze hier ook kunnen ko-
men omdat het daar erg gevaarlijk is.” 
Rita is tevreden over de opvang die ‘De 
Dreef’ biedt en vertelt: “Everybody is 
smiling and there are a lot of activities 
for example cooking and dancing. And 
also for the children is a lot to do.”

Ahmad
Ahmad Khafarti had een eigen ‘shop of 
perfums’ in Ahwaz, maar heeft de win-
kel achtergelaten op zoek naar vrijheid. 
Samen met zijn vrouw is hij in twee 
weken tijd naar Nederland gevlucht. 
Rustig vertelt hij hoe hij de opvang in 
Aarle-Rixtel waardeert. “Het voelt een 
beetje als een 5-sterrenhotel, alleen 
dan met een grote groep mensen. En 
dat maakt het lastiger, omdat we niet 
weten hoe lang deze situatie zo blijft.”

Mohamed
Mohamed Jawed Jawad heeft samen 
met zijn broer en neef vanuit Afghani-
stan een zware tocht van een maand 
gemaakt. Hij zegt ‘happy’ te zijn met 
de goede opvang in ‘De Dreef’. Mo-
hamed is zijn land uit gevlucht voor 
de Taliban en voor de IS. “Mensen 
van mijn leeftijd lopen gevaar en 
daarom ben ik gevlucht.” De boeren-
zoon liet de rest van de familie ach-
ter: zijn vader, moeder, zijn jongere 
broer en drie zusjes. Het liefst wil hij 
zo snel mogelijk terug, maar wanneer 

is onduidelijk. Dit ligt eraan wanneer 
het weer veilig is. Ondertussen doet 
hij verwoede pogingen om alvast wat 
Nederlandse woordjes te gebruiken 
die hij geleerd heeft in een lesje Ne-
derlands in Aarle-Rixtel. “Now I say 
‘goedemiddag’ because it is in the af-
ternoon”, lacht hij. 

Na de noodopvang in Aarle-Rixtel is 
deze groep vluchtelingen zaterdag-
middag vertrokken naar Bergen op 
Zoom waar ze drie nachten terecht 
kunnen.

Laarbeekse tolken zorgen voor warm onthaal vluchtelingen

Drie vluchtelingen aan het woord

“Everbody is smiling and there are a lot of activities”

Vlnr. vluchtelingen Rita Darwish, Ahmad Khafarti en Mohamed Jawed Jawad 

Vlnr. Marta, Masis, Monica, Anmar, Hosam, Sawsan, Dhia Annas, Khaled, Sultan. 
Niet op de foto staan: Mohamed, Hala, Eyat, Soheilla, Lida, Amar en Toryalai.

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Aarle-Rixtel - Ieder mens heeft 
zijn verhaal. Zeker de mensen die 
hun land door oorlog en terreur 
ontvlucht zijn. Wat is het dan be-
langrijk dat je verhaal begrepen 
wordt in een land waarvan je de 
taal niet machtig bent. Of dat ie-
mand je uitlegt wat er allemaal 
gebeurt. Door het inschakelen 
van Laarbeekse tolken hoefde de 
taal geen struikelblok te zijn in de 
noodopvang van Aarle-Rixtel. 

Tolken
“Toen ik las dat er hier noodop-
vang zou komen, heb ik gelijk 
Monica van Vluchtelingenwerk 
gebeld en gezegd: Ik kan helpen”, 
vertelt Anmar. De uit Syrië afkom-
stige Anmar woont sinds twee jaar 
in Aarle-Rixtel. Samen met onge-
veer vijftien andere tolken hielp 
hij vertalen in ‘De Dreef’. Khaled 
vult aan: “Ik had zelf het probleem 
in het asielzoekerscentrum dat er 
niemand kon vertalen. Daarom 
vind ik het fijn om dit nu te kun-
nen doen. Het is zó belangrijk om 
te tolken.” Ook Anas reageert zo. 
Hij woont sinds acht maanden in 
Beek en Donk en zegt: “We voe-
len ons ‘happy’ om de vluchtelin-
gen te helpen.” En Sultan, zes van 
de acht talen van Eritrea machtig, 
vertelt: “Het gaat hier heel goed.” 
Ook Marta beaamt dit: “Alles gaat 
rustig hier. Zelf vind ik het super 
leuk om te helpen. Ik weet wat de 
mensen voelen – angst, onzeker-
heid, wat gebeurt er? En wat ge-
beurt er met ons?” Kortom: verta-
len en vertolken van gevoelens is 
ruimschoots gebeurd in drie dagen 
noodopvang. 

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

Monuta Magis bestaat één jaar.
Bedankt voor uw vertrouwen.

Magis

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons heeft betekend, 
geven wij u kennis van het overlijden van

Bert van Boxmeer

* Aarle-Rixtel 15 maart 1930   † Helmond 12 december 2015

De kerkelijke afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 
18 december om 10.30 uur in de Onze Lieve Vrouw Presentatie kerk, 
Dorpsstraat te Aarle-Rixtel.

Aansluitend zullen we Bert begeleiden naar zijn laatste rustplaats.

Veel fijne herinneringen verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart.

weduwnaar van

Miet van Boxmeer – van Duijnhoven †

Echtgenoot van Geesje

René en Henny

Gerry en  Annette
Neeltje, Peerke

Maarten en Angela
Bob, Pleun

Jolanda en John
Nick, Tim

Dankbetuiging

Wij danken u van harte voor uw belangstelling en medeleven, 
welke wij mochten ondervinden, na het heengaan van 

ons mam en lieve oma

Tonnie Berkvens-Leenders

Een speciaal woord van dank aan het personeel van 
de Regt, kleinschalig wonen.

Kinderen en kleinkinderen Berkvens

Met zijn vrachtwagen heeft hij 
“wel veertig omwentelingen om de aarde gemaakt”. 

Nu is hij aan zijn laatste reis begonnen.

Albert Minten

        * 6 mei 1949                  † 15 december 2015

Wij nemen afscheid van Albert op zaterdag 19 december om 11.00 uur 
in de zaal van uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 in Beek en Donk.
Later die dag zal Albert in besloten kring worden gecremeerd.

Wilt u nog even bij Albert zijn, dan bent u welkom op vrijdag 18 december 
tussen 19.00 en 20.00 uur in eerdergenoemd uitvaartcentrum.

Correspondentie: 
Mia en Cor Vermeulen
Beverstraat 141
5741 KW  Beek en Donk

Eenvoud sierde zijn leven.

Broer en zussen
Mia en Cor

Corrie en Jos
Joke en Ad

Jan en Maria
Truus en Jacky
Nolda en Toon

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar
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Donderdag 17 december
17.00 tot 18.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Kerstviering Basisschool Brukelum

Vrijdag 18 december
17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00-23.00 Muziektuin, Koppelstraat Beek en Donk
Xmas Sing-a-Long
Entree: Graag een artikel meenemen uit de voorraadkast om kerst-
pakketten mee samen te stellen voor de minder bedeelde gezinnen 
van de gemeente Laarbeek

Zaterdag 19 december
09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

16.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Doopviering Maud de Vries

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Ans van Hoof-Zomers (mged), 
Linda van Hoof (mged), Henk Gilsing (sterfdag) Tonnie 
Berkvens- Leenders.

Zondag 20 december 
09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie 
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor O.L. Vrouw Presentatie
Intenties in deze viering voor: Overleden familie Nooijen– 
Theunissen (fund), Overleden ouders Vlamings–Klomp (verj),
Maria de Kleijne–van Vijfeijken (par/verj), Mina van den Bogaard 
–de Korte (sterfdag), Gerard Lamé (verj/par), Hans van den Heuvel 
(buurt), Ben Loomans, Bijzondere Intentie (fam v Boh), Voor ver-
volgde christenen in de hele wereld, Tot welzijn van onze parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Harrie van Lankvelt, Sjan van Leuken-
Gilsing (mged), Peter van Venrooij, Jan Aalders (jrgt).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Jan van Dijk, Jan Haeve, Nico en 
Netty Jacobs-van Balkom, Maria van Empel-van Vijfeijken en 
echtgenoot Gerard, Overleden familie Piet van der Aa-Kanters, Peet 
en Drea Verhagen, Ad van Hoof Maria van Hoof-van de Laarschot 
en Anjou van de Coolwijk hun kleinkind, Mieke van Heijnsbergen-
Renders, Jan van Heijnsbergen en Elisabeth-van den Elsen en 
Hendrika Steegs, Jan van der Putten, Ad Loos.

14.00-15.00 Mariahout O.L.Vrouw van Lourdeskerk
Kerstconcert koor “Korale”

14.00-16.00 Lieshout Sint Servatiuskerk
Kerstconcert gemengd koor “Primavera”.

14.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Kerstconcert Gemengd Koor

18.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Kerstconcert Gemengd koor de Klokkengieters “Op weg naar 
Kerstmis”.

Maandag 21 december 
17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 22 december
17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 23 december
09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Donderdag 24 december 
16.00 Lieshout Franciscushof
Kerstviering

17.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Gezinsviering Herdertjesviering m.m.v. het opleidingsorkest van de 
harmonie en samenzang.
Kom verkleed als Jozef, Maria of iemand anders uit de Kerststal 
Intenties in deze viering voor: Theo van Vijfeijken, Overleden ou-
ders Van Heeswijck en Mieke.

18.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Herdertjesviering “Wij komen tezamen”, voorgegaan door lectoren. 
In deze gebedsviering staat het kerstverhaal centraal.
Kinderen van de Bernadetteschool spelen het kerstverhaal

19.00 Lieshout Sint Servatiuskerk
Kerstgezinsviering, Eucharistieviering Een viering voor het hele gezin
Intenties in deze viering voor: Laurens Spoorendonk, Tjeu en Miet 
de Leest-Swinkels, Lia de Leest-van de Maat, Peter van Venrooij, 
Overleden ouders Donkers-Engelen, Grard Cooijmans (verj), Leo 
Jansen, Carla Vereijken-Smulders. 

19.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Samenzang van kerstliederen, afgewisseld met orgelmuziek en 
mooie kerstgedachten.

20.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor O.L. Vrouw Presentatie
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders Klara en Antoon 
van den Heuvel (par), Marinus van den Heuvel, Henk Despinois, 
Maria van Vlerken.

20.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor en leden van Marcanto-koor
Intenties in deze viering voor: Antoon en Lena Koopmans zoon Ad 
en schoonzoon Henk, Hanneke en Willem Verbakel (mged), Ad van 
Goor, Rudi Ubben, Frans Leenders en overleden familie Leenders-
van Rooij.

22.30 Lieshout Sint Servatiuskerk
Kerstavondviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viereing voor: Mien Schepers-van der Heijden, Bart 

Coppelmans, Overleden ouders Maas-van der Sanden, Overleden 
ouders Gilsing-van der Linden, Jo Manders-Maas, Ronald Jansen, 
Overleden ouders Van Dijk-Bouw, Overleden ouders Van Veggel-
Vereijken, Overleden ouders Van Venrooij-van de Laar, Familie 
Swinkels-van de Heuvel, Hanny Swinkels-Snijders, Toon Bouw (jrgt), 
Overleden ouders Verhagen-Migchels, Mark Raaijmakers (mged), 
Overleden familieleden Daniëls-van den Baar, Overleden familie-
leden Dekkers-Daniëls (Heikant), José Donkers-Vogels, Dorus en 
Anna Donkers-van de Laar, Martien Scheepers, Toon Bouw (jrgt).

22.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Kerstavondviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Harrie den Burger, Jos van Gemert 
en Ida van Gemert-Naus, Diny van der Sanden-van den Biggelaar, 
Piet van Dommelen, Familie Van Dommelen-Manders en kinderen, 
Familie Leenders-van Vijfeijken en kinderen, Toon van den Heuvel 
en overleden familieleden Van den Heuvel-Manders, Robèr van der 
Putten, Jozef Muller en Maria-Louise de echtgenote, Ron Muller en 
Mia Peeters, Ruud Muller echtgenote Betsie en zoon David, John 
Muller en zoon Joey, Diana en Karel Seydle en Michel Verberne, 
Wim van Lieshout, Frans Simons, Marinus Marinussen.

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag
09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor “de Klokkengieters”
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders van Boxmeer- 
Vlemmings, Harrie van Boxmeer, Miet van Boxmeer–van 
Duijnhoven, Martien Verbeeten, Marinus en Toos van Stiphout en 
kleinzoon Mart, Kevin van de Ven, Adriaan Loomans, Jan Romme, 
Overleden familie  Smits–ten Holder, Overleden ouders Romme–
Lamm, Jes van Roij, Hans van Brug, Overleden ouders de Rijk– ille-
kens, Toon en Hennie Derks(par), Ruben Pelucarte, Maria van Dijk–
van de Kerkhoff, Eduard Bekx, Frans van den Boom, Toon Engels, 
Tonny Scheepers-van Boxmeer, Frans Verschuuren, Overleden 
ouders Nooijen-van der Aa, Albert Nooijen, Frans en Johanna 
Bekx-Raaijmakers, Jan en Marc van Stiphout, Overleden leden van 
gemengd koor de Klokkengieters.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Miet Truus en Jan van Dooren (fund), 
Giuseppe Hentenaar (mged), Harrie Steegs Johanna Steegs-van 
Kaathoven, Frans de Louw, Maria van de Ven-van den Heuvel en 
zoon Peter (jrgt), Overleden ouders Slaats-van Uden, Overleden 
ouders Herlings-van Melis en zoon Rienie.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Agnes Verschuren-Colen, An 
Engels-Vermeulen, Jan en Margriet Versteegen, Overleden familie 
Versteegen-Ex, Corrie Vereijken-van den Bogaard,Nelly van den 
Berg-Swinkels, Liza en Anna Raaijmakers, Gerrit Wilms Marc de 
zoon en overleden familieleden Wilms-van Heijnsbergen,Jeremy 
Doudart de la Grée, Robèr van der Putten, Harrie van Moorsel 
en overleden familie Van Moorsel-Bouw,Wilhelmus en Gordina 
Spoormakers-van den Eijnde en hun kinderen Mariëtte en Lambèr, 
Theodorus en Jacoba Jonkers-Bardoel, Grard Bouw (verj), Toon en 
Marie Engels-Jansen en Theo Rovers, Jan en Christien Lammers, 
Lou Maas, Familie Van de Laar-Wienforth, Mieke van Heijnsbergen-
Renders, Jan van Heijnsbergen Elisabeth van den Elsen en Hendrica 
Steegs, Jan van der Putten.

KERKBERICHTEN Agenda 
18 t/m 25 december 2015Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Kerstconcert in de Servaaskerk
Lieshout - De jeugd van harmonie St. 
Caecilia geeft zaterdagavond een kerst-
concert in de Servaaskerk. De Junior 
Sounds of Christmas wordt een groot 
kerstfeest met veel herkenbare liedjes 
en gezelligheid. Geruchten gaan dat er 
zaterdagavond ook een afgezant van de 
Kerstman bij de Lieshoutse kerk stopt.

Het kerstconcert is een mooie gelegen-
heid om de leerlingen van St. Caecilia 
in actie te zien. Zowel de slagwerkers 
als de blazers van de verschillende op-
leidingsorkesten zijn vertegenwoordigd. 
Het concert heeft ook een echte primeur, 

voor het eerst verschijnen ook de nieuwe 
blokfluitleerlingen op het podium. 

De orkesten spelen verschillende num-
mers waaronder veel kerstliedjes. Met de 
bekende nummers mag natuurlijk mee-
gezongen worden. Voor wie de tekst 
niet precies meer weet hangt er een 
groot scherm met de teksten. Een kerk in 
kerstsfeer, vuurkorven buiten en warme 
chocolademelk maken de sfeer helemaal 
af. De Junior Sounds of Christmas start 
19 december om 19.00 uur, de kerk gaat 
om 18.40 uur open. 

Peuter-/kleuterviering 2e kerstdag

Bekende Christmas carols worden ten gehore gebracht

Nachtmis met Zanggroep De Halmen en blazerskwintet

Lieshout - Evenals vorig jaar luistert 
Zanggroep De Halmen ook dit jaar 
de nachtmis in Lieshout samen met 
een blazerskwintet op. Zij brengen 
bekende Christmas carols waaronder 
‘The First Noël’ ten gehore, maar ook 

een aantal stemmige Nederlandse 
kerstliederen zoals ‘Stille Nacht’ en 
‘Wij komen tezamen’. 

Je bent van harte uitgenodigd om de 
Nachtmis samen met hen te beleven. De 

mis is op donderdag 24 december om 
22.30 uur in de Sint Servaaskerk te Lies-
hout. Het koor luistert ook de mis van 
zondag 27 december om 9.30 uur op, zij 
zingen dan een mooie Bluesmis. 

Vind je het niet alleen leuk om naar de 
mooie muziek te luisteren, maar heb je ook 
zin om volgend jaar met Zanggroep De 
Halmen mee te zingen, kom dan eens luis-
teren op hun repetitieavond. Zij repeteren 
elke dinsdagavond van 20.30 tot 22.30 
uur in het Dorpshuis te Lieshout. Voor in-
lichtingen: claudiajongerius@gmail.com. 
Zij wensen iedereen prettige Kerstdagen 
en een gelukkig en muzikaal 2016.

Beek en Donk – Voor alle peuters en 
kleuters is er op Tweede Kerstdag, 
26 december, een viering in de Mi-
chaëlkerk te Beek en Donk. De vie-
ring vindt plaats om 10.00 uur. Alle 
kinderen mogen hierbij verkleed ko-

men als Jozef, Maria of één van de 
andere personen uit de kerststal.

Uiteraard zijn alle papa’s, mama’s, 
broertjes, zusjes, opa’s en oma’s ook 
van harte welkom bij deze kerstvie-

ring. Als u het leuk vindt om de peu-
ter/kleutervieringen (4x per jaar) mu-
zikaal te begeleiden, stuur dan een 
mailtje naar famreloe@upcmail.nl.

Kerststal op het Berkendijkje
Beek en Donk – Op het Berkendijkje 
is dit jaar weer de mogelijkheid om de 
grote kerststal te bezichtigen. Iedereen 
is welkom vanaf 25 december tot en 
met 6 januari. De kerststal is elke dag 
geopend van 10.00 tot 20.00 uur.

Ook dit jaar steunen zij het weeshuis 
‘Home Sweet Home’ in Oeganda. U 

kunt het ook steunen door een kaarsje 
te kopen voor €1,00. 1e en 2e Kerstdag 
is er warme chocolademelk en glühwein 
te koop voor €1,50, ook hiervan gaat de 
opbrengst geheel naar dit goede doel.

De kerststal is te zien op het Berkendijk-
je 8 te Beek en Donk bij de fam. Linssen.
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Gesneden 

Snijbonen

1+1 gratis
Litchi       500 gram   2.49

Courgette     2 stuks  0.99

Bospeen         per bos  0.99

Pitloze Druiven 500 gram 1.99

Aanbiedingen
maandag t/m kerst

Vaste lage Prijs
Champignons per doos   
     0.79 

Goud en zilver op NK voor studenten Bouw!
Mierlo/Helmond – Nederlands 
goud én zilver binnen! Tijdens de 
Nederlandse Kampioenschappen 
Bouw haalt student metselen 
Robin van Hoof (19, Gemert) de 
eerste plaats. Een tweede plaats 
gaat naar de Deurnese tegelzet-
ter Remco Kuijpers (17). Hier-
mee hebben Bouw Infra mensen 
Mierlo en ROC Ter AA voor de 
vierde maal op rij een Neder-
lands Kampioen in huis. 

”Een geweldige prestatie van 
onze leerlingen, ze hebben 

prachtig werk geleverd!”, zegt 
Marcel van den Berkmortel, prak-
tijkinstructeur Metselen bij Bouw 
Infra Mensen Mierlo. “Voor de 
docenten van ROC Ter AA, onze 
instructeurs en onze lidbedrijven 
is dit uiteraard een enorm com-
pliment. Met z’n allen halen we 
het talent van de leerling naar 
boven. Iets om trots op te zijn!” 
Ook Wil Hurkmans, teamleider 
Bouw & Design ROC Ter AA is 
trots. “Deze jongens bewijzen 
dat ze het onder de knie hebben. 
Vakwerk!”

Robin en Remco volgen hun op-
leiding bij Bouw Infra mensen 
Mierlo en ROC Ter AA Helmond. 
De kampioenschappen worden 
georganiseerd door Skills Nether-
lands en duren twee dagen (9 en 
10 december). Robin en Remco 
namen deel namens ROC ter AA 
en Bouw Infra mensen Mierlo. 
Robin maakt nu kans op deel-
name aan de EuroSkills 2016, die 
in Göteborg Zweden worden ge-
houden.

Advertorial

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Beek en Donk)

Beek en Donk - Een ufo komt uit het 
plafond van sporthal D’n Ekker tijdens 
de KerstROLLERshow van rollerclub De 
Oude Molen afgelopen weekend. De 
deuren openen en er lijken allemaal 
kleine marsmannetjes uit te rollen. Dit 
is slechts één van de vele verrassingen 
die de jubileumshow ‘Time goes by’ 
van dit jaar te bieden heeft. 

Ieder jaar is het weer een hele kunst om 
de wedstrijddansen onder één over-
koepelend thema te krijgen. “Daar is 
heel veel creativiteit voor nodig, maar 
dat hebben ze bij ons wel”, vertelt me-
deorganistor Marion van Lieshout. Om 
zowel voor de wedstrijden als voor de 

kerstshow verschillende dansen in te 
studeren is namelijk geen beginnen aan. 
Dit jaar is gekozen voor het thema ‘tijd’ 
en met wat kleine aanpassingen, leek 
iedere dans daar perfect bij te passen.
 
Vadertje Tijd
Links in de zaal staat een zilver hokje. 
In dat hokje bevindt zich Vadertje Tijd. 
Wanneer hij met zijn vingers aan de 
klok komt, is heel het publiek op een 
andere plek. Met een kleine driehon-
derd man hebben ze de kroning van 
Willem-Alexander opnieuw gezien, de 
gloeilamp uitgevonden en zoals het in-
tro van dit artikel al een beetje verklapt: 
de eerste stappen op de maan gezet. Ie-
der stuk heeft haar eigen charmes. Soms 
dragen de rolschaatsers zo’n enorme 
jurk dat bewegen nauwelijks mogelijk is, 
terwijl een nummer later de benen weer 

vrolijk in elkaars nek vliegen. 

Samenwerking
Vorig jaar kwam het jeugdorkest de 
rollerclub begeleiden, dit jaar stond 
een andere vereniging klaar om bij te 
staan. Manders Dance Factory uit Ge-
mert bracht diversiteit in de show door 
twee gastoptredens te verzorgen. “Ie-
der jaar proberen we een nieuwe show 
neer te zetten. Daarom vragen we ook 
steeds een andere vereniging uit de 

omgeving”, legt Marion uit. Een Hip 
Hop Crew liet hun stoerste passen zien. 
De moderne solodans op het nummer 
‘Mooi’ van Marco Borsato maakte dui-
delijk dat het lichaam nog veel meer 
bewegingen kent dan je voorheen mo-
gelijk achtte. 

Publiek
Wanneer de allerkleinsten de zaal inko-
men, wordt er net geen ‘aaaaaah’ ge-
roepen. Trotse opa’s, oma’s en ouders 
kijken hun ogen uit, terwijl hier en daar 
een jengelend broertje of zusje liever 
thuis met de iPad had gespeeld. “Die 
kleintjes zijn vanavond helemaal uitge-
put. Ze zijn zo zenuwachtig en hebben 
ook drie nummers te onthouden”, ver-
telt Marion. Dit betekent overigens niet 
dat de grote rolschaatsers geen aan-
dacht krijgen van het publiek. Er wordt 

niet zuinig omgegaan met het applaus. 
Vooral wanneer een gevallen danser 
zonder moeite opstaat en het optreden 
hervat. 

Tot slot
Zoals eerder genoemd was het niet zo-
maar een kerstrollershow, het was te-
vens een jubileumeditie. De vereniging 
vierde hun 25e dit jaar. Aan het einde 
van de rit waren dan ook alle 54 schaat-
sers in verlichte kleding op de vloer te 
vinden met in het midden het geluksge-
tal. De presentatoren geven het stokje 
door aan twee andere meiden en daar-
mee is er een einde gekomen aan de 
KerstROLLERshow 2015. Eind januari 
staan een aantal van dezelfde schaat-
sers op het NK te dansen. De MooiLaar-
beekKrant wenst hen daarbij erg veel 
succes.

Terug in de tijd met R.C. De Oude Molen

Veel aangiftes van auto-inbraken in Laarbeek 
Laarbeek – Er zijn de laatste tijd 
veel auto-inbraken geweest in de 
gemeente Laarbeek. Dit meldt de 
politie Gemert-Bakel en Laarbeek 
op hun Facebook-pagina. Verdeeld 
over deze twee gemeentes zijn de 
afgelopen vier weken in totaal 15 
aangiftes binnengekomen bij de 
politie.

De politie laat weten dat een auto-
inbraak vaak een gelegenheidsdief-
stal is. Zij raden daarom sterk af om 

achtergelaten, waardevolle goede-
ren in het zicht te leggen. Deze pro-
ducten oefenen een grote aantrek-
kingskracht uit op dieven. 
Vooral laptops, navigatiesystemen, 
jassen en tassen met inhoud, ove-
rige elektronische producten en au-
dio-apparatuur zijn in trek bij auto-
inbrekers. 

Tips 
De politie geeft diverse tips om het 
inbrekers zo moeilijk mogelijk te ma-

ken. Zo raden zij aan om altijd alle 
spelen mee uit de auto te nemen 
(ook opladers, houders (van bijvoor-
beeld een navigatiesysteem) en an-
dere randapparatuur. Ook adviseren 
zij het handschoenenkastje open te 
laten, niets onder stoelen op te ber-
gen en uw auto te voorzien van een 
goedgekeurd alarmsysteem. Een 
startonderbreker voorkomt dat die-
ven er met de auto vandoor gaan. 
Ook het parkeren op een goed ver-
lichte parkeerplaats is slim.

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com
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de razende reporter

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

Wil jij jouw tekentalent hier laten zien en tijdelijk dé Razende Roeland maken? Mail dan naar atelier@hsegboer.nl
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

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

Heerlijk ovenschotel met spruitjes en gehakt (1 schotel)

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

• 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

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Maak de spruitjes schoon en snijd ze aan de onder-
kant 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 knoflook-
teentje en kneed dit door het gehakt samen met het 
eitje en de magere kwark. Draai van het gehakt bal-
letjes 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. Smakelijk eten! 

SudokuVery hard

1 8 9

2 3 8

4 2 6 5

5 3 4 2

4 5 8 6

6 4 7 1

7 8 3

9 1 7

Puzzle #50555

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

De categorieën:

Woordzoeker

AFGROND
AKKOORD
BEDANKT
BEHEREN
GLAMOUR
GOUDVIS
GRAPPIG

INTEGER
JONKMAN
KINDERS
KLIMREK
LAAGJES
LIEFDES
LUIEREN

MACHINE
MASSAGE
NEGENDE
NIEMAND
OPMAKEN
ORDNERS
PROFIEL

SIRENES
STUDIOS
TRAJECT
UITERST
WATEREN
WROETEN
YOGHURT

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AFGROND AKKOORD BEDANKT
BEHEREN GLAMOUR GOUDVIS
GRAPPIG INTEGER JONKMAN
KINDERS KLIMREK LAAGJES
LIEFDES LUIEREN MACHINE
MASSAGE NEGENDE NIEMAND
OPMAKEN ORDNERS PROFIEL
SIRENES STUDIOS TRAJECT
UITERST WATEREN WROETEN
YOGHURT

10
Kwizut 5 jaar

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Janine van AkenRia Dinnissen

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.
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Het tweede jaar van onze 
waarnemend burgemeester is al 
ingegaan. Op 22 oktober 2014 
door de Commissaris van de Koning 
benoemd en nog steeds zittend op 
het pluche van de raadzaal. Met 
zijn grote gestalte waardigheid 
en kracht uitstralend, want eens 
burgemeester, altijd burgemeester. 
De raadsvergaderingen strak leidend 
met als achterliggende gedachte: niet 
lullen, maar poetsen. Raadslieden die 
te veel zeveren wordt in duidelijke 
bewoordingen verteld bij de les te 
blijven. Nog eventjes en ook van deze 
burgervader moeten we afscheid 
nemen. Op zoek naar een nieuwe. 
In mijn diensttijd heb ik nog wel eens 
iemand burgemeester gemaakt, bij 
een soldaat de broek opentrekken en 
er water ingieten. Kwaad dat ie was. 
Daarom wil ik, P. Skauwe, me bij 
deze graag beschikbaar stellen voor 
de selectiecommissie.
Allereerst moet er een profiel 
komen. Zelf krijg ik dan het visioen 
voor ogen van de dikbuikige 
koddige burgemeester uit de Lucky 
Luke strip, gekleed in driedelig 
kostuum met geel geruit vestje, 
kettinghorloge, strik, hoge hoed, 
kalend hoofd en bakkebaarden tot 
de mondhoeken. Met enige fantasie 
past een oud-wethouder keurig in 
dit profiel. Wat te denken van de 
volgende inkopper als profiel: ‘een 
tactvol, wijs, overdenkend, ervaren 
mensen-mens, die weet wat er leeft 
in zijn gemeente. Hij moet daarnaast 
een goede antenne hebben voor 
veranderingen in de maatschappij. 
Eigenlijk moet het gewoon een 
schaap met vijf poten zijn. Gelijke 
kansen voor man of vrouw’. Om 

van te gruwen want ik heb wel 
een voorkeur. Je wens is immers de 
burgervader van de gedachte. We 
moeten namelijk niet vergeten dat 
‘Gelijke schapen, Gelijke rechten’ 
lange tijd schering en inslag geweest 
is in een van de Laarbeek-dorpen. 
Verder kiezen we niet voor een 
profiel maar voor en profil. Hierdoor 
kun je duidelijk het profiel of silhouet 
van de zijkant zien, maar is het 
gezicht meestal nog gewoon goed 
zichtbaar. 
Voor een vrouw geldt een lengte van 
1,78 meter, een gewicht van 61 kilo 
en gezegend met behamaat 75C. 
Verder moet ze blauwe ogen 
hebben, bruin haar en geen 
tatoeages. Geverfde lokken is uit 
den boze omdat dit een teken is 
dat een vrouw niet goed in haar 
vel zit. Ze is goed gekleed met 
een sexy Maxima-look. Ze is 
daadkrachtig, mensgericht en 
een visionair.
Voor de man: dienend, 
inspirerend, respectvol en 
inspirerend leiderschap 
gestoken in een sportief 
gespierd lijf, omhuld met 
een immer strak gesneden 
donker maatkostuum. 
Gemiddelde lengte. De tronie 
oogt krachtig, gladgeschoren 
en getekend door een 
avontuurlijke levenservaring. 
Zijn charisma is een cocktail van 
Barak Obama en James Bond.
Als deze kenschetsen niet duidelijk 
zijn weet ik het ook niet meer. 
Bij nader inzien kan ik me best 
vinden in het omschreven 
profiel. Ergo: Skauwe for mayor. 

Profi el nieuwe 
burgemeester

Volgens P. Skauwe
COLUMN
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13% verhoging OZB, 
niet ons idee!

Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – De lustrumeditie 
van Kwizut op dinsdag 29 december 
belooft veel verrassende, onvergete-
lijke momenten. “We hebben uiter-
aard weer alles uit de kast getrok-
ken om ludiek en uniek te blijven”, 
aldus voorzitter Ties van Oorsouw. 
Daarnaast zijn er ook wat opvallen-
de nieuwsfeiten over de feestavond 
op zaterdag 9 januari. Zo treden de 
Dirty Daddies op en is er een speci-
aal ingerichte 50dB-ruimte. 

Start 
Het meest opvallende is de verande-
ring van de start dit jaar. “Het is de 
bedoeling dat je met twee personen 
naar de start komt. Deze vindt plaats 

bij Sporthal D’n Ekker. Hier moet je 
uiterlijk om 18.15 uur zijn”, onthult 
Ties voorzichtig. “We willen blijven 
verrassen. Dat gaat met deze start 
gebeuren. Meer kan ik er nog niet 
over zeggen.” Voor de rest belooft 
Ties dat de organisatie van Kwizut 
weer van alles bedacht heeft om een 
unieke avond neer te zetten. “Het 
enige wat ik nog kan verklappen, is 
dat je de geheime opdracht dit jaar 
met twee personen moet doen.” 

Informatieavond 
Om alles in goede banen te leiden, 
houdt de organisatie van Kwizut 
vanavond, donderdag 17 december, 
een informatieavond. Per team zijn 
twee personen welkom bij café Dave 
van de Burgt. De teams 1 tot en met 

64 zijn om 20.00 uur welkom. De 
overige teams (65 tot en met 130) 
zijn om 20.45 uur uitgenodigd. Op 
de site van Kwizut (www.kwizut.nl) 
vind je een lijst met alle deelnemende 
teams plus teamnummers. 

Feestavond
Vorige week onthulde de organi-
satie dat niemand minder dan de 
Dirty Daddies op komen treden tij-
dens de feestavond van Kwizut, die 
plaatsvindt op zaterdag 9 januari 
2016. “Uit reacties van voorgaande 
jaren konden we concluderen dat 
een groep bezoekers behoefte heeft 
aan een ruimte waar gewoon rustig 
gepraat kan worden. Dit hebben 
we gerealiseerd. Er komt een 50dB-
ruimte. In deze ruimte worden ge-

durende de avond nummers uit de 
jaren 70, 80 en 90 gedraaid, op zo’n 
toon dat er nog gewoon gepraat kan 
worden met elkaar.” 

Alcoholbeleid
Ook Kwizut kan niet om het actuele 
alcoholbeleid in Laarbeek heen. “Bij 
de feestavond wordt iedereen onder 
de 25 jaar gelegitimeerd. We delen 
twee verschillende bandjes uit, voor 
mensen onder de 18 en mensen bo-
ven de 18. Iedere keer als er alcohol 
wordt gehaald bij de bar, dient het 
18+-bandje getoond te worden. Als 
er toch door minderjarigen alcohol 
gedronken wordt, is dit geheel ter 
eigen verantwoording.” Op 7 janu-
ari worden de polsbandjes verstrekt. 
De teams kunnen tussen 19.00 en 

21.00 uur de bandjes op komen ha-
len. Deze kosten €1,00 per stuk. De 
organisatie zou het fijn vinden als er 
met pin betaald wordt. 

Lustrum
Er hebben zich dit jaar 130 teams 
aangemeld voor Kwizut, bijna net 
zoveel als vorig jaar. Twee bestuurs-
leden van het eerste uur, voorzitter 
Ties van Oorsouw en bestuurslid Niels 
Smits, nemen na dit jaar afscheid van 
de organisatie. Uiteraard hopen zij - 
net als de overige bestuursleden - op 
wederom een succesvol, ludiek en 
gezellig Kwizut-lustrum. 

Kwizut 2015: Dirty Daddies, 50dB-ruimte en ludieke start 

Op zoek naar licht in een donkere tijd 

Jubileumboek KBO Lieshout uitgereikt tijdens kerstviering 

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Beek en Donk)

Lieshout - In de prachtig versierde 
zaal van café De Koekoek in Lieshout 
vond dinsdagmiddag de kerstviering 
van Seniorenvereniging KBO Lies-
hout plaats. De vereniging vierde 
in het afgelopen jaar haar 60-jarig 
bestaan. Een trotse Jan van Zuijlen, 
voorzitter van de jubileumcommissie, 
reikte tijdens deze uiterst sfeervolle 
kerstviering het eerste exemplaar uit 
van het jubileumboek. Een al even 
trotse verenigingsvoorzitter, Willem 
Damen, nam het in ontvangst. 

Binnenkomst
Om kwart over één hebben zich al 
een flink aantal gasten verzekerd van 
een gunstig plekje in de zaal. “Toch 
een teken dat onze mensen naar deze 
middag uitkijken”, zegt Willem, ter-
wijl hij binnenkomers met een kwink-
slag begroet. Ook Karel Huijgens 
van De Koekoek staat glimmend van 
trots achter de bar. Goedkeurend laat 
hij zijn blik over de lange rijen tafels 
glijden, waar maar liefst 125 gasten 
kunnen zitten. “Plaats genoeg in 

deze herberg”, stelt ook de redacteur 
van De MooiLaarbeekKrant tevreden 
vast.

Het programma 
Het gevarieerde programma ver-
meldt: een welkomstwoord van de 
voorzitter, een kerstgedachte van pa-
ter Wester, optredens van Senioren-
koor Vogelenzang, een kerstverhaal, 
een optreden van de vocalistengroep 
LOF, een loterij en om 17.00 uur een 
gezamenlijke maaltijd. “En op het 
einde, zo rond zes uur, krijgt ieder-
een nog een flesje wijn mee naar huis 
om thuis nog even in de kerstsfeer te 
kunnen blijven”, lacht de voorzitter.

Gerda van Uden zegt dat het voor 
haar ‘vaste prik’ is om de kerstviering 
bij te wonen. “Geweldig hoe bestuur 
en werkgroep zich ieder jaar inspan-
nen om er iets moois van te maken”, 
vertelt ze. Arie Ketelaars, dirigent van 
het seniorenkoor zegt dat het koor 
een aantal meezingers ten gehore zal 
brengen, zoals ‘Nu zijt wellekome’ en 
‘Stille nacht’. Maar er is ook ruimte 
voor andere liederen zoals ‘Go tell it 
on the mountain’. 

Welkomstwoord van de voorzitter
De voorzitter schetst vanuit histori-
sche perspectief het ontstaan van het 
kerstfeest. Via de midwinterfeesten 
van de Germanen en de Mitrasfees-
ten van de Romeinen, belandt hij bij 
het Christelijke kerstfeest. De opmer-
king dat de geboorte van Jezus mis-
schien wel niet in de decembermaand 
heeft plaatsgevonden, veroorzaakt 
wat gemompel van ongeloof bij de 
senioren. Tot slot wenst de voorzit-
ter iedereen een Zalig Kerstfeest. Hij 
hoopt iedereen weer terug te zien op 
5 januari 2016, bij de ‘nieuwjaarsin-
loop’, als de KBO-vrijwilliger 2015 
wordt bekendgemaakt.

Aanbieding van het jubileumboek
Jan van Zuijlen biedt daarna het eer-
ste exemplaar aan van het prachtige 
jubileumboek. Hij bedankt ‘zijn’ ju-
bileumcommissie uitvoerig. Als hij 
de namen opnoemt, ontlokt dat een 
spontaan applaus uit de zaal. Een te-
ken dat ook de leden genoten hebben 
van alle activiteiten in dit jubileumjaar. 
Alle KBO-leden krijgen dit prachtige 
jubileumboek de komende tijd thuis-
bezorgd.

De Kerstgedachte van pater Wester
Pater Wester legt de nadruk op de 
herders die als eersten bij de stal 
aankwamen. “Herders, in die tijd, de 
armen de uitgestotenen, de mensen 
zonder hoop. Uitschot dat nergens 
voor diende”, zegt hij. “Hoogstens 
om nog ergens pastoor te worden”, 
voegt hij er met de nodige zelfspot 
aan toe. Voor de herders was de ge-
boorte van Jezus hoop op een beter 
leven.

Treffend trekt pater Wester vervol-
gens deze lijn door naar de huidige 
tijd. Armen, zieken, kwetsbare senio-
ren, straatkinderen, vluchtelingen. Al-
len zijn op zoek naar een beetje licht 
in donkere tijden. Allen zijn welkom in 
de kerststal.

Tot slot
Nadenkend over de kerstgedachte 
van pater Wester verlaat de redac-
teur van De MooiLaarbeekKrant zaal 
De Koekoek. Het seniorenkoor heeft 
ondertussen het toepasselijke lied ‘Nu 
zijt Wellekome’, ingezet.

Jan van Zuijlen (l) reikt het eerste jubileumboek uit aan voorzitter Willem Damen 

Vakantiesluiting Dorpsservicecentrum 
Mariahout
Mariahout - In verband met de kerst-
vakantie is het Dorpsservicecentrum 
Mariahout gesloten van maandag 21 
december tot en met vrijdag 1 januari. 
Vanaf 4 januari 2016 is het Dorpsser-
vicecentrum weer geopend en kunt u bij 
de vrijwilligers terecht met uw vragen op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Openingstijden dorpsservicecentrum: 
woensdag van 10.00 tot 11.30 uur en 
op donderdag van 14.00 tot 15.30 uur.  
weer voor u klaar.

Wij wensen iedereen hele fijne feestda-
gen en een goed 2016
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Badkamer renoveren 
of vernieuwen?

Koor verzorgt een optreden in kerstsfeer

Optreden Primavera in Sint Servatiuskerk 

Lieshout - Primavera houdt op zondag 
20 december een concert in kerstsfeer. 
Het concert vindt plaats in de Sint Ser-
vatiuskerk in Lieshout en begint om 
14.00 uur. Voor wie Primavera nog 
niet kent; Primavera is een koor wat 
bestaat uit ruim veertig enthousiaste 
vrouwen en mannen. Zij zingen in vier 
partijen, sopraan, alt, tenor en bas. 

Het repertoire bestaat uit popsongs, 
musicalliedjes, evergreens, volkslied-
jes en ballades. Eigenlijk voor ieder 
wat wils. Zij willen ook muziek maken 
voor iedereen. Primavera zingt a ca-
pella, dat wil zeggen zonder muzikale 
begeleiding. Het koor wil u graag la-
ten genieten van een selectie uit ons 
kerstrepertoire. Daarnaast zingen ze 
ook enkele andere nummers. Zo kunt 
u o.a. luisteren naar ‘Halleluja’, ‘Only 
time van Enya’ en hun nieuwe Afri-
kaanse nummer ‘Mamalye’, waarin u 
weer een heel andere sfeer kunt proe-
ven dan in de meer ingetogen num-
mers.  Laat u verrassen.

Vorig jaar was Neeltje van Doore uit-
genodigd om hun concert op te luis-
teren. In verband met het grote succes 
zijn ze erg blij dat ze dit jaar weer van 
de partij is.

Neeltje is afgestuurd als Master in 
klassiek muziektheater aan het con-
servatorium in Tilburg. Hiervoor heeft 
ze ook gestudeerd aan de MusicAl-
lFactory en heeft ze de opleiding Do-
cent Muziek afgerond. Tijdens haar 
opleiding heeft ze aan vele producties 
deelgenomen als solist en ensemblelid, 
waaronder ‘Moulin Rouge’, de musical 
‘Mozart’ en ‘Die Schöpfung’ van Hay-
dn. Als actrice speelde ze o.a. in ‘Adel 
Blank’, ‘The Witches of Eastwick’ en in 
educatieve voorstellingen van Helder 
Theater.

Op dit moment geeft Neeltje zangles-
sen en musicallessen, onder andere in 
haar eigen muziekstudio ‘Birdhouse 
Studio’  in Gemert en bij Kunstlokaal. 
Daarnaast zingt ze regelmatig op pro-

jectbasis met orkesten en koren, zingt 
en danst ze in de dinnershows van 
Theater op Bezoek en verzorgt ze de 
muzikale omlijsting van huwelijks- en 
uitvaartceremonies en andere speciale 
gelegenheden met het muzikale trio 
Lof. Voor meer info kijk op www.neel-
tjevandoore.com.

Dit jaar heeft Primavera ook een band 
uit hun eigen Lieshout, genaamd 
‘Alive@nine’, uitgenodigd om deel te 
nemen aan hun concert.

In 2007 is Alive@nine ontstaan bij een 
gelegenheidsoptreden. Hierna duurde 
het nog een tijdje, voordat er concrete 
plannen waren om een band op te 
richten om met muzikanten met ver-
schillende achtergrond (b.v. harmonie 
en popmuzikanten  en koorzangers) 
iets leuks te gaan doen. Het was aan-
vankelijk meer barpraat dan dat er 
daadwerkelijk iets van de grond kwam, 
maar uiteindelijk is het toch gelukt en 
is Alive geworden wat het nu is .Overi-
gens, de naam Alive@nine is ontstaan 
doordat de repetities in het begin om 
19.30 uur begonnen, maar dat ze om 
21.00 uur pas echt begonnen.

Alive@nine s een elfkoppige Lieshout-
se band met blazerssectie. Het geva-
rieerde repertoire wordt gekenmerkt 
door swingende blazersarrangemen-
ten en meerstemmige zang. Bekende 
nummers uit de (o.a. Nederlandse) po-
phistorie krijgen zo weer een nieuwe 
glans. Alive@nine speelt o.a. muziek 
van De Dijk, Ilse Delange, Stevie Won-
der, Joe Jackson, Goede Doel, Dooby 
Brothers, Fleetwood Mac, enz. Het 
koor Primavera hoopt u te mogen be-
groeten op zondag 20 december.

www.ven-hollanders.nl

Kapelstraat 19 - Beek en Donk 

Tel. 0492 - 46 43 43

Badkamer renoveren 
of vernieuwen?

Mooi Dier

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

Dit is Figo en hij is op zoek naar 
een actieve en consequente baas.  
Figo is een jonge Border Collie die 
er altijd voor in is om met zijn baas 
aan het werk te gaan. Hij heeft h et 
nodig om lichamelijk en geestelijk 
uitgedaagd te worden. Dagelijks 
lange wandelingen maken samen 
met zijn baas vindt Figo geweldig, 
maar hij wil ook graag zijn hersenen 
gebruiken bij een hondensport zoals 
bijvoorbeeld Flyball of speuren.  

Hij heeft een gedragscursus gedaan en kan een aantal commando’s prima 
opvolgen, maar hij trekt nog wel flink aan de riem. Met andere honden 
kan Figo goed overweg. Beschikt u over voldoende ervaring en tijd om 
de sportieve uitdaging samen met Figo aan te gaan, neem dan contact 
op met dierenopvang De Voorste Grootel in Bakel, tel: 0492-381490, 
www.voorstegrootel.nl

Naam:        Figo
Leeftijd:     10 maanden

Jaarlijkse expositie fotoclub Objectief

Beek en Donk - Waar een hobby toe 
kan leiden laten een aantal leden van 
fotoclub Objectief zien op de jaarlijkse 
tentoonstelling in ‘t Oude Raadhuis te 
Beek en Donk. Fotoclub Objectief telt 
30 leden, waarvan een groot deel de 
clubavonden bezoekt om zich steeds 
beter thuis te voelen met fotografie in 
de breedste zin van het woord. 

De meeste clubbijeenkomsten zijn the-
ma-avonden, waar met gastdocenten 
(meestal vakfotografen) een onderwerp 
bij de kop wordt gepakt en met voor-
beelden of zelf uitproberen onder bege-
leiding veel wordt opgestoken. Het be-
oordelen van elkaars kunststukjes is een 
interessante en zeer leerzame bezigheid 
waarbij techniek, compositie en uitstra-
ling van een foto aan bod komen. 

Naast circa 100 foto’s wordt er ook een 
diapresentatie getoond door drie werk-

groepen, met als onderwerp macrofoto-
grafie, landschapsfotografie en portret-
fotografie. Verder worden een aantal 
series getoond van ‘de rode draad’ waar 
de fantasie van de fotograaf zichtbaar 
wordt.

De tentoonstelling wordt gehouden 
van 26 tot en met 28 december. De 
openingstijden zijn dagelijks van 11.00 
tot 17.00 uur en de toegang is gratis. 
Voor de bezoeker is er de mogelijkheid 
deel te nemen aan een loterij, waarbij 
de foto die door u als de mooiste wordt 
aangemerkt door u kan worden gewon-
nen. 

U bent van harte welkom om de afwis-
selende tentoonstelling te bezoeken; 
aanwezige leden geven graag uitleg  
over de foto’s en zeker ook over foto-
club Objectief. www.fcobjectief.nl.

En dat moet natuurlijk gevierd wor-
den met muziek en pannenkoeken.
Hoelahoep muziek organiseert sa-
men met Pannnenkoekenhuis Pluk 
een “Winter muzieknoten op je 
pannenkoek”.

Deze vindt plaats op dinsdag 29 
december in  de ochtend. Er wordt 
45 minuten gezongen, gedanst, 
muziek gemaakt rondom het the-
ma Winter. Daarna  ga je in 45 mi-
nuten je pannenkoek versieren, op 
eten en lekker ranja drinken. En als 
kers op de taart mag je van de Pluk 
muntjes die je krijgt een cadeautje 
uitzoeken. De activiteit is voor kin-
deren in de leeftijd van 1 t/m 6 jaar 
samen met (groot)ouder. (groot)
ouders mogen gratis binnen en de 
kinderen betalen €12,50. Je kan je 
aanmelden voor deze activiteit dmv 
het inschrijfformulier “Winter mu-
zieknoten op je pannenkoek” in te 
vullen via 
www.hoelahoep.info Aanmelden 
kan t/m 22 december, daarna ont-
vangt u de precieze tijd waarop de 
activiteit plaatsvindt.

Naast deze activiteit start hoela-
hoep muziek op  27 januari weer 
een nieuwe cursus muziek op 
schoot.
De les start voor kinderen in de 
leeftijd van 6 maanden tot 2 jaar 
om 9.30 en zal tot 10.15 uur duren 
en voor kinderen in de leeftijd van 
2 tot 4 jaar om 10.30 tot 11.15 uur. 
Bij te weinig aanmeldingen wordt 
de groep samengevoegd!

Achterliggende gedachte is dat mu-
ziek op alle fronten de ontwikkeling 
stimuleert. Natuurlijk de muzikale 
ontwikkeling, maar ook taal, de 
sociale, emotionele en intellectuele 
ontwikkeling. Muziek helpt de kin-

deren om de oog-handcoördinatie 
te verbeteren, samen te spelen en 
rekening met elkaar te houden en 
zich creatief te uiten. Bovendien is 
het een speciaal moment tussen 
kind en (groot)ouder. Even gezel-
lig samen met je (klein) kind alles 
om je heen vergeten. Er worden 
bekende en minder bekende liedjes 
gezongen, met (muzikaal) materi-
aal gewerkt. Bij eerste inschrijving 
krijg je een muzikaal cadeau. De 

cursus wordt gegeven door Judith 
de Vrees, professioneel muziek op 
schoot docent en de kosten zijn 
€120 voor 15 lessen.
Voor meer informatie over deze 
cursus of inschrijvingen zie 
www.hoelahoep.info

Verder wens ik u allen hele fijne 
feestdagen en een muzikaal 2016 
toe!

Hoelahoep muziek bestaat 1 jaar!
Advertorial
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U kunt ook alti jd een 
afspraak maken met 

een van onze 
adviseurs. 

Wij helpen u graag!

Verzekeringen
Hypotheken

Financieringen 
Regiobank 

Makelaardij

Of kijk op onze zorgvergelijker op www.vkgroep.nl

Kapelstraat 25C
5741 CB Beek en Donk

Tel: 0492-462783

Gezelligheid en ontmoeten centraal bij kerstevent Lieshout

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout – In en rond café ‘De 
Koekoek’ was het afgelopen zondag-
middag gezellig. Buurtvereniging ‘Plan 
West’ vierde haar 50-jarig bestaan. 
Buiten stonden kraampjes vol sfeer-
volle kerstspullen, de scouting had 
een vuurkorf meegebracht om marsh-
mallows te roosteren … En binnen? 
Binnen bruiste het van de creativiteit!

Van koekhuisjes maken tot voetmassage
Isabel zit geconcentreerd te werken aan 
haar koekhuisje en plakt het vol met 
lekkere snoepjes. Aan de tafel ernaast 
begeleidt Fabienne (16) het zeepjes 
maken. “Kinderen mogen een geurtje, 
kleurtje en vormpje uitkiezen en dan 
gaan we aan de slag.” Het resultaat 
mag er zijn. Anke, lerares op de kap-

persvakschool, vlecht met souplesse 
een paarse haarstreng in het lange haar 
van Nettie Cleutjens. “Ik wil graag iets 
jeugdigs”, licht Nettie toe. Aan de tafel 
ernaast is Frency bezig met het lakken 
van nagels in panterprint. Haar jeug-
dige klant wacht het resultaat geduldig 
af. Bij Judith Vissers kunnen kinderen 
een theelichtje maken met lintjes, verf 
en stickers. Er staat een voorbeeld ter 
inspiratie op tafel. Eva en Amy staan 
bij het blikgooien. “Al zestien kinderen 
hebben dit gedaan”, vertellen ze trots, 
“en dan mogen ze iets grabbelen: 
een fluit, een jojo of zo’n lichtgevend 
staafje.” Er wordt geschminkt en voor 
een heerlijke ontspannen voetmassage 
zorgt Christel Verkuijlen. Wies Verhoe-
ven geniet zichtbaar terwijl Christel 
met geoliede handen uitlegt dat “alles 
een betekenis heeft op je voet: van die 
eeltplek tot de opbouw van je voeten.”

Kerstster van Lieshout
De bezoekers kunnen in ‘De Koekoek’ 
bonnen kopen om aan de activiteiten 
mee te doen. Eveline Hermans van 
de buurtvereniging ‘Plan West’ ver-
telt verder dat de strijd om de Kerst-
ster 2015 van Lieshout – een soort 
Holland’s got talent – helaas niet door 
kan gaan. “We hadden te weinig aan-
meldingen en wat zieken. En natuurlijk 
speelde tijd hierin ook een belangrijke 
rol.” Niemand lijkt er last van te heb-
ben: er is voldoende te doen. Zelfs de 
kerstman – ‘is het echt de broer van 
meneer Ton?’ – is van de partij. Nu de 
Kerstfair van Lieshout niet doorgaat, is 
dit een mooi alternatief gebleken om, 
halverwege de decembermaand, in 
een ontspannen sfeer dorpsgenoten te 
ontmoeten. 

Beek en Donk Zaagmolenweg 49 

Deze keurige en ruime hoekwoning is gelegen op een 
rustige locatie in Beek en Donk. 
Bij de woning hoort een zeer ruime garage die 
mogelijkheden biedt voor parkeren of kantoor/hobby aan 
huis. 

Koop nog voor 1 januari 2016 
en maak gebruik van de 103% 
fi nancieringsmogelijkheid! 
Zie uitgebreide informatie op 
www.funda.nl

Vraagprijs: € 199.500,- K.K.

Kantoor Aarle-Rixtel
0492 - 38 66 00
Paul Stienen
06 - 12 28 63 30

WWW.BERKKERKHOF.NL

IN PRIJS 
VERLAAGD!  

mogelijkheden biedt voor parkeren of kantoor/hobby aan 

en maak gebruik van de 103% 

Kerstactie op het Commanderij College in Laarbeek 
Laarbeek - Dit jaar organiseert het 
Commanderij College in Laarbeek een 
tal van activiteiten rondom de kerstac-
tie voor het goede doel.  De opbrengst 
hiervan gaat dit jaar naar de stichting 
HOMEPLAN. Een stichting die zich in-
zet voor de allerarmsten in o.a. Nica-
ragua, Mexico en Zuid-Afrika en daar 
huisjes bouwt. 

Daarnaast worden deze mensen be-
geleid en voorgelicht om zo financieel 
en sociaal zelfredzaam te kunnen zijn. 
Leerling Vera de Groot uit KD4A gaat 

samen met haar vader in de carnavals-
vakantie naar Nicaragua om daar mee 
te helpen aan de bouw van zo’n huis-
je. Zij steekt daar ter plekke letterlijk de 
handen uit de mouwen om samen met 
een gezin een huisje te bouwen.
 
Donderdag 17 december tijdens de 
kleine pauze wordt de kick-off gege-
ven voor deze kerstactie en staan de 
donderdag en vrijdag in het teken van 
allerlei activiteiten. Zo vindt er op don-
derdagavond een filmavond plaats, 
nemen een aantal vierdejaarsleerlingen 

deel aan een 24-uurs lessenmarathon 
en vindt er op donderdag een ‘snack je 
gek’-actie plaats, waarbij leerlingen in 
de pauze kunnen smullen bij de friet-
kar die buiten staat. Daarnaast vindt er 
op donderdagmiddag nog een Kerst-
sponsorloop plaats en zijn heel veel 
leerlingen bezig met het inzamelen 
van zoveel mogelijk bierdoppen. 
 
Bij alle activiteiten wordt geld opge-
haald voor het goede doel. De leerlin-
gen hebben er zin in en hopen op veel 
animo. 

‘Jongens, mannenmoment. Helpen 
jullie even de computers terug te 
zetten op de juiste plek?’ Maar liefst 
6 hele heren stapten van hun stoel en 
‘vluchtten’ naar de deur. ‘Het kan aan 
mij liggen, heren, maar ik meende toch 
dat we 7 knapen in de klas hadden 
zitten’, merkte de meester op. ‘Stijn, 
Stijn, kom jij ook nog?’, riep Fred naar 
de vermiste 7e jongen. Een ontwak-
enend jochie draaide zijn gezicht de 
kant van de deur in en zag daar zijn 
6 metgezellen staan. ‘Huh? Wat doen 
jullie daar?’, waren zijn eerste, haast 
wanhopige, woordjes die dag. Er 
werd even vrolijk om gelachen. ‘Typ-
isch Stijn’, lachte Jos, ‘Kom op, Stijn, 
voordat je dadelijk wordt opgegeten 
door alle meiden.’ Dat leidde tot een 
hormoonrijk gegil en geroep uit 20 
keeltjes, waarbij de jongens in de 
deuropening snel hun kostbare trom-
melvliezen beschermden. ‘Kom nou 
op, Stijn, we gaan even wat mannen-
werk verrichten’, riep Rob door alle 
kreten heen, wat ertoe leidde dat er 
nog meer decibellen tegen het syste-
emplafond knalden. ‘Ja, maar ik, maar 
ik, maar ik…..’ Stijn werd er wanhopig 
van, al die prikkels en zelf in het mid-
delpunt. Tot slot besloot hij maar op 
te staan en zich bij zijn eigen geslacht 
te voegen. ‘Snel weg hier’, knipoogde 
de meester. ‘Dadelijk komen ook deze 
vrouwen in opstand, net als in de tijd 

van Aletta Jacobs’ (het geschiedenis-
thema wat nu behandeld wordt). 
‘Wel even naar jullie meisjes zwaaien 
he?’ En dat werd gedaan. Gelukkig 
zwaaiden de 20 meiden en de juf wel 
terug. ‘Kom jongens, zet de pc’s maar 
alvast op de goede plek’, instrueerde 
meester. ‘Hehe’, klonk het nog snel 
uit een der herensmoeltjes, ‘even 
geen gebabbel en gemiep over BFF’s 
en nagellakremover’. En de deur werd 
gesloten. Het kibbelende gekakel werd 
voor even vaarwel gezegd. 

Mees Joost

Mannenmoment

jullie daar?’, waren zijn eerste, haast 
wanhopige, woordjes die dag. Er 

isch Stijn’, lachte Jos, ‘Kom op, Stijn, 
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door alle meiden.’ Dat leidde tot een 
hormoonrijk gegil en geroep uit 20 
keeltjes, waarbij de jongens in de 

melvliezen beschermden. ‘Kom nou 

werk verrichten’, riep Rob door alle 
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ik, maar ik…..’ Stijn werd er wanhopig 

Mees JoostMees Joost

COLUMN
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van helvoort
boek en kantoor bv

Piet van Thielplein 14
5741 CP Beek en Donk

Tel. (0492) 450 380
E: helvoort.beekendonk@blz.nl
I:  www.helvoortbeekendonk.nl
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Eethuis

Voorzijde:

GRATIS KOFFIE OF THEE BIJ EEN HEERLIJK PUNT APPELTAART

Achterzijde:

Eethuis Cafetaria IJssalon De “Donck”
Piet van Thielplein 56, 5741 CP Beek en Donk

Tegen inlevering van deze
coupon ontvangt u een gratis kop
koffi e of thee bij een heerlijk punt appeltaart

Patrick Wetzel
Optometrist

Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk

Tel.:  0492 - 450 693
Fax: 0492 - 450 694

www.patrickwetzel.nl
info@patrickwetzel.nl

opticien - audicien
optometrist

ZONDAG 20 DECEMBER 
zijn op het Piet van Thielplein 

‘s middags de meeste winkels open!

Laatste 
inkopen doen voor 
kerst?

“Piet van Thielplein, het winkelplein van Laarbeek”

Van Balkom
Beek en Donk

Ontwerp, aanleg & onderhoud van uw tuin
Ook voor overkappingen, sierbestrating, beregening & vijver aanleg

06-41698875   info@martgortshoveniers.nl   www.martgortshoveniers.nl

Stijlvol van nature

De Klokkengieterij opent haar deuren voor

GRATIS TOEGANG

Gezelligheid, Lekkernijen, Warmte, 
Wereldse indrukken, Originele kadootjes.

Kom inspiratie opdoen op deze 
unieke (overdekte) markt!

Zondag 20 december 12-18 uur
Klokkengietersstraat 1 - Aarle-Rixtel 

Dit evenement is mogelijk gemaakt door:
Atelier Vonk - Tafelz - Willem Zuyd - Fingo - Straat Magellaan

Kerstviering met Dikkemik en Muzikale in 
Kouwenbergs kerkje

Aarle-Rixtel - Aanstaande zaterdag 
19 december organiseert folklore-
groep Dikkemik weer zijn jaarlijkse 
Brabantse kerstviering met gezel-
lige samenzang van oude vertrouwde 
kerstliederen met begeleidng van Bèr 
Jacobs, de voordracht van (Brabantse) 
kerstverhalen én een gastoptreden 
van de muziekgroep Muzikale. 

Midwinterhoorn blazen
Hieraan voorafgaand wordt er op de 
kiosk op de midwinterhoorns geblazen. 
Met het blazen op de midwinterhoorn 
op deze kortste dag wordt “het nieuwe 
licht” verwelkomd en worden alle win-
terdemonen de stuipen op het lijf ge-
jaagd! Deze traditie is al heel erg oud. 
Onze Germaanse voorouders kenden dit 
gebruik al. De midwinterhoorn was de-
zelfde hoorn als die men als signaalhoorn 

gebruikte bij onraad, brand etcetera. 
Ook de gilden maakten gebruik van de 
signaalhoorn, om hiermee de gildebroe-
ders  op te roepen naar de kerktoren te 
komen ingeval van brand, rampspoed en 
andere  bedreigingen. Dikkemik beoe-
fent de hoorn alleen als midwinterhoorn. 
Zaterdag wordt  er dus weer geblazen. 

Na afloop van de kerstviering wordt er 
getrakteerd op glühwein en kerstbrood.

Klokkengieterij brengt 
WinterKLANK ten gehore

Aarle-Rixtel - De klokkengieterij laat 
op een nieuwe ludieke wijze van zich 
horen. Terwijl de dagen steeds korter 
worden en het weer elke dag een beetje 
grimmiger wordt, willen zij samen met 
u juist de warmte en gezelligheid vie-
ren die dit jaargetij te bieden heeft. Op 
zondag 20 december organiseren zij 
daarom WinterKLANK, een markt voor 
jong en oud, waar u inspiratie op kunt 
doen uit alle werelddelen. 

Op deze markt is niet alleen het goede 
doel vertegenwoordigd, dat u bijzonde-
re handgemaakte spullen aanreikt vanuit 
Afrika tot aan Azië, maar bijvoorbeeld 
ook heerlijke koffie uit Zuid-Amerika en 
verschillende lekkernijen uit Europese 
landen als Spanje en Italië. Want wat 
denkt u van een heerlijke, authentieke 
Italiaanse olijfolie waarmee u een bij-
zonder tintje geeft aan wat anders mis-
schien een alledaags potje was geweest, 
of een lekkere tapenade om alvast de 
stemming te proeven van de zomer van 

2016?  Tussen deze tongstrelende lek-
kernijen door kunt u met eigen ogen het 
werk van bijvoorbeeld een pottenbakker 
en een barberartist aanschouwen. Uiter-
aard is er ook voor kinderen van alles te 
zien en te doen. Zo kunnen zij zich laten 
schminken, kunnen ze onder begelei-
ding taartjes versieren, vogelvoer maken 
en kunnen ze zich te goed doen aan pof-
fertjes, wafels en oliebollen. Mocht u na 
deze intrigerende wereldse rondleiding 
behoefte hebben gekregen aan wat oer-
Hollandse en ouderwetse gezelligheid, 
dan loopt u vast en zeker warm voor 
een lekker glas glühwein of een worstje 
van de barbecue. Meer informatie over 
deze middag en alle bijzondere dingen 
die u daar kunt zien en beleven, kunt u 
vinden op de Facebook pagina van de 
Klokkengieterij.

Houd u dus zondag 20 december al-
vast vrij in uw agenda, zij heten u graag 
welkom op dit hartverwarmende evene-
ment. De entree is gratis.
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Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 
op zoek naar iets? Meld uw zoekertje (max. 
20 woorden) aan via info@mooilaarbeek.nl. 
Een commercieel zoekertje plaatst u al vanaf 

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop, mon-
tage, reparatie, renovatie. Bel of 
mail voor informatie 0413-476359, 
info@kluijtmanszonweringen.nl

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

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

AANGEBODEN

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

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

Aangeboden: heidehoning. Oranjelaan 35, 
Beek en Donk. Tel. 06-22491835

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

Rugzak met gymspullen gevonden 
omgeving Leliestraat Beek en Donk. 
Tel. 06-42584466

Sleutelbos gevonden op de Herendi-
jk, ter hoogte van voetbalveld ELI. 
Tel. 0492-832182

2 sleutels met rood lint. Tekst: reizigers 
overleg Brabant. Gevonden op hoek Ptr. 
Vogelsstraat en Heuvelplein Beek en Donk. 
Tel. 0492-745140

Sleutelbos met groen label eraan gevonden 
woensdagmiddag op het heuvelplein. tel: 
0492-832182

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

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

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

Gevraagd: wie kan mij helpen aan een oude 
speculaasplank, tel. 06-13464787

Gezocht: handtassen in alle soorten en ma-
ten! Hoe ouderwetser, hoe beter. Liefst gratis. 
Worden gebruikt als decoratie. Contact via: 
handtassengezocht@gmail.com

Op zoek naar betaalbare woonrui-
mte/kamer voor werkende vrouw, 20jr. 
Omg. Beek en Donk. Op korte termijn. 
Tel. 06-46329028

Stelletje is op zoek naar een betaalbare 
huurwoning. Contact: 06-11645674

Echte oude kerstballen, -versierin-
gen, -lampjes, etc. uit de jaren ’70 en 
eerder gezocht. U maakt er mij zeer 
blij mee. Kom het graag ophalen. 
Tel. 0492-384636

LES/CURSUS
Nog 2 vrije plaatsen voor Cursus werken 
met klei en glazuren. 10 lesavonden op 
maandagavond van 20.00 tot 22.00 
uur. Start 4 januari 2016. Inlichtingen 
Ina van Issum, tel. 0492.463.208. of 
inavanissum@gmail.com

OVERIG
Werkende jonge mensen van 20 tot 30 jaar. 
En dan is het moment dat je gaat werken 
meteen na school, of door het afbreken 
van je studie of aan het eind van je stud-
ie… en dan…… dan weet je het soms even 
niet. Wil je toch een studie doen? Of een 
vak leren in combinatie met een studie? 
Of werken.. maar zijn er banen voor mij? 
Dit zijn het soort vragen waar je mee kunt 
worstelen. Hoe weet ik nu wat ik ECHT 
wil. Of Hoe weet IK nu wat ik echt wil. 
Of wie je nu eigenlijk bent? Of hoe onze-
ker of eenzaam je je soms zo kunt voelen. 
www.laagdrempeligadvies.nl 

Kerststuk kopen? Kom kijken bij de bloem-
ist thuis. Rullen 13A, Gerwen.U bent van 
harte welkom op 17,18,19 en 20 decem-
ber, of maak een afspraak, bel dan 06-
81330264. Beauté Bloemsierkunst, verras-
send ànders

TE HUUR
Feest? En op zoek naar geluids-
apparatuur? Voor € 50 huurt u een com-
plete set. Geïnte-resseerd? 06-41538601 of 
mail dj.imm@live.nl

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

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

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

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

5 mooie chihuahua pups 1 reutje, 4 teefjes 
geboren 28-10-2015. Geënt, gechipt en 
ont-wormd. Tel. 06-21849007

Te koop: Winterbanden + stalen 
velgen Opel Agila(A) €220,00. 
Tel. 06-41379408

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

Verloren: sleutelbos met zwart lint, omge-
ving Formido of nabij het nieuwe school-
gebouw in de Schoolstraat te Aarle-Rixtel. 
Tel. 06-20579318

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

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Jolanda van 
de Braak 

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Voor het ophalen van:

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

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

Op de facebooksite: Je bent een 
Aarle-Rixtelnaar als je…, zag ik 
een berichtje staan van Harold van 
G, met daarbij een práchtige foto 
waarop drie replica´s staan afgebeeld 
van het Mariabeeldje uit het Aele´s 
Kapelleke. Mooi vaasje ervoor met 
rood-gele tulpen. Iedereen in Laar-
beek kent natuurlijk de originele zit-
tende Madonna met haar kind die in 
deze vorm bekend staat als Sedes-
Sapientiae en in 1956 een gouden 
kroon kreeg met parels en edelste-
nen (waarschijnlijk omdat ik toen 
geboren werd… whaháááhhh)! Een 
dief onttroonde Maria. Maar daar 
heeft hij vast zijn levenlang spijt van 
gehad want de dief heeft vast nooit 
gehoord over de Universele wet: Je 
krijgt wat je verdient. Ik denk dat de 
dief een moeilijk leven heeft gehad, 
maar dat even terzijde. Als je letter-
lijk en figuurlijk mijlenver van Aele 
woont dan roept zo´n facebookfoto 
heimweeachtige gevoelens op (be-
dankt Harold)! Ik lees de reacties 
op zijn facebookberichtje van mijn 
voormalige dorpsbewoners: “Ge-
haald bij Jantje. Het staat voor mijn 
raam, op de kast in Lieshout, of de-
Mortel. Het staat in de gang (aan-
nemende dat hiermee geen paard 
bedoeld wordt), ergens in Engeland, 
de huiskamer of op het boekenrek.” 
Zo te lezen moet Jantje (iedereen in 
Laarbeek kent hem natuurlijk óók) er 

verdomd veel van verkocht hebben! 
Bij mij staat de Sedes-Sapientiae in 
de woonkamer van het Spaanse Lli-
ber. Ik kreeg het in een prehistorisch 
verleden van mijn lievelingstante en 
waar ik woonde, woonde ook het 
beeldje. Het ging verhuisdoos in en 
uit, maar bleef altijd bij me. Weke-
lijks wordt haar snoetje door onder-
getekende afgestoft en behandel ik 
deze replica alsof dit het origineel 
betreft met gouden kroon, parels en 
edelstenen. Dan krijg ik flashbacks, 
zie mijn geboortedorp, het pleintje, 
de pomp… en krijg een wee gevoel 
in mijn onderbuik. Om me wat op 
te vrolijken zet ik een muziekje op. 
Zonder te kijken wat er in de CD-
speler ligt druk ik op Play. Het dia-
lect komt me wel héél bekend voor. 
Galmt Boel Nölle met zijn Brabantse 
jongens door de Spaanse Jalónvallei 
met: Ut skônste durp, ´t Pumke en 
Bai Jantje. Deze CD kreeg ik van mijn 
zus toen ik eigenlijk Sarah had moe-
ten zien die ik op mijn 59e nóg niet 
heb gezien. Ze had me beter iets án-
ders kunnen geven want ik kan die 
CD niet hóren en dat ligt NIET aan de 
práchtige liedjes van Nölle. Dan krijg 
ik weer zo´n raar heimweeachtig 
gevoel in mijn onderbuik (bedankt 
Zusje) en knal de CD-speler op Stop. 
Pfffttt… daar zit ik dan met het Ae-
les Mariabeeldje onder de Spaanse 
zon. Dan maar even mijn zinnen 

op iets ánders zetten. Ik ga naar de 
wekelijkse markt in het nabijgelegen 
Jalón/Xaló. Het eerste stalletje waar 
ik langs loop is een bloemenstalletje. 
Vandaag in de aanbieding: rood-gele 
tulpen. Weer thuis zet ik ze in een 
vaasje, creëer het sfeertje van het 
facebookberichtje van Harold van G. 
en zet het gevulde vaasje voor Ma-
ria. Ik kijk naar de zon en zeg tegen 
mezelf: “Néééé… ik heb geen heim-
wee”! Adios.   

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

Luchtpost
Heimwee!

Spanje

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

Specialisten in familierecht, erfrecht en 
echtscheidingsbemiddeling
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VOORJAARS JEANS ACTIE!
PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456   WWW.YOURSFASHION.NL

BESTELLINGEN NIET MOGELIJK . JEANS ZIJN VOORZIEN VAN ACTIESTICKERS . OP = OP

2 STUKS VOOR 
O.A. VAN 

DEZE MERKEN€100

DIVERSE HERENMODELLEN

€75NU
 €59,95 / €69,95 / €79,95 / €89,95

NORMAAL PER STUK

EINDEJAARSKNALLER

GABBIANO, PME, GEISHA, PETROL, OLIVER DENIM, SISTERSPOINT, TWINLIFE, TOM TAILOR, TOM TAILOR DENIM, LBT, MAVI 

*Voorwaarden aanwezig in de winkel. Goedkoopste artikel is halve prijs, m.u.v. jeans en basis t-shirts. 

* Heeft u afgelopen week iets gekocht wat in de actie is dan krijgt u het verschil terug in de vorm van een waardebon.

EINDEJAARSKNALLER

Zondag 20 december geopend 
van 12.00 tot 17.00

EINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLEREINDEJAARSKNALLER
ELK 2É ARTIKEL HALVE PRIJS!*

Actie loopt t/m 31 december 2015

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

www.top-gardens.nl

Vrienden van Sparta houden fotozoektocht
Beek en Donk - De vriendenclub 
Sparta’25 houdt op zondag 17 januari 
een auto-fotopuzzel-rit waaraan ieder-
een, zowel leden als niet-leden van 
Sparta’25 en de vriendenclub kunnen 
deelnemen. Een leuke activiteit voor ie-
dereen en deelname is gratis!

Bij inschrijving in het clubgebouw krijgt 
u de route en de foto’s uitgereikt. De be-
doeling is dat u tijdens het rijden van de 

route de plaatsen kunt achterhalen waar 
de foto’s zijn genomen. Met andere 
woorden: plaats de foto’s in de goede 
volgorde conform de route. Voor jon-
gere kinderen draagt de organisatie zorg 
dat er enkele foto’s bij zijn die gemak-
kelijk herkenbaar zijn.

Inschrijven en starten kan vanaf 11.00 
tot 14.00 uur. De organisatie schat dat u 
circa 2 uur nodig hebt voor het afleggen 

van de route. Voor de uiteindelijke 
winnaar wordt door de Vriendenclub 
Sparta’25 een leuke prijs beschikbaar 
gesteld.

Andere activiteiten die bij Sparta 
worden georganiseerd zijn het 
Kerstzaalvoetbaltoernooi op 20 decem-
ber, de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 
en het KNVB symposium Match of the 
Day op 16 januari. 

Beek en Donk/Lieshout - De mede-
werkers van de bibliotheek in de vesti-
gingen Beek en Donk en Lieshout zijn 
vanaf januari op andere tijden aanwe-
zig. In Beek en Donk is op vrijdag een 
wijziging in de openingstijden.

Nieuwe openingstijden Beek en Donk 
per 4 januari 2016
Maandag tot en met donderdag van 
9.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 21.30 
uur. Vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en 

14.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag van 
10.00 tot 13.00 uur. Bibliotheekmede-
werker aanwezig: maandag t/m vrijdag 
van 14.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 
van 10.00 tot 13.00 uur

Openingstijden Lieshout (ongewijzigd)
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 
21.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 
uur en 18.00 tot 21.30 uur. Bibliotheek-
medewerker aanwezig op maandag en 
woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Open brief aan het college van Burgemeester 
& Wethouders van Laarbeek
Geacht college,

Ik feliciteer u van harte met uw voor-
nemen de OZB binnenkort te verho-
gen met bijna 13%. U mag zich daar-
mee met recht Nationaal Kampioen 
noemen. De betreffende wethouder 
verdient een lauwerkrans (van pek en 
veren).

Maar dat is nog niet alles. Ook in 2014 
na de gemeenteraadsverkiezingen 
heeft u zich in deze niet onbetuigd 
gelaten door de OZB met 3 tot 15% 
te verhogen. Was een huis de laatste 

tijd wat meer in waarde gedaald dan 
heeft u dat in 2014 ‘beloond’ met een 
extra verhoging van de OZB. Als u de 
voorgenomen verhoging van 13% cu-
mulatief berekent met de verhoging 
van 3% tot 15% dan komt men uit op 
een verhoging van bijna 19% tot bij-
na 30% sinds het voorjaar van 2014. 
Voorwaar een hele prestatie; maar dan 
in negatieve zin naar de belastingbeta-
lende burger toe.

Bij deze wil ik dan ook met nadruk pro-
testeren tegen de verhoging van 13%, 
niet in de laatste plaats omdat een 

verhoging van 1,5% maximaal door 
de landelijke overheid is toegestaan. Ik 
deel u tevens mede, dat ik dus alleen 
een verhoging betaal tot voormelde 
1,5%. 

Ik roep hierbij alle belastingplichtige 
mede-ingezetenen van Laarbeek op 
die absurde verhoging van 13%, die 
dus illegaal is, niet te betalen.

S.P. Boltjes
Lieshout

LEZERSPODIUM

Wijzigingen bibliotheek De Lage Beemden

De Lage Beemden
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Tussen het Lankelaar en de Dorpsstraat 
staan de gebouwen van de fabriek van de 
firma Merkelbach. Als je in de Dorpsstraat 
voor de bebouwing staat, bevindt zich links 
het oudste gebouw. Daar is in 1864, inmid-
dels dus ongeveer 150 jaar geleden, de be-
drijvigheid begonnen. 

Het ontstaan van fabrieken
Zoals dat in die jaren gebruikelijk was, werd 
er in een smederij van alles gedaan wat te 
maken had met het verwerken van meta-
len. De smid –of smèd- repareerde gereed-
schappen en werktuigen van de boeren maar 
probeerde vaak ook een eigen product, een 
niche zouden we tegenwoordig zeggen, te 
ontdekken. Franciscus Merkelbach zag in de 
omgeving van Lieshout, maar ook in Tilburg 
en Twente de textielindustrie tot steeds gro-
tere bloei komen. Hij legde zich daarom toe 
op de fabricage van schietspoelen, die ge-
bruikt worden bij het weven van stoffen. In 
het begin waren die helemaal van metaal, 
maar later steeds meer van hout. Dat was het 
uitgangspunt voor de latere specialisatie van 
het bedrijf in het bewerken van hout.  Het 
personeelsbestand van de fabrieken bestond 
uit ongeveer 45 personeelsleden. Fabrieken, 
want tegelijk met de schaalvergroting van 
de smederij ontstond de kousenfabriek van 
Merkelbach. Deze werd achter op het fa-
brieksterrein van de smederij geplaatst en 
produceerde tot 1945 gebreide kousen. 

Toeter
Er is een rekening bekend uit 1915, die gaat 
over de levering van een klein stoeltje (met 
voetenbankje) voor de toenmalige kleine 
prinses Juliana. Ook Juliana zelf heeft later 
in Lieshout stoeltjes besteld voor de prinses-
jes Beatrix en Irene.  In de jaren 1932-1933 
ontstond de jojo-rage, waar de firma han-
dig op insprong en wel 12.000 jojo’s per 
dag produceerde. Ze konden in die grote 
aantallen worden geproduceerd omdat de 
machines die werden gebruikt voor het ma-
ken van de schietspoelen redelijk eenvoudig 
waren om te bouwen voor dit gewilde arti-
kel. De stoommachines werden langzamer-
hand vervangen door elektrische machines 
en de fabriek werd aangepast. Dat leidde 
tot onverwachte reacties van de buurt, want 
die mensen misten ‘de toeter’. Tot onge-
veer 1975 werd in en buiten de fabriek een 
signaal gegeven, dat het tijd was voor ‘de 
schaft’ of het hervatten van de werkzaam-
heden. Mensen, die niets met de fabriek 
te maken hadden leefden ook volgens het 

‘patroon’ van de fabriek. Zo gebeurde het 
dat de fabriek werd gebeld met de vraag 
“wanneer die toeter nou eens af ging, want 
manlief was al eens te laat gekomen omdat 
ze niets hoorden.”

Shaker
In het jaar 1990 werd een heel nieuwe weg 
in geslagen, want er ontstond in Nederland 
belangstelling voor de zogenaamde ‘shaker-
meubelen’. Die waren populair in een gebied 
ten noordwesten van de stad New-York in de 
VS.  Deze eenvoudige en lichte, maar uiterst 
efficiënte meubelen zouden uitgroeien tot 
een belangrijk onderdeel van het assortiment 
van de firma Merkelbach. Geert-Willem, de 
huidige directeur legt niet alleen uit welke 
kenmerken die meubelen hebben, maar 
ook dat er een hele goede filosofie achter 
zit, speciaal gericht op gebruiksvriendelijk-
heid en schoonheid. Dit laatste ontstaat door 
goed rekening te houden met de ‘Gulden 
Snede’ en andere middelen om een meubel-
stuk evenwichtig te laten ogen. 

Bloei
De grootvader en vader van de huidige di-
recteur waren Gerard en Henk Merkelbach.  
Geert-Willem Merkelbach is de huidige di-
recteur van het bedrijf, dat in 2007 werd ver-
plaatst naar De Stater in Lieshout. Een veel-
heid aan artikelen kan op dit moment aan De 
Stater worden geproduceerd. De aanvragen 
variëren van honkbalknuppels en andere 
sportartikelen tot bijvoorbeeld houten hos-
tieschaaltjes voor gebruik in de eredienst. 

Asurnen voor overledenen staan naast trap-
leuningen in allerlei soorten en maten. Tafel- 
en stoelpoten in een veelheid van gedraaide 
vormen worden nog dagelijks in de fabriek 
vervaardigd. Geert-Willem benadrukt, dat hij 
een eerlijk product wil maken. Dat blijkt ook 
uit opdrachten die hij krijgt om oude stoelen 
te voorzien van nieuwe onderdelen of zelfs 
geheel na te maken. Veelzijdigheid en diver-
siteit zien we in de fabriek op de Stater. Van 
seriematig produceren van houtwarenpro-
dukten tot op maat produceren voor parti-
culieren, omdat mensen een bepaald interi-
eur willen nabootsen. Alles gebeurt in eigen 
huis. Het draaien, schuren en boren gebeurt 
op machines, die allemaal een eigen naam 
hebben afgeleid van het NAVO-alfabet. Zo 
kan Alfa draaien en Hotel boren. In de grote 
lichte werkplaats bloeit dit oude Lieshouts 
bedrijf als nooit tevoren.

Mensen, die niets met de fabriek te 
maken hadden, leefden ook volgens het 

‘patroon’ van de fabriek

Merkelbach nu

Geert-Willem Merkelbach

  

Ca. 2.99
  FEEST

0.99
  FEEST

2.79
  FEEST

0.49
  FEEST

1.19
  FEEST

3.79
  FEEST

250 G

500 GCA. 200 G

9 STUKS

PER STUK

20 G

1 KG

1 KG

1.39
  FEEST

0.69
  FEEST

  

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

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

KIJK VOOR DE OPENINGSTIJDEN MET KERST 
OP WWW.ALDI.NL

VERKRIJGBAAR VANAF 19 DECEMBER

Roomboter appeltaart*

Delicatessebolletjes

Zuid-Amerikaanse ribeye* Scharrelkipbraadsticks*

Zoete aardappelen Verse kruiden*

Granaatappel Passievruchten

Fonteinen mix*Vuurwerkpakket XXL*

Ratellinten*

2.89
Per pak

2.89
Per pak

7.99
Per pakket

8.99
Per pakket

2.89
Per pak

2.89
Per pakket

Wondertollen*

Vuurwerkfeest*

Knetterballen*

60 
stuks

Per pakket

102 
stuks

60 
stuks

80 
stuks

30 
stuks

207 
stuks

* Verkoop aan personen vanaf 12 jaar.

14.99/kg

Munt, koriander, platte peterselie, 
tijm, rozemarijn, dille of bieslook.

Merkelbach toen

Geert-Willem Merkelbach

mErKelBacHmErKelBacHmErKelBacH
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Een aandeel in elkaar

Voor meer informatie kijkt u op rabobank.nl/peelnoord

Op Eerste en Tweede Kerstdag zijn ook onze medewerkers graag bij hun familie en

vrienden. Toch kunt u 24 uur per dag bankieren via internet of telefoon. 

Op Kerstavond en Oudejaarsdag zijn wij tot 17.00 uur geopend.

Rabobank Peel Noord wenst u fijne feestdagen!

gesloten en
toch open

Tijdens de
feestdagen



Donderdag 17 december 2015 15
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel – Jong en oud vermaakte 
zich zondagmiddag op het sfeervol 
ingerichte Kouwenbergplein te Aarle-
Rixtel. Daar vond tussen 14.00 en 
18.00 uur de derde editie plaats van 
de Wintermarkt. Deze kleinschalige 
kerstmarkt was georganiseerd door 
Marscha Verstappen, Henk van Beek, 
Rini van Berlo en Diana van de Laar.

Divers aanbod
Het voornamelijk Aarles publiek kon 
deze middag genieten van een twin-
tigtal marktkraampjes met een zeer 

divers aanbod. Zo waren er mooi in-
gerichte kraampjes met chocolade, 
glas in lood, vers gebrande koffie, 
handgemaakte klompen, kleurrijke 
sierraden en zelf gemaakte jam. Deze 
stonden in een kring rondom de kiosk 
opgesteld. Winterse drankjes en hap-
jes, in de vorm van glühwein, wafels 
en snert, konden genuttigd worden 
aan verschillende hangtafels. Vrolijke 
kerstmuziek uit de luidsprekers werd 
een enkele keer afgewisseld met de 
enthousiast gespeelde midwinter-
hoorntonen van folkloregroep ‘Dikke 
Mik’. De sfeervolle aankleding met 
kerstbomen, verlichting en vuurkorven 
maakte de kerstambiance compleet. 
Het talrijke publiek genoot met volle 
teugen. Bezoeker Pieter van Duppen 
uit Aarle-Rixtel: “Ik vind het erg gezel-
lig. We zijn ook eens naar zo’n grote 
kerstmarkt in Keulen geweest. Toen 
zeiden we: dat doen we niet meer. 
De sfeer en het kleinschalige van deze 

markt spreekt ons veel meer aan. Het 
is een fijne ontmoetingsplek voor de 
mensen.” Bezoeker Jan van Ganzen-
winkel uit Aarle-Rixtel: “Ik vind het 
prachtig en een goed initiatief. Het is 
mooi opgezet en brengt wat leven in 
het dorp.”

Knus en gezellig
Ook deelnemende standhouders zijn 
enthousiast. Dieny van den Heuvel van 
het IVN: “Het is kleinschalig en helemaal 
geweldig: veel variatie aan kraampjes, 
een lekker vuurtje en allemaal mensen 
uit Laarbeek.” Klompenmaakster Nicole 
van Aarle uit Aarle-Rixtel: “Dit is knus, 
kneuterig en gezellig. Dat kan alleen in 
Aarle.” 

“Ho ho ho gezellig”, roept de kerstman, 
die deze middag met vele kinderen ge-
poseerd heeft op de kiosk: “ Ik heb het 
naar mijn zin. Het had voor mij alleen 
veel kouder mogen zijn.”

“Wij hebben zo’n mooie pleinen in Aar-
le-Rixtel. Wij vinden dat hier wat meer 
mag gebeuren”, aldus Marscha Ver-
stappen die, samen met Henk van Beek, 
Rini van Berlo en Diana van de Laar, 
initiatiefnemer en organisator is van de 
Wintermarkt: “Het is onze bedoeling 
dat mensen uit ons dorp hier samenko-
men onder het genot van een hapje en 
een drankje in een gezellige ambiance.” 
“We wilden deze sfeervolle plek wat 
meer gaan benutten op een kleinschali-
ge en niet-commerciële manier”, voegt 
Henk van Beek toe: “We hebben in 
Aarle-Rixtel heel veel creatieve mensen. 
Die kunnen zich hier presenteren. Dat 
kan ook anderen weer prikkelen en het 

brengt levendigheid in het dorp.” 
De organisatie kijkt tevreden terug op 
de derde editie van de Aarlese Win-
termarkt. “We hebben een mooie op-
komst en veel positieve reacties gehad” 
aldus Henk van Beek: “Mensen zijn blij 
dat er iets te doen is op het Kouwen-
bergplein.”

De eigen zorgbijdrage houdt u bezig 
merk ik; u maakt zich zorgen. “Moet 
ik mijn eigen huis opeten?” Dat is heel 
begrijpelijk, want de regeling is ingewik-
keld. Per 2016 verdwijnt de Ouderen-
toeslag wat ook effect heeft op de eigen 
zorgbijdrage. De Ouderentoeslag 
is een belastingvoordeel voor gepensio-
neerden met een laag inkomen en met 
een vermogen in Box 3. Door de af-
schaffing van de Ouderentoeslag kan de 
eigen zorgbijdrage hoger worden. 

Wat houdt dat voor uw situatie in? En 
wat kunt of moet u doen om de pijn van 
de maximale hoge eigen bijdrage te ver-
zachten?

Ik kan het u hier niet vertellen want dat 
is namelijk per situatie heel verschillend. 
De zorgregeling en berekening op zich 
is al ingewikkeld, maar ook de fiscale, fi-
nanciële en erfrechtelijke gevolgen voor 
uw specifieke situatie moeten worden 
overzien. Vaak wordt in het algemeen 
geadviseerd om te gaan schenken en/
of uw testament te wijzigen. Hierbij be-
staat het gevaar dat u maatregelen treft 
die misschien niet goed uitkomen voor 
uw kinderen. Want als u bijvoorbeeld 
schenkt op papier aan uw kinderen kan 
dat van invloed zijn op een eventuele 
uitkering die zij hebben en/of wanneer 
u de vorderingen van de kinderen die zij 
krijgen na een overlijden van een van de 
ouders, opeisbaar maakt, betekent dit 
dat zij er belasting over moeten gaan 
betalen. Ik bereken het precies voor u en 
pas dan kunt u, indien nodig, de juiste 
maatregelen treffen. 

Lieshout – In het Dorpshuis wordt op 
vrijdag 18 december een kienavond 
gehouden. Deze is georganiseerd 
door Carnavalsvereniging de Raopers.

De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open om 19.00 uur. Iedereen is 
welkom om mee te doen met het kie-
nen.

Kienavond bij De Raopers

Dit is knus, kneuterig en gezellig. 
Dat kan alleen in Aarle

Slagwerkspektakel ‘Santa goes China’ in Beek en Donk

Een en al slagwerk met een vleugje kerst
Beek en Donk - Op zondagmiddag 
20 december om 15.00 uur vindt in 
Muziekcentrum Het Anker het slag-
werkspektakel ‘Santa goes China’ 
plaats. Deze muzikale voorstelling voor 
het hele gezin wordt uitgevoerd door de 
slagwerkgroep van Koninklijke Harmo-
nie O&U uit Beek en Donk en de slag-
werkgroep van Fanfare De Vooruitgang 
uit Stiphout. 

Veelzijdige middag
Het enorme podium in Het Anker, een 
van de grootste podia in de omgeving, 
zal deze middag geheel gevuld zijn met 
een grote diversiteit aan slagwerkinstru-
menten. De vijfentwintig slagwerkers 
van beide verenigingen zullen gezamen-
lijk de stukken ten gehore brengen en zij 
worden ondersteund door een combo 
van gitaar, basgitaar en drums. Bij ver-
schillende nummers zullen de opge-
stelde instrumenten nog wat ingeschikt 
moeten worden om dan plaats te ma-
ken voor een blazerssectie, bestaande 
uit saxofoons, trompetten en trombone. 
Verder is er ook nog een duidelijke rol 
weggelegd voor drie vocalisten. Het 
wordt dus een zeer veelzijdige middag.

Op reis
Rob van Doore, dirigent van de Beek en 
Donkse slagwerkgroep: “We trappen af 
met een spetterende opening en nemen 
daarna het publiek mee op reis. We ver-
gezellen de Kerstman die, na Amerika 
en Europa, nu ook Azië gaat veroveren. 
Op het programma staan een paar hele 
diverse slagwerknummers, onder andere 
met krachtige Japanse drums. Daarnaast 

ook prachtige liederen, zuivere pop-
nummers en bekende kerstliedjes in een 
modern jasje. Maar ik wil eigenlijk nog 
niet te veel verklappen.” Rob laat nog 
wel weten dat de zangpartijen voor re-
kening komen van de volgende vocalis-
ten: Marjan Vree (mezzosopraan) zingt 
de wat klassiekere liederen en u kunt 
luisteren naar Emma van der Heijden en 
Bowen Straatman, bekend van onder 
andere de carnavalsconcerten van O&U 
en The Voice of Laarbeek.

Samenwerking
Over de samenwerking met de slag-
werkgroep van De Vooruitgang wil Van 
Doore nog het volgende kwijt: “Het is 
een mooi proces geweest om samen 
met de andere dirigent, Rob van der 
Sommen, naar dit concert toe te werken. 
In maart hebben we samen opgetreden 
tijdens ‘De Slag om Het Anker’ en sinds-
dien borrelen de ideeën en zijn we dit 
programma aan het voorbereiden. Door 
op deze manier met twee clubs samen 
te werken kun je écht iets neerzetten. 
En dat doen we dus ook. Met combo, 
blazers en zang. Maar de hoofdrol blijft 
duidelijk voor de slagwerkers!”

Kaarten à €5,- zijn binnen Beek en Donk 
verkrijgbaar bij Bloematelier De 4 Sei-
zoenen op het Piet van Thielplein, bij 
Sportshop Laarbeek op het Heuvelplein 
of via de leden van de slagwerkgroepen. 
Uiteraard ook nog op de dag zelf aan 
de kassa in Het Anker, Pater Vogelsstraat 
39, Beek en Donk.

Sluiting ViERBINDEN en Vrijwilligershulp 
Laarbeek tijdens de feestdagen
Beek en Donk - Het kantoor van ViER-
BINDEN is gesloten van 25 december tot 
en met 3 januari. Op maandag 4 januari 
zijn wij weer bereikbaar vanaf 9.00 uur.

Gedurende de sluitingsweek kunt u voor 
dringende vragen een boodschap ach-
terlaten op het antwoordapparaat. U 
wordt dan binnen 24 uur teruggebeld. 
Het Ontmoetingscentrum Beek en Donk, 
Buurthuis Mariahout en het Dorpshuis 
Lieshout zijn gesloten 23 december tot 
en met 3 januari.

ViERBINDEN Vrijwilligershulp houdt het 
laatste spreekuur voor 2015 op woens-
dag 23 dec. a.s. van 9.00 tot 10.30 uur. 
Tot dat tijdstip kunnen nog aanvragen in-
gediend worden voor vervoer en de klus-
sendienst in de komende periode. 
Op 4 januari 2016 staan de vrijwilligers 
weer voor u klaar.

Wij wensen iedereen hele fijne feestda-
gen en een goed 2016

Wintermarkt Aarle-Rixtel: kleinschalig 
en gezellig

Frietje Brabant
Bakt voor u verse 
oliebollen
thuisgebracht op

31 december
Bestel op:

www.frietjebrabant.nl

Bakt voor u verse 
oliebollen
thuisgebracht op

Bakt voor u verse 

thuisgebracht op

Bakt voor u verse 

thuisgebracht op
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Kort nieuws

Gemeente actueel

Inwoners bedankt!

Nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek

Vuurwerkregels

Feestdagen van NIX ook in Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Voorgenomen uitschrijving Basisregistratie Persoonsgegevens
• Woonlasten blijven laag ondanks stijging ozb
• Nieuwe website met compleet aanbod bedrijfshuisvesting 
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

Op vrijdag 18 december komt wethouder Buter aan het woord. 
Dit is het laatste interview voor dit kalenderjaar. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Een woord van dank aan iedereen die, op wat voor manier dan ook, betrokken was 
bij de opvang van vluchtelingen in De Dreef in Aarle-Rixtel vorige week. Zonder 
uitzondering hebben alle vrijwilligers en commerciële partijen zich van hun beste kant 
laten zien. We hebben de vluchtelingen ‘op z’n Laarbeeks’ opgevangen en enige 
dagen een rustige en veilige omgeving kunnen bieden. Het doet ons goed om te 
zien welke spontane acties en initiatieven zijn ontstaan, vanaf het moment dat we 
het besluit kenbaar hebben gemaakt dat we vluchtelingen gingen opvangen. Zonder 
anderen tekort te willen doen, noemen we hier de jeugdige voetballers met name. 
Sport verbroedert, dat hebben jullie laten zien. Top.

Op maandagvond 4 januari 2016 vindt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Laarbeek plaats. Deze wordt gehouden van 19.00 tot 20.30 uur in de hal van het 
gemeentehuis. U bent van harte welkom.
De gemeente Laarbeek wenst u fijne feestdagen en alle goeds in 2016!

De regels rondom het kopen en afsteken van vuurwerk veranderen steeds. Wat moet 
u weten voor de komende jaarwisseling?
 
Het is belangrijk om alleen legaal vuurwerk te kopen bij winkels met een vergunning. In 
Laarbeek hebben de volgende winkels een vergunning voor het verkopen van vuurwerk; 
Vuurwerkstunter Beek en Donk, Boerenbond Aarle-Rixtel en Tuincentrum De Biezen.
Vuurwerk kan worden gekocht op 29, 30 en 31 december. Bestellen kan wel eerder.

Categorieën
Er zijn 3 categorieën vuurwerk
• Vanaf 12 jaar voor gebruik in besloten ruimte (binnenshuis). Gevaar: weinig. 

Geluid: bijna geen geluid.
• Vanaf 16 jaar voor gebruik buitenshuis in een afgebakende plaats. Gevaar: weinig. 

Geluid: laag geluidsniveau
• Vanaf 18 jaar voor gebruik buitenshuis in een grote open ruimte. Gevaar: 

middelmatig. Geluid: niet schadelijk voor uw gezondheid

Afsteken
Het afsteken van vuurwerk is toegestaan op 31 december vanaf 18.00 uur tot  
1 januari 02.00 uur.

Boete
Voor het afsteken van vuurwerk buiten deze tijden riskeert u een boete. Het vuurwerk 
wordt ingenomen. De hoogte van de boete is afhankelijk van uw leeftijd.
Bent u 16 jaar of ouder, dan is de boete € 100,- Van 12-16 jaar is de boete € 50,-
Voor het afsteken van verboden vuurwerk variëren de boetes van € 200,- tot € 340,-. 
Het vuurwerk wordt in beslag genomen.

LAARBEEK - Vanaf 1 januari 2016 wordt de opvang van zwerfdieren in Laarbeek 
verzorgd door Stichting Dierenambulance Helmond. Vanaf deze datum kunt u bellen 
naar (0492) 513 971 als u een zwerfdier heeft gevonden. Dit nummer is 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

(Zwerf)dieren
Alle in de gemeente Laarbeek aangetroffen zwerfdieren (gezonde, gewonde, zieke 
dieren, dus ook pups en kittens) worden door Stichting Dierenambulance Helmond 
opgehaald, geplaatst, geregistreerd en verzorgd in hun opvang.
Als er twijfel bestaat of het om een zwerfdier gaat, wordt eerst geprobeerd de eigenaar 
van het gevonden dier te achterhalen. Zodra het dier in de dierenopvang in Helmond 
is geplaatst, worden er namelijk kosten bij de eigenaar in rekening gebracht. 

Verwilderde katten
Verwilderde katten zijn, als ze ouder zijn dan 4 maanden, moeilijk tam te maken. In 
het contract met de Dierenambulance is daarom opgenomen dat verwilderde katten, 
als zij overlast bezorgen, worden gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd en dan 
worden teruggeplaatst in hun oorspronkelijke omgeving.

Huisdier aanschaffen?
Overweegt u een huisdier aan te schaffen? Op de website www.dierenambulance-
helmond.nl vindt u verschillende dieren die op zoek zijn naar een baasje.

Dus!
(Zwerf)dier gevonden? Tot 1 januari belt u met het huidige nummer 0900 1120000. 
Ná 1 januari belt u met 0492 513 971.

LAARBEEK - De feestdagen zijn weer in aantocht. Gezelligheid. En daarbij hoort 
minstens goede wijn, bier en champagne. Of toch niet? Voor jongeren tot 18 jaar is 
het normaal om niet te drinken en te roken. Ook niet bij het kerstdiner en tijdens de 
jaarwisseling. 

Veel ouders weten dat je kind alcohol laten drinken slecht is voor hun 
hersenontwikkeling. De laatste jaren is dan ook het percentage 12-jarigen dat een 
glas alcohol gedronken heeft, gedaald met 53%. Ook onder 14-jarigen is een flinke 
daling te zien van 40%. Dat is zeker de verdienste van ouders die duidelijke regels 
zijn gaan stellen: geen alcohol en tabak tot tenminste 18 jaar. Ook helpt dat sinds 
januari 2014 aan jongeren onder de 18 jaar alcohol en tabak niet meer verkocht mag 
worden.
 
Maar hoe doe je het nu met de feestdagen? Volwassenen drinken zelf ook bij 
bijzondere gelegenheden en toch dat glaasje voor je kind inschenken is zo gebeurd. 
Maar een regel blijft alleen maar duidelijk bij kinderen als je consequent bent. Dus 
ook bij speciale gelegenheden thuis: geen alcohol als je nog geen 18 bent. En 
een tip: biedt een feestelijk alcoholvrij drankje aan, bijvoorbeeld een Happy Drink  
(www.happydrinks.nl).  

Ouders vragen zich vaak af of ze hun kind thuis moeten ‘leren’ drinken; dat is toch 
beter dan dat hij het later buiten mijn toezicht doet? Toch klopt dat niet. Onderzoek 
heeft laten zien dat jongeren die thuis drinken op termijn meer gaan drinken, zowel 
thuis als buitenshuis. Bovendien is er bij hen vaker sprake van problematisch 
alcoholgebruik (misbruik). Sterker nog: het feit dat thuis drank beschikbaar is gesteld, 
is bepalender voor later drankgebruik van jongeren dan het drankgebruik van ouders 
zelf. Het is daarom goed om duidelijk te zijn én te blijven, ook bij de feestdagen: geen 
alcohol en tabak tot 18 jaar. Het loont om de regel vol te houden, uw kind start gezond 
het nieuwe jaar, en wie wil er nou niet zo’n goed voornemen hebben?

Voor meer informatie: www.hoepakjijdataan.nl en www.nix18.nl

www.laarbeek.nl 

Extra raadsvergadering

Op donderdag 17 december 2015 om 17.45 uur is er een extra raadsvergadering 
in het gemeentehuis Laarbeek. Het betreft enkel het Voorstel tot vaststelling van de 
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016. Bespreking van dit voorstel heeft 
donderdag 10 december 2015 al in de raadsvergadering plaatsgevonden.

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

Ophaaldata afval
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woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Aangepaste openstelling gemeentehuis en milieustraat

LAARBEEK - Op donderdag 24 december, vrijdag 25 december en op vrijdag  
1 januari 2016 is het gemeentehuis Laarbeek gesloten. 
Maandagochtend 4 januari is het gemeentehuis iets later geopend dan gewoonlijk: 
vanaf 10.30 uur kunt u hier terecht. Voor 10.30 uur zijn we niet bereikbaar.

Openingstijden Milieustraat
De milieustraat aan De Stater in Lieshout is op vrijdag 25 en zaterdag 26 december 
en op vrijdag 1 januari gesloten. Op donderdag 24 december en donderdag 31 
december is de milieustraat iets eerder gesloten, namelijk om 15.00 uur.

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

Openingstijden:
Woensdag: 13.00 - 17.00 uur
Donderdag: 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag en zaterdag gesloten

Milieustraat Laarbeek

Opvang (zwerf)dieren door Dierenambulance Helmond
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Vastgestelde Verordening Aangevraagde omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Ontheffing sluitingsuren

Verleende verginningen Wet op de Kansspelen

Verleende evenementenvergunningen

Vaststelling van de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Gemert-
Bakel en Laarbeek 2015
De gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek hebben een gezamenlijke 
rekenkamercommissie ingesteld. Deze rekenkamercommissie doet, namens de 
gemeenteraden onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid 
van het gemeentelijk beleid. Effecten als maatschappelijk belang en de financiële 
vertaling komen echter ook aan bod. 
De commissie levert een bijdrage aan de kwaliteit van het lokale bestuur, aan de 
transparantie van het gemeentelijk handelen en aan de versterking van de publieke 
verantwoording daarover. 

In zijn vergadering van 10 december 2015 heeft de gemeenteraad van Laarbeek de 
Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek 2015 
vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de samenstelling en de bevoegdheden van de 
rekenkamercommissie zijn geregeld. 

De nieuwe verordening treedt op 1 januari 2016 in werking en kan gelezen worden op 
de site van de gemeente (www.laarbeek.nl). Voor nadere inlichtingen kunt u contact 
opnemen met de griffie van de gemeente Laarbeek, telefoon 0492 469 700.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie  Kern                 Ingediend       Werkomschrijving
Piet van Thielplein 56 Beek en Donk   07-12-2015        realiseren VVV informatiepunt
De Plataan /       Beek en Donk   09-12-2015      kappen van diverse bomen
Harmonielaan

Aangevraagde sloopmelding
Locatie       Kern                 Ingediend       Werkomschrijving
Julianastraat 32      Mariahout           10-12-2015      verwijderen van asbest

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

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit   Verzonden
Kerkakkers 1    Beek en Donk  plaatsen zeecontainer  ontheffing   09-12-2015
Herendijk 7   Beek en Donk  plaatsen zeecontainer ontheffing  09-12-2015
Heereindsestraat 7d  Beek en Donk  plaatsen zeecontainer ontheffing  09-12-2015
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via  
www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur 
’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning.  
U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Locatie  Kern  Werkomschrijving  Activiteit
Ginderdoor 37 Mariahout  slopen van een bijgebouw slopen

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten om voor 2016 een ontheffing te 
verlenen voor het verruimen van de sluitingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek 2013 (APV) aan: 
• Herberg ’t Huukske, Kapelstraat 5-7 in Beek en Donk
• Café Bij Ons, Piet van Thielplein 29 in Beek en Donk
• Café De Tapperij, Kerkstraat 22 in Beek en Donk
• Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beek en Donk 
• Cafetaria Eethuis Yssalon De Donck, Piet van Thielplein 56 in Beek en Donk
• Café De Stal, Kouwenberg 7 in Aarle-Rixtel
• Café Van Lieshout, Dorpsstraat 58 in Lieshout
• Oranjebar, Oranjeplein 7 in Mariahout 
De besluiten zijn verzonden op 14 december 2015.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te 
dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de 
rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten een aanwezigheidsvergunning te 
verlenen voor het plaatsen van kansspelautomaten in 2016 op grond van in artikel 30c 
van de Wet op de Kansspelen aan:
• Café Deja Vu, Dorpsstraat 15a in Aarle-Rixtel, 2 kansspelautomaten
• Café De Stal, Kouwenberg 7 in Aarle-Rixtel, 1 kansspelautomaat
• Café bij Ons, Piet van Thielplein 29 in Beek en Donk, 2 kansspelautomaten
• Oranjebar, Oranjeplein 7 in Mariahout, 2 kansspelautomaten
• Café zaal de Tapperij Kerkstraat 22 in Beek en Donk, 2 kansspelautomaten
• Café van Lieshout, Dorpsstraat 58 in Lieshout, 2 kansspelautomaten
• Café zaal van de Burgt, Heuvel plein 21 in Beek en Donk, 1 kansspelautomaat
De besluiten zijn verzonden op 14 december 2015.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te 
dienen bij de gemeente Laarbeek ter attentie de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek 
‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

De burgemeester van Laarbeek maakt bekend een vergunning te hebben verleend:
• aan Stichting Teugelders van Ganzendonck voor het organiseren van een 

kindersauwelmiddag op zondag 24 januari 2016 van 13.00 tot 18.00 uur in 
muziekcentrum het Anker in Beek en Donk (verzonden 9 december 2015),

• aan Stichting Teugelders van Ganzendonck voor het organiseren van de 
Ganzendonckse seniorenmiddag op zaterdag 23 januari 2015 van 13.30 tot 17.00 
uur in muziekcentrum het Anker in Beek en Donk (verzonden 9 december 2015).

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 17 december 2015. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

Een nieuw afvalsysteem
Afvalinzameling verandert per 1 januari 2016:

Ø Plastic, metaal en drankpakken (pmd) mogen samen in gratis 
pmd-zak

Ø Alle afvalsoorten worden om de twee weken ingezameld 
(oud papier buitengebied: om de vier weken)

Met het oog op een duurzame samenleving streeft gemeente Laarbeek 
naar minder restafval. Goed scheiden loont, zowel voor het milieu als 
voor uw portemonnee. 

Kijk voor de nieuwe inzameldata op de afvalkalender 2016 of op 
www.laarbeek.nl. 
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Theelichten Bolsius
Brandduur 4 uur
zak à 100 stuks
van € 5,49

Brandduur 4 uur
zak à 100 stuks

nu

€2.99

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

Kerst- en Sfeershow

Biezenweg 2a, 
Beek en Donk • tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

/DeBiezenTC

@DeBiezenTC    

Deze aanbiedingen zijn geldig 
van 16 november  tm 22 december 2015

www.tuincentrumdebiezen.nl

Scentchips
Alle geuren & verpakkingen

€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Kerst- en Sfeershow

€ 1.99 p/stuk€ 1.99 p/stuk

Kerstster
Met 4 tot 5 bloemen
in 9 cm pot
€ 1.99 p/stuk

Kerstboeket
50 cm hoog,
compleet met vaas
en decoratie
van € 8.99

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Kunstkerstboom
Die er nog wel bij kan!
60 cm hoog, 
compleet met pot
van € 11.99

Anthurium
Sterke kamerplant in 
de kerstkleuren 
rood en wit.
 60 cm hoog in 15 cm pot 
van € 6,99

nu

€3.99*

nu

€5.99

nu

€4.99

Alle geuren & verpakkingen

Stunt!

Nordmann kerstbomen
150 - 300 cm 

vanaf
€ 9.99€ 9.99

Stunt!

Kerstster
Met 4 tot 5 bloemen
in 9 cm pot
€ 1.99 p/stuk

Kunstkerstboom

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Scentchips
Alle geuren & verpakkingen

Anthurium
Sterke kamerplant in 

 60 cm hoog in 15 cm pot 

1 + 1
GRATIS

*excl. sierpot

Die er nog wel bij kan!

compleet met pot

KunstkerstboomNieuw! 
Vuurwerk 
Bliksemdeals

GRATISVEILIGHEIDSBRILBIJ IEDERE ONLINEBESTELLING!

MET  DE  LAAGSTE  PRIJZEN  VAN NEDERLAND!

Kerstster
Met 4 tot 5 bloemen
in 9 cm pot
€ 1.99 p/stuk

Kerstboeket
50 cm hoog,
compleet met vaas
en decoratie
van € 8.99

nu

€5.99

Kunstkerstboom

Kerstster
Met 4 tot 5 bloemen
in 9 cm pot
€ 1.99 p/stuk

Kunstkerstboom

1 + 1
GRATIS

Iedere zondag geopend 

Vier keer leuk in het Dorpshuis Tejater
Je weet nooit wat je te wachten staat 
als je naar een voorstelling gaat van de 
Cabaretpool. Pas op het laatste moment 
worden de namen van de cabaretiers 
bekendgemaakt. Het was dus een gok 
afgelopen vrijdagavond  11 december 
in het Dorpshuis Tejater. Vind je er niks 
aan, dan duurt het in elk geval niet de 
hele avond. Er waren flink wat mensen 
die de gok gewaagd hadden, zonder nu 
direct te spreken van een uitverkocht 
huis. Ze hebben ons niet teleurgesteld; 
de vier cabaretiers. Twee dames en twee 
heren hebben ons de hele avond goed 
vermaakt. Op een volkomen leeg po-
dium stonden achtereenvolgens Kitty 
Goemaat, Julian Verbeek, Maya van As 
en Fabian Franciscus. Aan Kitty Goe-
maat was tevens de taak toebedeeld 
om de avond te presenteren. Zij deed 
dit met verve. Ook haar eigen optreden 
mocht er zijn. Ze zong diverse mooie 
liedjes met verrassende teksten, waar-
bij ze zichzelf begeleidde op de uke-
lele. Haar teksten waren zeer origineel. 
Vooral de tekst over de mannen in de 
midlifecrisis was een openbaring. Julian 
Verbeek was de tweede cabaretier en 
hij speelde de vlotte jongen bij wie al-
les lukt. Altijd succes. Het zogenaamde 
zelfingenomen type. Ook hij zong niet 

onverdienstelijk. Na de pauze kregen we 
weer een dame. Maya van As met zeer 
gewaagde teksten. Seks met je vriendje 
is gewoon bespreekbaar op het po-
dium en even dacht het publiek dat ze 
het meende toen ze zei last te hebben 
van weglekkend sperma. Gelukkig voor 
haar gooide iemand uit het publiek een 
pakje zakdoekjes, zodat ze ongegeneerd 
met haar hand in haar onderbroek kon 
schieten. Maar ach, Lieshout kan zoiets 
wel hebben. Als laatste cabaretier trad 
Fabian Franciscus op. Hij was volkomen 

tegengesteld aan de figuur Julian die 
we voor de pauze zagen optreden. Hij 
speelde juist een loser. Iemand die steeds 
ontslagen wordt en bij wie alles mislukt. 
Hij had een leuk verhaal over kinderen 
krijgen. Hij speelde zijn rol van underdog 
tot het einde toe goed. Al bij al was het 
een mooi kwartet dat voor zeer afwis-
selend vermaak zorgde. Ik heb me in elk 
geval goed geamuseerd en aan het ap-
plaus te horen was ik niet de enige.

Nelly de Groot-Cooijmans

Recensie‘Sinterkerst’ bij de Zonnebloem
Mariahout – Bij de Zonnebloem afde-
ling Mariahout stond woensdag 9 de-
cember in het teken van Sinterklaas en 
Kerst. In de voormiddag kwamen me-
dewerkers bijeen om alles klaar te zet-
ten, en de zaal te versieren met zowel 
pakjes en zwarte pieten als Kerstver-
sieringen. Toen om 13.30 uur de gas-
ten arriveerden, werden ze ontvangen 
in een uitermate sfeervolle ambiance.

De kerstwensen die ze op een kerst-
klok hadden mogen invullen, werden 
in de kerstslingers gehangen. De af-
deling ijvert ervoor om zoveel moge-
lijk van deze wensen in het komende 
jaar in vervulling te laten gaan. Na een 
kopje koffie of thee met een stukje 
boter- of speculaasstaaf erbij, werd er 
allereerst een bezinningswoord uitge-
sproken door de voorzitter, dat hier-
onder staat afgedrukt. Daarna was 
het genieten geblazen bij de jaarlijkse 
bingo, waarbij weer heel mooie prijzen 
waren uitgezocht door de activiteiten-
commissie. De spanning was soms om 
te snijden als verwacht werd dat het 
‘kien’ elk moment kon vallen.

Daarom was de pauze tussen de twee 
keer drie rondes wel even een verade-
ming. Na afloop mocht iedereen ook 
nog een door de activiteitencommissie 
verzorgde attentie mee naar huis ne-
men. Een mooie afsluiter van wederom 
een geslaagd Zonnebloemjaar. De vol-
gende bijeenkomst is de Nieuwjaarsre-
ceptie op woensdag 13 januari 2016.

Bezinningswoord vooraf: 
Sinterkerst
Wat mooi toch dat wij Sinterkerst mo-
gen vieren
Een feest, helemaal door onszelf ver-
zonnen
Die vrijheid is iets om dankbaar voor 
te zijn
En om aan het einde van een jaar, 
even bij stil te staan
Want er zijn krachten in onze samen-
leving
Die ons die vrijheid willen ontnemen
En ze komen steeds dichterbij
De oorlog leek te zijn uitgebroken
Toen er doden vielen in Parijs
En Brussel een belegerde stad werd
Moeten we onze grenzen sluiten?
De een zegt ‘ja’, de ander ‘nee’
Waardoor laten we ons leiden in die 
keuze?
Door onze angst, of door de wens
Ook de vluchteling een veilige haven 
te bieden?
Het leven is een loterij, die door de 
wieg wordt bepaalt
Ook ik had een Syrische kunnen zijn, 
of een Eritrese of Malinese
Ook ik had op de vlucht kunnen zijn
Voor terroristen uit eigen land
In plaats van hier te staan, tussen ge-
liefde mensen
Die mij de vrijheid gunnen, te geloven 
wat ik wil
Daarom wens ik vanaf deze plaats, de 
hele mensheid
Vrede op aarde……. 

Luikse markt bij 
tafeltennisvereniging ATTC’77
Aarle-Rixtel - Tafeltennisvereniging 
ATTC’77 houdt op zondag 3 januari 
haar jaarlijkse Luikse markt. 

Deze wordt gehouden in de gymzaal 

aan de Jan van Rixtelstraat. De entree 
bedraagt €1,00 per persoon en kinde-
ren tot en met 16 jaar hebben gratis 
toegang. De zaal is open van 11.00 tot 
15.00 uur. 

Soep voor het goede doel bij de Formido
Een lekkere kop soep voor Bosnië 
bij de nieuwe Formido in Beek en 
Donk. Dat is wat ik, Jamy Otten 
u aanbied op 2de kerstdag bij de 
Formido in Beek en Donk. Voor 
een Project van school ga ik in 
2016 naar Bosnië.  Daar ga ik pro-
beren om de herinneringen van de 
oorlog zoveel mogelijk uit te wis-

sen. Wij gaan daar samen met de 
kinderen van de basisscholen, de 
lokalen en de school op te knap-
pen. Deze reis naar Bosnië moet ik 
door middel van inzamelingen en 
acties zelf betalen.  Daarom hoop 
ik dat u een lekkere kop soep bij 
mij komt eten bij de Formido in 
Beek en Donk en mij daarmee 

helpt om mijn reis bij elkaar te 
verzamelen. Voor meer informatie 
over mijn reis naar Bosnië kijk op 
http://www.outofarea.nl .

Prettige feestdagen en tot ziens 
op 2de kerstdag!

Groet, Jamy Otten 

LEZERSPODIUM
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Licht en warmte!
Als ik zo met deze donkere dagen voor de 
kerst in mijn eentje in de natuur ben, zit 
ik soms te mijmeren over allerlei dingen. 
Zo zat ik te denken aan mijn lieve moeder 
die als ze nog geleefd zou hebben deze 
week 99 jaar geworden zou zijn. Aan mijn 
moeder die als een kloek waakte over haar 
acht kinderen en aan haar verdriet toen 
onze vader veel te vroeg overleed. Ik denk 
aan vroeger, aan ons liefdevolle gezin waar 
wij al vroeg leerden dat iedereen, rijk of 
arm, ongeacht afkomst, gelijk was. Lessen 
die wij weer aan onze kinderen door prob-
eren te geven en die in deze tijden weer 
zeer van toepassing zijn. Ik denk dan met 
trots aan mijn zus Neeltje die zich samen 
met talloze vrijwilligers afgelopen weken 
ingezet heeft voor de vluchtelingen die in 
Laarbeek gezeten hebben. Deze mensen 
die hun huis en een relatieve welvaart heb-
ben moeten ontvluchten door de dood en 
verderf die daar plaatsvindt.
Ik denk dan aan de jonge moeder die in 
de Dreef moest zijn en wiens hart brak bij 
het zien van de vele babybedjes. Waar zul-
len deze mensen zijn als wij dadelijk in ons 
veilige huisje kerst vieren? Ik denk dan, het 
is allemaal moeilijk op te lossen maar het 
is hoopvol om te zien dat veel mensen het 
hart op de juiste plaats hebben. Klaarstaan 
voor andere mensen in nood, dat is wat 
natuurlijk gebeurt in ons Mooie Laarbeek.
Ik denk met de kerst aan deze mensen, die 
net als een vlinder rondfl adderen, op zoek 
naar licht en warmte!

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

De helft van de Nederlanders weet 
niet of hij tussentijds kan profiteren 
van de huidige lage hypotheekrente
Dat veel situaties die mogelijk voor-
deel op kunnen leveren, onbekend 
zijn bij Nederlanders is begrijpelijk: 
ze verwachten dat zij deze informa-
tie krijgen van hun hypotheekver-
strekker. Nederlanders verwachten 
proactief te worden geïnformeerd als 
de hypotheekrente daalt (64,3%). Of 
als er dusdanig is afgelost (65,5%) 
of overwaarde ontstaat waardoor in 
sommige situaties de hypotheekrente 
omlaag zou kunnen (48,2%).

SNS Hypotheek Looptijdservice
“Een hypotheek ga je voor een lange 
tijd aan en in die tijd kan er veel ver-
anderen. De hypotheekrente is de af-
gelopen periode flink gedaald. Dan is 
het fijn als je bank je vertelt wat dat 
voor jou kan betekenen,” geeft Patrick 
Kuijsters, Directeur Marketing & On-
line bij SNS aan. 
 “Bij SNS checken we jaarlijks samen 
met onze klanten op een aantal pun-
ten of de hypotheekrente mogelijk tus-
sentijds omlaag kan. Dat is een van 
de onderdelen van de nieuwe SNS 
Hypotheek Looptijdservice. Dit houdt 
in dat onze klanten van SNS kunnen 
verwachten dat wij gedurende de hele 

looptijd van de hypotheek betrokken 
blijven en aandacht geven. Hiermee 
investeert SNS in de langetermijnre-
latie met haar klanten.”

Drie onderdelen
SNS Hypotheek Looptijdservice kent 
drie onderdelen. Ten eerste laat SNS 
proactief weten als de hypotheekren-
te misschien tussentijds omlaag kan. 
Hiervoor wordt de SNS Hypotheek elk 
jaar getoetst op een aantal punten. 
Ten tweede worden klanten om het 
jaar uitgenodigd voor een persoonlijk 
oriëntatiegesprek. Daarbij wordt er 
gekeken naar wensen en verande-
ringen in de persoonlijke situatie die 
mogelijk van invloed zijn op de hy-
potheeklasten. Ten derde informeert 
SNS actief dat een hypotheekklant 
korting kan krijgen op de SNS Hy-
potheekrente in combinatie met een 
SNS betaalrekening. 

SNS Gemert-Ba-
kel-Laarbeek kel-Laarbeek 

Groot deel van de Nederlanders denkt niet dat 
hypotheekrente mogelijk tussentijds omlaag kan
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Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Mark van Oosterhout
Koop dit jaar nog een nieuwe 
auto van de zaak.
Met de kerstdagen in het vooruitzicht 
waarbij traditioneel alle autobedrijven 
geopend zijn kunt u dit jaar nog een 
auto van de zaak kopen met een laag 
bijtellingspercentage. 
Afhankelijk van de CO2-uitstoot van de 
auto krijgt u een bijtelling wegens pri-
végebruik van 0%, 4%, 7%, 14% of 
20%. Het normale bijtellingspercentage 
onafhankelijk van de CO2-uitstoot is 
25%. 
Over deze bijtelling wegens privége-
bruik betaalt u inkomstenbelasting. Dus 
hoe lager de CO2-uitstoot, hoe minder 
inkomstenbelasting u moet betalen.
Rijdt u nu al een zuinige auto dan be-
houdt u het huidige bijtellingspercen-
tage totdat de auto 5 jaar oud is. Bent 
u toe aan een nieuwe auto van de zaak 
dan is nu het moment aangebroken om 
dit nog voor 31 december 2015 te rege-
len. Wie nog in 2015 een auto leaset of 
koopt, geniet nog vijf jaar lang van de 
voordeligere bijtellingstarieven. Dit geldt 
uiteraard ook voor werknemers die rij-
den in een auto van de zaak. 
In 2016 worden de bijtellingspercenta-
ges 4%, 15%, 21% en 25% ook weer 
afhankelijk van de CO2-uitstoot. Niet 
alleen de % zijn hoger maar ook moet 
de CO2-uitstoot een stuk lager zijn dan 
in 2015.
In 2017 zullen echter waarschijnlijk de 
echt grote hervormingen ten aanzien 
van de bijtelling van de auto van de zaak 
of van de eigen onderneming. U zult be-
grijpen dat de regeling dan nog minder 
aantrekkelijk wordt. De auto is en blijft 
de fiscale melkkoe van onze overheid.
Fijne feestdagen en een prettige jaarwis-
seling. Wellicht dat ik u dit jaar nog tref 
bij één van de autodealers in de buurt.

Laarbeek op een !1!1!

Het college heeft, met onvoorwaarde-
lijke steun van de coalitiepartijen, op 
eigen kracht het landelijk nieuws ge-
haald. Zomaar, van niets op plaats 1 
op de lijst van de grootste stijgers van 
de OZB. Zullen de Werkgroep, ABL, 
CDA en PvdA hier trots op zijn?
Jammer vinden wij het dat door dit 
mediatumult de andere prijsstijgingen 
niet de aandacht krijgen die ze toch 
ook verdienen.
De overige leges gaan met 15% om-
hoog. De bouwleges worden komend 
jaar met 12% verhoogd, wat – samen 
met de eerdere prijsverhoging van 2% 
op de bouwgrond –  geen maatregelen 
zijn om de verkoop van bouwkavels te 
stimuleren. Althans dat is de mening 
van PNL; de coalitiepartijen kunnen dit 
wel beredeneren. Zeggen ze.
Om de verkoop van bedrijfskavels op 
Bemmer IV  te stimuleren heeft het col-
lege in mei jl een  verkoper ingehuurd. 
Voor een half jaar gaat deze meneer 
twee dagen in de week – voor een be-
drag van € 50.000,00 exclusief onkos-
ten – de verkoop van deze percelen ter 
hand nemen. Een van de eerste ideeën 
van deze man was: uitgeven van ka-
vels in erfpacht. En zo stond afgelopen 

donderdag 10 december de Erfpacht 
op de agenda van de gemeenteraad. 
De constructie van deze erfpacht heeft 
alle kenmerken van huurkoop. En dan, 
zegt de juridisch adviseur van de ge-
meente, valt het onder de Wet van 
huurkoop onroerende zaken (TWHOZ 
), ook al noem je het dan erfpacht. Zo-
iets als: als het eruit ziet als een eend, 
en kwaakt als een eend, dan is het een 
eend. 
Huurkoop is een vorm van financie-
ring. Wij, PNL, hebben de overtuiging 
dat de gemeente weg moet blijven 
van het financieren van het particu-
liere bedrijfsleven. Daar is het geld 
van de inwoners van Laarbeek niet 
voor bedoeld. Maar de coalitiepartijen 
stemden toch in met dit voorstel van 
het college, mét de wetenschap dat 
er geen zekerheden gevraagd worden 
omtrent de betalingen. En het is erf-
pacht, want huurkoop mag niet wist 
wethouder Meulensteen nog met 
grote zekerheid te zeggen. Erfpacht 
volgens de regels van huurkoop, maar 
huurkoop mag niet, dus noemen we 
het erfpacht. KWAAK. 

Fractie PNL 

LEZERSPODIUM

Sint Antoniusgilde Beek brengt 
gildebrood rond
Beek en Donk - Zaterdagmorgen 19 
december gaan de gildebroeders en 
-zusters van het Beekse Sint Antoni-
usgilde op pad. 

Ze gaan bij de ereleden, steunende 
leden en andere leden van het gilde 

langs om hen met het traditionele gil-
debrood te danken voor de steun die 
het gilde het voorbije jaar gekregen 
heeft en de beste wensen voor Kerst-
mis en het nieuwe jaar over te bren-
gen. De gildebroeders- en zusters ko-
men langs tussen 9.30 uur en 12 uur.

Liederentafel ‘t Zonnetje 
Aarle-Rixtel - Welzijnsinstelling 
ViERBINDEN houdt op zondagmid-
dag 20 december een meezingmid-
dag, met als thema ‘Wij komen te 
samen’, voor een kerstsamenzang 
met liederentafel ‘t Zonnetje. 

Deze middag vindt plaats in de ont-
moetingsruimte van Zonnetij aan 

de Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel. 
Er wordt gezongen onder bege-
leiding van het eigen orkest ‘Sun-
shine’. Er zijn kerstbundels voor de 
deelnemers aanwezig. De zaal is 
open vanaf 14.00 uur. Om 14.30 
uur vangt het programma aan. De 
toegang is gratis. Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk

0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl
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Prijsvoorbeeld: Daily Fresh maaltijdsalade 
kip, schaal 400 gram 

van 2.99 voor 1.99
1.00

2 zakjes

2.99
kilo 7.48

2.00
2 zakken

CULINAIR BEENHAMMETJE
diverse smaken

400 gram

4.79

WESTLAND 
SALADESCHOTELS

Russisch ei, rundvlees of zalm
schotel 900 gram

OLA VIENNETTA
per stuk 650 ml.

SMITHS ZOUTJES
Bugles, Wokkels, Hamka’s of Nibb it

2 zakken à 110/115 gram

2.38

25.00
3 pakken

PAMPERS ACTIVE FIT,
NEW BABY OF EASY UP PANTS

3 pakken à 23-45 stuks

29.25-29.97

NOORD WAARLAND KAAS
van onze versafdeling

jong, jong belegen of belegen

KNORR MIX VOOR SAUS
2 zakjes naar keuze

1.44-1.74

4.29
kilo 4.77

1+1
GRATISBij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 

Prijsvoorbeeld: 2 stuks Ola Viennetta vanille 

van 4.90 voor 2.45

1+1
GRATISBij aankoop van 2 stukken 50% korting. 

Prijsvoorbeeld: 2 stukken Noord Waarland jonge kaas 

à 500 gram van 11.22 voor 5.61

DAILY FRESH MAALTIJDSALADES
alle soorten

1 EURO
KORTING

kilo 4.77 à 500 gram van 11.22 voor 5.61

Bezoek ook onze website:

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

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

W 51 - Aanbiedingen gelden van maandag 14 t/m zaterdag 19 december 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

MANDARIJNEN
doos 1.8 kilo

7.49

1.99
kilo 1.11
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Mariahout - De Hoogheden en de Raad 
waren klaar voor de receptie op zaterdag 
12 december die om 14.00 uur begon. 
Er werden vele handjes geschud want ze 
zijn in totaal met 22 kinderen. Door ou-
ders en broers en zussen, opa’s en oma’s 
peetooms en peettantes. Sportclubs, 
buurtverenigingen en vrienden. 

Ook alle Laarbeekse en omliggende  car-
navalsverenigingen kwamen Prins Sem, 
Prinses Evy, adjudant Sam, nar Marlou, 
en de hele raad van elf feliciteren. Het 
was een kei gezellige drukte. Er werden 
vele cadeautjes gegeven en vooral veel 
snoep. Muziek was ook aanwezig met DJ 
Johan en daar werd ook gretig gebruik 
van gemaakt door lekker te dansen en 
een lange polonaise. Het was een zeer 
geslaagde middag. Na afloop nog lek-
ker frietjes gegeten en wat gerust van 
alle drukte. Daarna gingen ze nog naar 
de receptie van de grote Hoogheden, 
Prins Hein, Prinses Gerdi, adjudant Wim 
en hofdame Neeltje. En dan huiswaarts 

met een goed gevulde tas met snoep-
goed en cadeautjes. De jeugdcommissie 
kijkt er met een goed gevoel op terug. 
Zij danken dan ook iedereen voor hun 
aanwezigheid.

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

CARNAVAL 2016

Het carnavalsseizoen in 
Laarbeek neemt een aanvang 
en achter de schermen zijn 
mensen al druk bezig met de 
voorbereiding voor carnaval 
2016. In deze nieuwe 
column volgen we dit jaar 
Vriendengroep De Beunhazen 
uit Lieshout. Iedere vier weken 
brengt deze groep verslag uit 
over hun belevenissen. 

In deze nieuwe column geeft 
Vriendengroep De Beunhazen 
een kijkje in haar eigen keuken, 
oftewel hun bouwplaats. 
Zoals velen niet weten, is een 
carnavalswagen niet in een 
paar weekjes gebouwd. Buiten 
het plakken en schilderen 
om komt er nog veel meer 
kijken bij het bouwen van 
een carnavalswagen. In deze 
column kun je daar alles over 
lezen.
Inmiddels zijn er alweer vier 
weken verstreken. In het begin 
leek het er eventjes op dat 
het allemaal uit zou lopen op 
een groot drama; we hebben 
onze wagen op het allerlaatste 
moment onder kunnen 
brengen in een loods maar 
onze tweede wagen, ‘de trots’ 
(aangezien hij er al heel mooi 
uitzag), moest het helaas doen 
met een onderkomen buiten in 

de regen. Voor een langere tijd 
konden we geen bouwplaats 
vinden en begon de moed 
en het geloof langzaam op 
te raken. Maar juist op dat 
moment, het moment dat we 
het niet verwachtten, kwam 
het geluk uit de lucht vallen. 
We hadden maar liefst niet één 
maar twee bouwplaatsen waar 
we uit konden kiezen. Toen de 
keuze eenmaal gemaakt was, 
konden we een week later, na 
een dagje overhuizen weer 
snel aan de gang. Inmiddels 
hebben we alle schade van het 
buiten stallen weer opgelapt 
en zijn we nu flink aan het 
plakken! Tegen de tijd dat 
jullie dit lezen, hebben we al 
zo’n 70 liter plak en 300 meter 
papier opgemaakt. Kortom; het 
bouwen verloopt weer vlotjes! 
Toch mogen we wel kritisch 
zijn aangezien we nog een 
hele, hele grote klus te klaren 
hebben. Maar als we alles op 
alles zetten en het zeer hoge 
tempo aanhouden waar we nu 
mee bezig zijn dan moet het 
ons lukken! Wil je meer lezen? 
Je kunt altijd terecht op 
www.vgdebeunhazen.nl

Niet één maar twee…

Receptie Jeugdhoogheden Heikneuters

Receptie jeugdprinsenpaar Rayven en Anne 

“We goan nog nie noar huis!”
Gezellige drukke prinsenreceptie bij de Heikneuters

Mariahout – De Heikneuters hebben 
op zaterdag 12 december haar prin-
senreceptie gehad voor Prins Hein, 
Prinses Gerdi, Adjudant Wim en Hof-
dame Neeltje. Als eerste werden ze 
gefeliciteerd door jeugdprins Sem, 
jeugdprinses Evy en het hele gevolg. 
De dansmariekes waren ook aanwezig 
en zette hun beste beentje voor. 

Nadien kwam, voorop gegaan door 
de Heisaband, de Hoge Raad, de Raad 
van 11 met het gevolg. Familie, vrien-

den, buurtgenoten maar ook collega’s, 
ze waren er allemaal om het prinsen-
paar te feliciteren. De vriendengroep 
van de prins hadden zelfs hun eigen 
dansmariekes, Prins en raad van 11 
bij. Ze hadden dan ook een fantas-
tisch lied gemaakt. Vriendinnen van 
Prinses Gerdi hadden zelfs de rijdende 
rechter ingeschakeld want ze von-
den toch wel dat de Prins en Prinses 
overspel hadden gepleegd. Verder 
waren de carnavalsverenigingen van 
de omliggende dorpen ook aanwezig, 

Lieshout, Aarle-Rixtel, Beek en Donk, 
Keldonk en Zijtaart. Het geheel werd 
de gehele avond muzikaal omlijst door 
de Grottendorfer blaaskapel. Toen alle 
felicitaties voorbij waren werd er dan 
ook nog tot in de late uurtjes door-
gefeest. Bij zaal ‘de Pelgrim’ was het 
de gehele avond een gezellige drukte 
en kunnen ze terug kijken op een zeer 
geslaagde, fantastische receptie. Om 
met de woorden van de Mariahoutse 
Prins te eindigen: “We goan nog nie 
noar huis!”

Prinsenreceptie Prins Sjonnie d’n 
Uurste en Prinses Marianne

Aarle-Rixtel – De nieuwe Prins van 
Ganzegat is op 14 december bekend 
geworden, Prins Sjonnie d’n Uurste 
en Prinses Marianne van Ganzegat. 
Op zaterdag 19 december vindt in de 
Dreef de receptie plaats van dit kers-
verse Prinsenpaar.

Voorafgaand vindt de receptie voor 
Jeugdprins Rayven en Jeugdprinses 
Anne plaats. De receptie voor het 

Jeugdpaar begint om 18.30 uur en 
aansluitend vindt vanaf 20.00 uur de 
receptie van Prins Sjonnie d’n Uurste  
en Prinses Marianne plaats. De recep-
tie wordt opgeluisterd door Ganzegats 
hofkapel en na afloop is er een gezellig 
bal met medewerking van de hofdis-
cotheek. Zij nodigen u allen van harte 
uit om de nieuwe hoogheden te ko-
men feliciteren.

Aarle-Rixtel - Het is weer even ge-
leden dat het nieuwe jeugdprinsen-
paar bekend gemaakt werd van de 
Gele Kielen. 

Jeugdprins Rayven en jeugdprinses 
Anne houden op 19 december vanaf 
18.30 uur een receptie in De Dreef te 
Aarle-Rixtel. Kleinvorst Tim en hof-
dame Lumy zullen hen begeleiden 
tijdens de komende carnavalsperiode. 

Iedereen is van harte welkom om 
jeugdprins, jeugdprinses, kleinvorst en 
hofdame te feliciteren. Het jeugdprin-
senpaar heeft de recepties in Lieshout 
en Mariahout bezocht, om daar de 
paren veel lol en plezier toe te wensen 
in de komende carnavalsperiode. Zo 
konden zij al een beetje van de sfeer 
proeven. De Gele Kielen wenst hun 
veel plezier tijdens de receptie.

Wilt U dat de jeugdcarnaval nog een 
toekomst heeft, steun ons dan en 
wordt vrijwilliger. We kunnen hulp 
gebruiken en het kost niet zo veel 
tijd!!
Graag zien jeugdprins Rayven en 
Jeugdprinses Anne jullie allemaal za-
terdagavond. Tot dan!
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Aarle-Rixtel - Het is mogelijk om oude meta-
len in te leveren ten behoeve van  harmonie De 
Goede Hoop in Aarle-Rixtel, op zaterdag 19 de-
cember. Tussen 9.00 en 11.00 kunt u daarvoor 
terecht op het terrein tussen de Boerenbond en 
Grand-Café Stout aan de Dorpsstraat. 

Leden van de harmonie zijn daar dan aanwezig 
om de materialen in ontvangst te nemen. Alle 
soorten oude metalen zijn welkom. Daarnaast 
ook: elektrakabels, witgoed en oude computers. 

Indien uw spullen te zwaar of te omvangrijk zijn 
om ze te brengen, dan komen zij ze op die dag 
na 11.00 uur ook graag ophalen. Bel daartoe met 
Willem Verhoeven 06-38900299. Grotere partij-
en komen ze ook graag tussentijds wel ophalen. 
Als u aan het opruimen bent en u wilt direct van 
uw spullen af, dan kunt u die deponeren op het 
eerder vermelde terrein tussen de Boerenbond en 
Stout aan de Dorpsstraat, op het verharde stukje 
tussen de platglasbak en de beukenhaag.

Mariahout - Zoals elk jaar zijn er weer in de hele 
omgeving Advent- en Kerstconcerten te beluis-
teren. Korale, ensemble voor vocale muziek, wil 
hier graag bij aansluiten. Sinds september van 
dit jaar staat Korale onder leiding van dirigent 
Hans van Zeeland. Hij volgde de eerste dirigent 
Frans de Hair op. Met dit winterconcert treedt 
Hans voor de eerste keer met Korale naar buiten.

Zij kozen voor een Winterconcert om uit een wat 
uitgebreider repertoire te kunnen kiezen. Natuur-
lijk is er ruim aandacht voor Kerstmuziek, waarbij 
ook het publiek gelegenheid krijgt om samen met 
Korale Kerstliederen te zingen. Hiernaast komen 

werken aan bod zoals ‘The Goslings’ van John 
Frederick Bridge, Hitra’gut, een wiegelied van Ya-
ron Karni, Stemning van W. Peterson-Berger en 
Gabriellas Säng van Stefan Nilsson uit de film ‘As 
it is in heaven’. Een gevarieerd programma voor 
een sfeervolle en stemmige decembermiddag.

Graag willen zij u uitnodigen voor dit concert 
op zondag 20 december 2015, om 15.00 uur 
in de kerk van O.L. Vrouw van Lourdes Mari-
astraat 27, Mariahout. De entree is gratis. In de 
pauze schenken ze koffie en thee. Wilt u meer 
lezen over Korale, ensemble voor vocale muziek: 
website: www.korale.nl

Oudijzeractie Harmonie De Goede Hoop

Een sfeervol Winterconcert in de aanloop 
naar Kerstmis

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL 

NCB-LAAN 52A   VEGHEL

TIJDENS DE KERSTVAKANTIE

FILMS
5,50

VROEGE VOGEL

FILMS TOT 

12.00 UUR
EX. 3D EN LANGE FILMS TOESLAGEN

V
O

O
R

V
E

R
K

O
O

P
A

C
T

IE
*

GRATIS

t.w.v
.

€ 20,-

2305

20.00

gratis Magnolia spectacle 
bij uw bestelling
vanaf € 40,- tot € 75,-

GRATIS

t.w.v
.

€ 35,-

2310

35.00

gratis Midnight passion
bij uw bestelling
vanaf € 75,- tot € 200,-

gratis Night hunter
bij uw bestelling
vanaf € 200,- tot € 300,-

GRATIS

t.w.v
.

€ 85,-

2315

85.00

GRATIS

t.w.v
.

€ 100,-

2320

100.00

gratis Dream planet
bij uw bestelling
vanaf € 300,-

6215

6220

GOLD RUSH
40 schots cake met diverse grote 
groen en gouden glitters voor een 
geweldig gouds spektakel

PALM SENSATION
30 schots fanshape cake met gouden 
palm staarten en zware bouquetten. 
Een ware sensatie!

2 stuks
nu voor

2 stuks
nu voor

55.--

38.50

4 HALEN = 1 betalen

alléén geldig tijdens
de voorverkoop! OP = OP

Het is feest! Vuurwerktoppers
bestaat 10 jaar. Daarom een

SUPERKNALAANBIEDING!!!

3480

STRONG CELEBRATION
500 grams 25 schots heavy cake 
met extra zware tubevullingen met 
dubbele effecten

NIET 1, NIET 2,

NIET 3 MAAR 

4 HALEN =

1 BETALEN

69.99

Normaal
279.96

nu -/- 75%

!NIEUW!

MAXIMAAL
1 PER KLANT

MAXIMAAL
1 PER KLANT

MAXIMAAL
1 PER KLANT

6212

2 stuks
nu voor

20.--

!NIEUW!

Knal

aanbieding

Knal

aanbieding

Knal

aanbieding

STARGATE
20 schots cake
met superglitter
en neonkleuren!

2 HALEN = 1 betalen

MAXIMAAL
1 PER KLANT

OP = OP

Dé cakebox specialist

groot assortiment vanaf € 3999

2333

GIANT SHOCK
Zwaarste caliber

thundershock.
8 cm doorsnede en

30 gram kruitvulling.

JUBILEUM KORTING -50%

2.99

Normaal
5,99

nu -/- 50%

4
KG

KRUIT

4
KG

KRUIT

!NIEUW!
!NIEUW! 2

KG
KRUIT

2
KG

KRUIT

Bart Sanders
uw vuurwerk specialist

DE GOEDKOOPSTE IN DE REGIO
OOK VOOR ZWAAR VUURWERK

4 HALEN = 1 BETALEN

ACTIE
GRATIS 

VUURWERK

SUPERKNALAANBIEDING

Haverkamp 8,  Ind.terrein Bemmer   Beek en Donk
WWW.VUURWERKSTUNTERBEEKENDONK.NL

VUURWERKTOPPERS
KORTING

TOT
75%

2005-2015

Topkwaliteit voor de beste prijs

2016

POWERPRIJS

POWERPRIJS

POWERPRIJS

POWERPRIJS

POWERPRIJS

POWERPRIJS

MEGA BOMB
CRACKER  
Dé populaire
kanonslag! 
als beste
getest  

THUNDER SHOCK BULK 
Knalmortier (bizar)

108 stuks
per doos!

100 stuks
per doos!

2329 2067

MEGA

HARDE

EIND-

KNAL

2993

2
KG

KRUIT

EXCELLENT BOX
2 kilo kruit in een
pakket met een
schouwspel
aan effecten
en een
grandioze
finale

Vernieuwde
productiemethode

2317

GRONDBLOEMEN
Rond draaiende
vuurbloem met
prachtige
wisselende
kleuren

EPIC SHOCKS
Goedkoopste knalmortier
van Nederland.
Een geweldige knal!

BLACK CELEBRATION CRACKER 
13 meter ratelband
met maximaal
toelaatbare
kruitvulling

€ 049

€ 099

€ 2699 € 3495

€ 9499

Bestel online op www.vuurwerkstunterbeekendonk.nl

Bizarre
knalpijl

BLACK
THUNDER ROCKET 

t.w.v. € 6,59 
GRATIS
geldig t/m 26-12-2015

gratis vuurpijl bij
uw online bestelling!

25 stuks
per doos!

4 stuks
per doos!

2323

€ 079

Haverkamp 8, 5741 PN  BEEK EN DONK (Ind.terrein Bemmer)
Tel.: 06 20708799, Mail: info@vuurwerkstunterbeekendonk.nl

Maximaal 2 p/klant

De reden om bij Vuurwerkstunter Beek en Donk te kopen:

- Wij betalen uw brandstof!
- Goedkoopste in de regio!
- Nieuwe eigenaar en enthousiast team!

KIJK OP ONZE SITE
VOOR ALLE ACTIES!!!

Bart Sanders,
aangenaam!

Ik ben uw
vuurwerkspecialist.

KIJK OP ONZE 
WEBSITE!

Fotograaf:Martin Prick

De waarheid achter de OZB 
verhoging

Tijdens de raadsvergadering van afgelo-
pen donderdag (10-12-2015) is door de 
Gemeenteraad officieel vastgesteld dat de 
OZB in Laarbeek in 2016 met 13% wordt 
verhoogd. Een besluit wat nogal wat wenk-
brauwen heeft doen fronsen. Zo was het 
even landelijk nieuws, maar ook PNL had 
een eenzijdig kritisch geluid. Dit besluit 
vraagt om een nadere toelichting om het in 
het juiste perspectief te kunnen plaatsen. 

De coalitiepartijen, waaronder ABL, zijn niet 
over een nacht ijs gegaan om dit moeilijke 
besluit te nemen. Er was geen andere keu-
ze. Daarom is het van belang wat feiten op 
een rijtje te zetten: 
• Laarbeek heeft het afgelopen jaar en-

kele forse bezuinigingen vanuit “Den 
Haag” moeten slikken. Hierbij draait het 
om een totaalbedrag van meer dan een 
half miljoen euro. Er is hard gezocht naar 
mogelijkheden om deze kortingen op te 
vangen in de huidige begroting. Hierbij 
is zelfs gekeken naar het aanpassen van 
subsidies. Dit ging ons als ABL echter een 
brug te ver. Wij hebben onder andere 
het verenigingsleven hoog in het vaandel 
staan. Door middel van de subsidies kun-
nen verenigingen en gezelschappen hun 
zeer gewaardeerde werk voortzetten. 
Ook vanuit de oppositie durfde niemand 
het aan een voorstel in te dienen om op 
dit onderwerp de te korten. 

• PNL heeft wel een voorstel ingediend om 
te korten op projecten die samen met de 
inwoners van Laarbeek en WMO (Wet 
maatschappelijke ondersteuning)- raad 
zijn opgesteld. Projecten waar zij, PNL,  
destijds wel mee hadden ingestemd! 
Deze reactie van PNL bevreemdde ons 
zeer. Dit hele traject heeft gelopen zoals 
wij het graag willen zien: de gemeente 
die samenwerkt met burgers en hun stem 
ook mee laat tellen! 

• Veel burgers hebben ons gevraagd 
waarom in Gemert- Bakel de OZB om-
laag kan en in Laarbeek niet. Vanwege 
een moeilijke financiële positie heeft 
Gemert-Bakel enkele jaren geleden de 
OZB met 100% moeten laten stijgen! 
Nu de financiële situatie daar iets op-
knapt, zijn er mogelijkheden om de 
OZB weer iets te laten dalen. Het is dus 
van belang het hele verhaal te schetsen! 
Dit wordt nu door PNL niet gedaan. 

Er is echter ook veel goed nieuws mede 
te delen, nieuws dat (op termijn) goed is 
voor de portemonnee van de burger van 
Laarbeek. Voor het eerst sinds jaren is er 
ruimte voor nieuw beleid. In oktober is 
vastgesteld dat 1 miljoen euro beschikbaar 
komt om Laarbeek duurzamer te maken. 
We merken dat dit leeft onder de bevol-
king. We hebben daarom in de Raadsver-
gadering van vorige week aan het college 
gevraagd haast te maken met het bekend 
maken van de kaders waaraan projecten 
moeten voldoen. Daarnaast heeft dit jaar 
een succesvolle proef gelopen met een 
alternatieve manier van afvalinzameling. 
Deze proef is zo succesvol gebleken dat 
dit concept nu over heel Laarbeek wordt 
uitgerold. De feed back vanuit de burgers 
is meegenomen. Zo blijft de kliko in ge-
bruik. Deze proef heeft voor de deelne-
mers een kostenbesparing van minimaal 
€25 op jaarbasis opgeleverd. Deze op-
brengst compenseert de verhoging van 
de OZB voor de meeste bewoners van 
Laarbeek! En hierdoor blijft, zoals eerder 
ook al door het Eindhovens Dagblad aan-
gegeven, Laarbeek de gemeente in de re-
gio met de laagste lasten! En dat is wat 
telt: Laarbeek is en blijft een financieel 
gezonde gemeente! 

LEZERSPODIUM
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Sportend Laarbeek
Een vrolijke afsluiting voor Sparta’s jubileumjaar

Lieshout - Op een moeilijk bespeel-
baar Lieshouts veld heeft ELI de eerste 
helft van de competitie afgesloten met 
een verdiende 3-1 overwinning tegen 
het laaggeklasseerde RKPVV. De door 
blessures gehandicapte thuisclub 
kwam na 11 minuten op voorsprong. 

Sem Steenbakkers soleerde door de 
Helmondse defensie en stelde Frank 
van Erp in staat de bal tussen de pa-
len te schuiven, 1-0. ELI kon niet lang 
van deze voorsprong genieten want 
2 minuten later verraste Ismael Rizqy 
de voor zijn doel staande Robin Evers 
met een lob, 1-1. Na ruim een kwar-
tier was de opgerukte Roel van Mook 
bijna succesvol. De PVV-doelman tikte 
het afstandschot van Roel van Mook 

nog juist over de lat. Even later kwam 
dan toch de verdiende 2e doelpunt. 
Opnieuw was het Sem Steenbakkers, 
die weer in het vijandelijke doelgebied 
gevaar stichtte. Op het juiste moment 
legde hij de bal breed voor Rob Vereij-
ken, die simpel scoorde, 2-1. De thuis-
club bleef in de 1e helft wel domine-
ren, maar tot doelpunten leidde dat 
niet. Zo miste David da Silva na een 
oogstrelende aanvalscombinatie met 
Steenbakkers een dot van een kans. 

Hoewel de verlichting na de thee aan 
was, zagen de toeschouwers in het 
tweede deel weinig goed voetbal. 
ELI leed veel balverlies en de bezoe-
kers hadden met de 2-1 stand nog het 
geloof een punt te kunnen halen. 20 

minuten voor tijd kwam dan toch aan 
alle twijfel een eind. Sem Steenbak-
kers nam een vrije trap, die in het doel 
verdween zonder dat aanvoerder Lex 
Hollanders de bal nog beroerde, 3-1. 
Hiermee was het verzet van de bezoe-
kers gebroken, maar de Blauwwitten 
liet na om de score nog uit te breiden 
door diverse open kansen onbenut 
te laten. Zo schoot David da Silva vrij 
voor de keeper de bal tegen de keeper 
op. 

ELI gaat nu de winterstop in en kan 
zich voorbereiden op de eerstvolgende 
wedstrijd. Zondag 24 januari staat de 
thuiswedstrijd tegen Mariahout op het 
programma.

voetbal Blauw-witten zetten RKPVV opzij: 3-1

ELI gaat met winst de winterstop in

Rob Vereijken (10) heeft de 2e goal gemaakt. Zijn medespelers (vlnr) Lex 
Hollanders, Aaron Hurkx, Patrick Swinkels en Frank van Erp feliciteren hem

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Met een geweldige 
avond voor alle supporters van Sparta 
’25 werd een jubileumjaar voor de in 
1925 opgerichte vereniging besloten. 
Er komt nog een uitgebreide kerstvie-
ring en met 2016 starten de laatste 
10 jaren richting eeuwfeest. 

‘Ode aan de string’
De kantine van Sparta was tot de laat-
ste plaats gevuld toen precies op tijd 
de penningmeester van de vereniging 
het woord nam om iedereen welkom 
te heten. Jan Leenders zei, dat hij de 
presentatie graag over liet aan de leden 
van KUUB, een carnavaleske groep 
van muzikale woordkunstenaars. Jan, 
Jos, Maarten, Mark en Wim maakten 
er een mooie avond van met de hen 
wel toevertrouwde sketches en liedjes 
met veelzeggende en alledaagse titels 
als ‘Ode aan de String’ en ‘Zweet’. De 
hoofdmoot van de avond was echter 
weggelegd voor een viertal kletsers, 
waarmee de organisatie zelfs menig 
kletsavond overtrof!

Diverse kletsers
Jan Strik is als oudere nog altijd niet 
vies van het vrouwelijk schoon en be-
krachtigt deze innerlijke gemoedstoe-
stand regelmatig met de spreuk: “Al 
ligt er stro op het dak (ondertussen 
zijn grijze haar tonend), binnen brandt 
de kachel!” Hij maakt er verder ook 
helemaal geen probleem van als ou-
dere vrouwen nog een kind krijgen. 
Als het maar niet zo gaat als bij een 

kennis van hem, die moest wachten 
tot het kind ging huilen, ”anders wist 
ze niet meer, waar ze hem had neer-
gelegd!”. Frank Schrijen was helaas 
een beetje dronken en vond de koeien 
in Lieshout knapper dan de vrouwen. 
Hij was ook een voorstander van 
spreuken, vooral achter op de motor: 
“Als u dit kunt lezen is mijn vrouw 
eraf geflikkerd!” Rob van Elst kon als 
straatveger goed opschieten met zijn 
collega Achmed. Zijn verhaal over de 
worst van de Hema kon rekenen op 
veel bijval. Marlon Kicken sloot de 
avond af met een toepasselijke verge-
lijking tussen zijn ASV ’33 en Sparta 
’25. Voetbal was hem niet geheel 
vreemd. De van zelfspot doordrenkte 
‘One Marlon Show’ zorgde voor veel 
herkenning, af en toe conversatie met 
de zaal en… een gratis frikandel! (of 
frikadel voor de puristen).  KUUB sloot 
de avond af met een Antilliaans lied, 
meteen een kleine kwinkslag uitde-
lend naar de afkomst van Marlon, die 
meestal wel doorklinkt in zijn confe-
rences. Helaas was dat deze keer niet 
het geval.

Herinneringen ophalen
De reacties uit de zaal waren prima, 
maar al gauw gaat het dan al weer over 
voetbal. Jan van Schijndel, speler in het 
kampioenselftal van 1972 vermaakte 
zich prima en was echt niet de enige, die 
op deze avond herinneringen ophaalde. 
Herinneringen aan het roemruchte Spar-
ta van jaren geleden, toen de schoenen 
nog van leer waren, het gras veel groener 
en het hoofdterrein naast de muziektuin.

Al ligt er stro op het dak, binnen 
brandt de kachel!

Budoclub Beek en Donk op bezoek 
bij “De hechte Band” 
Beek en Donk - Op zondag 13 de-
cember nam Budoclub Beek en 
Donk deel aan het lage banden 
toernooi dat georganiseerd werd 
door Budovereniging “De Hechte 
Band”. 

Dit was alweer het laatste toernooi 
van dit kalenderjaar. Het toernooi 
vond plaats in de knusse accommo-
datie van de vereniging in Mierlo. 
In totaal namen vijf budoka`s van 

Budoclub Beek en Donk deel, te we-
ten Rick Bolwerk, Jens Vermeltfoort, 
Sara Spierings, Sven Beckers en Gijs 
de Visscher. Er werd hard gewerkt 
door de judoka’s, die over het alge-
meen wat te zwaar waren ingedeeld.

Hieronder volgt de uitslag:
2e plaats: Rick Bolwerk, Sven Bec-
kers, Gijs de Visscher
3e plaats: Sara Spierings
4e plaats: Jens Vermeltfoort

by J.P. 
Fashion for men

Mooie 
mannenmode 

in Gemert  

by J.P. Virmundtstraat 7 Gemert 
0492 387072

Gratis parkeren achterom
like us on facebook

OPEN van 12.00 - 17.00 uur
Diverse broeken, colberts en winterjassen etc.

SALE tot 50% KORTING!

Zondag 20 december

20 December 
koopzondag 
van 12.00 - 17.00 uur.

SALE tot

50% korting
Virmundtstraat 9 Gemert 

0492 369700
Like us on facebook.

Jaarlijkse 
kaartmiddag ELI
Lieshout – In de kantine van ELI wordt 
door de supportersclub ELI de jaarlijkse 
kaartmiddag gehouden, op zaterdag 26 
december, 2e kerstdag. 

Men kan in de kantine rikken, jokeren 
of toepen en er wordt gekaart om vlee-
sprijzen. Inschrijven kan vanaf 13.00 uur 
en de aanvang is omstreeks 13.30 uur. 
Iedereen is welkom. Kom mee kaarten en 
maak er een gezellige middag van. 

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

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.
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Kerst is het lekkerst in het zuiden

  Kom ook naar onze 
Kerstproeverij!

 

op donderdag 17, vrijdag 18 óf zaterdag  
19 december. Kijk op janlinders.nl/supermarkten 

voor de exacte datum en tijd.

Korengoud Christoffeltaart per stuk 12.99

999
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openingstijden
 

Dinsdag 22 december  
Al onze supermarkten tot 21.00 uur open* 

 
Woensdag 23 december  

Al onze supermarkten tot 21.00 uur open*

 
Donderdag 24 december 

Al onze supermarkten van 7.30 uur  
tot en met 19.00 uur open

 
1e en 2e kerstdag  

Veel van onze supermarkten zijn open,  

kijk op janlinders.nl/openingstijden  
voor de exacte tijden

*Jan Linders Eindhoven Aalsterweg zelfs tot 22.00 uur

janlinders.nlActies geldig van maandag 14 december
tot en met zondag 20 december

Voordelig
kerstshoppen

bij Jan Linders

1+1
GRATIS

*

Calvé Partysaus 

alle varianten 

fles-250-320 ml  

0.99-1.29

1+1
GRATIS

*

Struik Ragout 
alle varianten 

blik 400 gram 1.46

1+1
GRATIS

*

Princes 
Roze Zalm 

blik 418 gram 3.29

1+1
GRATIS

*

Almhof  

Chocolade mousse 

alle varianten 

bak 200 gram 1.02-1.25

Stoney Creek 
alle varianten 

fles 750 ml 5.49

1+1
= 2 HALEN 1 BETALEN

OP=OP
Online

Onze Trots konijn  op Limburgse wijze kant-en-klaar pak 1000 gram 9.98

699

Korengoud  

Progrestaart 

per stuk

VASTE LAGE PRIJS 

999
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René de Vries schiet ASV’33 naar winst in 92e minuut

ASV’33 wint in slotfase 
Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft in de slotfase van de 
wedstrijd tegen Stiphout Vooruit, op het eigen 
sportpark, de volle winst naar zich toe getrokken. 
In de 92e minuut zorgde René de Vries voor de 
1-0, wat tevens de eindstand zou zijn.

In de eerste fase van de wedstrijd was ASV’33 heer 
en meester. Er waren voor de rood-witten diverse 
mogelijkheden om de score te openen. Zowel Nick 
Hendriks als René de Vries wiste uiteindelijk niet 
raak te prikken, Ook Thijs van Uden die oog in oog 
met de doelman van Stiphout Vooruit kwam wist 
niet de verdiende voorsprong op het scorebord te 
brengen. Het duurde tot de 24e minuut voordat 
Stiphout Vooruit voor de eerste keer gevaarlijk 
werd, vanaf de zijkant ging de bal rakelings voorbij 
het Aarlese doel. Even later een goede kopbal voor 
de voorwaartse van Stiphout Vooruit, maar ook zij 
misten scherpte. Een kwartier voor de pauze was 
wederom René de Vries dicht bij een treffer, maar 
zijn kopbal werd prima gepakt door de doelman 
van Stiphout Vooruit. Op slag van rust had Stip-
hout Vooruit nog een mogelijkheid maar ook deze 
werd om zeep geholpen. 

Na de rust een ASV’33 wat achterin erg weinig 
weg gaf. En dit zonder echt goed te spelen maar 
met een uitblinkende Pim Dubois in de verdediging 
kwam Stiphout Vooruit ook niet meer tot echte 
doelpogingen, alleen schoten van veraf waren de 
enigste mogelijkheden. Ook ASV’33 kon in die 
eerste 30 minuten van die 2e helft niet spreken 
van echte kansen, die kwamen pas in het laatste 

kwartier. Zo kwam Nick Hendriks een teenlengte 
te kort om de bal een laatste zetje te geven, een 
schot van René de Vries had ook niet het gewenste 
succes. Maar in de 92e minuut dompelde ASV’33 
Stiphout Vooruit echt in mineur, een afgeslagen 
hoekschop van ASV’33 kwam voor de voeten van 
René de Vries, die bedacht  zich geen moment en 
haalde verwoestend uit 1-0. Dit resulteerde ook in 
een grote teleurstelling voor de spelers van Stip-
hout Vooruit. Twee spelers van Stiphout Vooruit 
ontvingen in de laatste minuten nog hun tweede 
gele kaart en konden vroegtijdig de kleedkamers 
opzoeken.

Door deze overwinning sluit ASV’33 op een keu-
rige wijze het eerste gedeelte van de competitie af, 
en kan men met een goed gevoel de winsterstop 
in. Een keurige 2e plek op de ranglijst is hier ge-
tuige van, alleen vv Bruheze kan als zij aanstaande 
zondag hun inhaalwedstrijd winnen ASV’33 daar 
nog vanaf halen. 

Op 24 januari 2016 zal de competitie weer aan-
vangen voor ASV’33 met een uitwedstrijd naar 
BAVOS. Namens ASV’33 allemaal fijne kerstdagen 
toegewenst en een heel goed en gezond 2016.

Opstelling ASV’33; Rob Renders, Sander vd Waar-
senburg, Robbert Mol, Bart Wilms, Pim Dubois, 
Teun v Asten, Erwin v Dijk, René de Vries, Thijs v 
Uden (85e Bas Raymakers), Ronny Heijmans, Nick 
Hendriks (79e Michiel vd Steen).

Groen-witten met 10 man naar gelijkspel 

Sparta’25 houdt koploper op 1-1

Beek en Donk - Waar in voorgaande wedstrijden 
tussen Volharding en Sparta’25 vaak spektakel 
te zien was en veel doelpunten vielen, werd af-
gelopen zondag een wedstrijd voorgeschoteld 
die snel vergeten mag worden, vooral van Vol-
hardingse kant gezien. De koploper kwam niet 
verder dan 1-1 tegen een gedreven Sparta’25. 

Volharding begon gretig aan de wedstrijd wat al 
snel tot een hoekschop leidde en een gevaarlijk 
kans opleverde. Na de eerste stormloop van Vol-
harding was het Sparta’25 dat zich niet onbetuigd 
liet. Na een klein kwartier was het dan ook vooral 
de groen witten die het initiatief overnam. Dit le-
verde enkele goede kansen op. Enkele gevaarlijke 
momenten voor het doel van Volharding leidden 
helaas niet tot een op dat moment verdiende 
voorsprong. Sparta wist de koploper te dwingen 
tot slordig en rommelig spel. Ook de alles afflui-
tende scheidsrechter droeg er niet tot toe bij dat 
de wedstrijd aantrekkelijk werd voor het publiek.  
Net voor rust kreeg Sparta’25 een domper te ver-
werken. Elco van Schijndel leek in een duel zijn 
directe tegenstander een kopstoot uit te delen , 
tenminste zo heeft de scheidsrechter het beoor-
deeld, en deze kon daarom niet anders doen dan 
de rode kaart te trekken. Het meegereisde Sparta 
publiek vreesde een volgende nederlaag. 

In de tweede helft mocht Volharding gaan probe-

ren om het overwicht in doelpunten uit te gaan 
drukken, maar het goed georganiseerde Sparta 
zorgde ervoor dat Volharding niet toekwam tot 
hun normaal snelle en verzorgde veldspel. Toch 
werd in de 51e minuut de score geopend door 
Volharding, dat uit een corner de bal wist binnen 
te tikken. Na dit doelpunt rechtte Sparta de rug, 
en liet zien zeker niet minder te zijn. De toeschou-
wers vroegen zich af of er bij Volharding ook 
iemand in het kleedlokaal was achtergebleven 
omdat er niets zichtbaar was van de man meer 
situatie. Een compliment voor Sparta. Sparta’25 
bleef jagen op de gelijkmaker en zag zich daar-
voor beloond. In de 79e minuut kwamen ze dan 
ook verdiend op gelijke hoogte met Volharding. 
Jaccy van den Enden tikte binnen na goed voor-
bereidend werk van Ruud-Jan Happé, 1-1.

Ook na de 1-1 bleef Sparta’25 gevaarlijk en was 
het eerder te verwachten dat Sparta nog zou sco-
ren dan Volharding. Beide ploegen hadden nog 
kansen op een doelpunt maar uiteindelijk eindig-
de deze wedstrijd in een terechte 1-1 eindstand.

Sparta’25 gaat door dit gelijkspel de winterstop in 
op de 11e plaats. Na de winterstop zullen er toch 
wedstrijden gewonnen moeten worden om los te 
komen van de onderste plaatsen. Maar met het 
gelijkspel tegen de koploper zal het vertrouwen 
hiervoor groot zijn. 

Volharding in de aanval. Rolan van Melis kijkt toe

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen
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Fijne 
feestdagen 

en een
voorspoedig 

 
Gesloten van 

25 december tot 
en met 4 januari

waardebon|ml

waardebon|ml

Onderhoudsbeurt voor uw fiets inclusief poetsen 
Nu van € 79.95 voor slechts 

€ 45.00 Maak alvast een afspraak! 
(geldig tot  en met 26 februari 2016) 

(derailleur en elektrische fietsen € 10.00 extra, excl. onderdelen)

25% KORTING 
op alle kleding, brillen, helmen, tassen, manden, 

sloten, zadels en  kinderzitjes
(geldig tm 24-12-2015)

#
#

25% 
KORTING 

op alle fietsen met een 
rood label op=op

(geen inruil)

EINDEJAARS 
AANBIEDING

vrijdag 18
zaterdag 19
dinsdag 22

woensdag 23
en donderdag 
24 december

2016
18  DECEMBER !

XMAS!

TIME: 19:00 Ð 21:00  WHERE: !
MUZIEKTUIN B&D WHO: JONG EN OUD ENTRANCE:!
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badminton Veel activiteiten bij Badminton 
Club Lieshout 

Lieshout - Het is weer druk bij 
Badminton Club Lieshout. Onlangs 
was er een ‘Sinterklaastoernooi’ en bin-
nenkort houdt de vereniging ook een 
‘Kersttoernooi’. Ook gaat de vereni-
ging vanaf begin 2016 weer met een 
trainer aan de slag bij de jeugdgroep: 
deze is immers de laatste tijd behoor-
lijk gegroeid. Verenigingsman Frans 
van Waardenburg is (wederom) bereid 
gevonden om zijn schouders eronder te 
zetten.

Jeugdtraining
In verband met het beperkt aantal leden 
heeft Badminton Club Lieshout er afge-
lopen jaar voor gekozen om de jeugd-
groep enkel te laten begeleiden door 
een groep jeugdbegeleiders en geen 
aparte, echte trainer op deze groep te 
zetten. Inmiddels is het aantal jeugdle-
den van Badminton Club Lieshout be-
hoorlijk toegenomen waardoor de keuze 
heroverwogen diende te worden en de 
vereniging er alsnog voor heeft geko-
zen om weer een echte trainer op deze 
groep te zetten. Met verenigingsman én 
badmintontrainer Frans van Waarden-

burg zijn daarom afspraken gemaakt dat 
hij de jeugdgroep, uiteraard samen met 
de jeugdbegeleiding, onder zijn hoede 
neemt. Frans, die in het verleden ook al 
eens trainer was van de jeugd én van de 
senioren van Badminton Club Lieshout 
neemt deze taak vanaf januari 2016 op 
zich. 

Sinterklaas
Ook dit jaar is de jeugd van Badmin-
ton Club Lieshout weer verrast tijdens 
het Sinterklaasfeest. Tijdens de weke-
lijkse trainingsavond kwamen er enkele 
‘zwarte Pieten’ de zaal binnen, die veel 
lekkers voor de kinderen hadden mee-
gebracht. De Pieten hebben daarna 
nog even lekker mee gesport en deel-
genomen aan wat leuke spelletjes. Ook 
bij de senioren werd aandacht besteedt 
aan het Sinterklaasfeest. De groep vrij-
spelende senioren (er waren immers 
twee teams die hun competitiewedstrijd 
ook op deze avond moesten afwerken) 
speelden een onderling toernooi, waar 
lekkere pepernoten mee te verdienen 
waren. Op die wijze hebben ook zij een 
leuke, ‘andere’ avond gehad, dan een 
gewone speelavond.

Kersttoernooi
Ook dit jaar houdt Badminton Club Lies-
hout weer het “Frans Biemans Kerstbal-
len Toernooi”. Dit badmintontoernooi, 
waar plezier en gezelligheid voorop 
staat, wordt dit jaar gehouden op 
woensdag 16 december 2015. Tijdens 
het toernooi zijn er lekkernijen te ver-
dienen die uitgereikt zullen worden door 
de naamgever van het toernooi: Frans 
Biemans. Op deze avond zal er dus niet 
getraind worden en zal het “spelen om 
lekkernijen onder leiding van Frans Bie-
mans” zowel bij de jeugd als bij de seni-
oren plaats vinden.

Speelavonden
Normaal gesproken wordt er in de kerst-
vakantie door de jeugd van Badminton 
Club Lieshout niet gespeeld. Ook dit jaar 
heeft de jeugd deze dagen geen speel-
avond. Nieuw hierbij is dat de senioren 
dit jaar óók niet spelen op woensdag 23 
en woensdag 30 december. Dit omdat 
de sporthal in eerste instantie in deze 
periode niet beschikbaar was voor ver-
enigingen. De Gemeente Laarbeek had 
deze dagen vrijgehouden voor andere 
activiteiten en de vaste huurders op deze 
avonden gemeld dat de sporthal niet be-
schikbaar zou zijn. Inmiddels is gebleken 
dat de sporthal alsnog, wél beschikbaar 
is, maar heeft het bestuur van Badmin-
ton Club Lieshout besloten om de reeds 
ingeplande ‘niet-speeldagen’ te hand-
haven en niet alsnog deze data te gaan 
huren. Hierdoor ligt het badmintonnen 
bij Badminton Club Lieshout in de kerst-
vakantie zowel bij de jeugd áls bij de se-
nioren twee weken stil.

Programma
Woensdag 17 december
18.30 Kersttoernooi jeugd
20.00 Kersttoernooi senioren
Woensdag 23 en 30 december 
Géén speelavond jeugd én senioren
Woensdag 6 januari 
19.30 Nieuwjaarsborrel jeugd en senio-
ren 

Competitieprogramma
Woensdag 16 december 
20.30 BC Bergeijk-M2 – BCL-M2/VKS 
Autoservice
Vrijdag 18 december 
20.30 BC Schijndel-M1 – BCL-M1/
Sportpoint Gemert
Zondag 20 december 
14.00 BC Bavel-5 – BCL-1/BouwCenter 
Swinkels

Frans van Waardenburg

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

boksen Discoboksen voor de jongste pupillen

Beek en Donk – Na het jaarlijkse gala, 
van boksschool Laarbeek, is het weer 
tijd voor iets nieuws. Iedere woens-
dag is er alleen voor de jongste pupil-
len discoboksen.

Verder is er nog plaats voor de seni-
oren op maandag en dinsdag, dit in 
verband met de grote drukte en op-
komst van de leden. De organisatie 
van de boksschool bedankt al haar 

vrijwilligers en sponsoren voor de inzet 
en bijdrage. Zij wensen iedereen fijne 
feestdagen. 

Nieuwjaarsreceptie ASV ‘33

Aarle-Rixtel - Zondag 3 januari is er in 
de kantine van ASV ’33 weer de ge-
legenheid elkaar het beste te wensen 
voor het nieuwe jaar. Vanaf 14.00 uur 
kan men samen met het bestuur en 
andere leden het glas heffen op een 
gelukkig en sportief 2016! 

Nieuw is dat de tijdens de nieuwjaars-
receptie de jubilarissen gehuldigd zul-
len worden.
De volgende jubilarissen zullen gehul-
digd worden:

25 jaar lidmaatschap:
Mart van Vlerken, Erik Lentjes, Alex 
Raymakers, Mark van Wetten, Henry 
Swinkels, Willian Vlemmings, Jean-
Carl Otten, Marnic van Rosmalen, 
Mark Migchels, Niels Leenders, Joris 
van Brug, Martijn van Vijfeijken

40 jaar lidmaatschap:
Maarten Raaijmakers, Peter Brouwers, 
Luc Grasveld, Henny Kuijpers

50 jaar lidmaatschap:
Sjef Gruyters, Wim Aarts, Cor Aarts, 
Hans Beekmans, Theo van den Boog-
aard, Karel van der Heijden, Wim Wich

60 jaar lidmaatschap:
Paul Kweens, Toon Driessen, Wim van 
Elten, Joop Martens

Mariahout moet stapje terug doen voor sterk 
spelend Mulo

Mariahout - Mariahout begon onzeker 
en leek gespannen aan de wedstrijd te 
beginnen. Het eerste doelpunt liet dan 
ook niet lang op zich wachten. In de 
twaalfde minuut opende Revelino Ka-
warmala de score voor Mulo. Rick van 
den Heuvel stond iets te ver voor zijn 

goal en Kawarmala profiteerde: 0-1. Vijf 
minuten later kwam Jamal Tijani goed 
door op de rechterflank en zijn voorzet 
werd ingeschoten door Wesley Smits: 
0-2. Net na rust kon raakte Rick van den 
Heuvel een bal ongelukkig en belandde 
de bal bij Smits. Die twijfelde geen mo-

ment en schoot de bal over de goalie van 
Mariahout: 0-3. Na ruim een uur werd 
de bal op de stip gelegd in de 16 meter 
van Mariahout. Pim Heeren nam plaats 
achter de bal en tekende voor de 0-4. 
Roy van de Putten zorgde met een tref-
zekere vrije trap voor de 0-5 einduitslag.

Frank van Esch erelid VV Mariahout

Mariahout - Tijdens de kaderavond 
van VV Mariahout, op vrijdag 11 de-
cember, is Frank van Esch benoemd 
tot erelid van deze vereniging.

Frank heeft al bijna 25 jaar onafge-
broken zitting in het bestuur en wat 
Frank allemaal voor de club doet is on-

gekend: Secretariaat, penningmeester, 
clubscheidsrechter, samen met Gerrie 
inkoop kantine, zowel non-food als 
food, ondersteuning sponsorcommis-
sie, contactpersoon van de Gemeente, 
samen met Mari v.d. Rijt en Tiny van 
Leuken en de klusploeg mede bege-
leiden.

En dan zijn er vast nog een aantal za-
ken vergeten.  Frank de club kan altijd 
een beroep op je doen en dat wordt 
erg gewaardeerd. Jij bent met recht 
‘de zogenaamde spin in het web’ van 
deze club. 
Frank proficiat.

Beek en Donk – Badmintonclub 
Mixed kon vrijdag 11 december niet 
beschikken over sporthal d’n Ek-
ker. Daar werd door Rollerclub de 
Oude Molen de jaarlijkse kerstrol-
lershow opgebouwd. Traditioneel 
wordt er een alternatief gezocht voor 
de Mixed leden. Die konden dit jaar 
terecht in tennishal d’n Ouwe Toren. 
Maar niet om de badmintonnen.
 
In samenwerking met Bart van de 
Rijt, één van de nieuwe beheerders 
van sporthal d’n Ekker en uitbater van 
de tennishal, had de activiteitencom-
missie van Mixed een mooi alternatief 
programma in elkaar gezet. De bad-
mintonners werden uitgedaagd om 
te gaan tennissen, squashen, kaarten 
en sjoelen. Al vroeg op de avond was 
er een mooie opkomst en in de vorm 
van een kaartentoernooi werden de 
wedstrijden ingedeeld. Er waren vier 
squashbanen en twee tennisbanen 
beschikbaar. Enkele leden lieten het 
sportieve gedeelte aan zich voorbij 
gaan en namen de kaarten direct ter 
hand. Er werd zeer fanatiek gesport, 
maar toen rond tien uur de pijp bij de 

meesten wel leeg was gingen ook die 
leden een potje kaarten. De sjoelbak 
lag al de hele avond klaar, maar werd 
vooralsnog niet gebruikt. Toch bleef 
dit oud Hollandse spel niet onge-
bruikt. Met tien deelnemers werden 
volgens de officiële regels van de Al-
gemene Nederlandse Sjoel Bond twee 
rondes afgewerkt. Er werd fanatiek 
gestreden en uiteindelijk was Deany 
Muller de sterkste. 

Feestdagen
Vrijdag 18 december 2015 is de laat-
ste speelavond van BC Mixed in dit 
jaar. Daarna is de zaal drie weken op 
rij gesloten op vrijdagavond. Uiter-
aard in verband met Kerst en Nieuw-
jaar en op 8 januari 2016 wanneer 
de feestavond van Kwizut wordt op-
gebouwd. Die avond organiseert BC 
Mixed een rik- en jokertoernooi in de 
kantine van sporthal d’n Ekker. Een 
week later is de nieuwjaarsreceptie.

Kijk voor meer informatie over de ver-
eniging op www.bcmixed.nl en volg 
hen op Facebook, Twitter en Insta-
gram. 

D’n Ekker gesloten in verband met kerstrollershow

Alternatieve sportavond bij BC Mixed

basketbal Heren 1 BC 
Lieshout verliest in 
het laatste kwart

Lieshout - Heren 1 van BC Lieshout 
speelde zaterdagavond tegen het er-
varen en fysiek sterke Springfield uit 
Berlicum. In de uitwedstrijd eerder 
dit seizoen was Springfield duidelijk 
een maat te groot. Om kans te maken 
moest BC Lieshout gebruik maken van 
snelheid. BC Lieshout startte in een 
zone-verdediging, wat resulteerde in 
verdedigende rebounds. 

Lieshout kon via fast breaks kansen 
creëren, maar verzuimde gemakkelijke 
kansen af te maken. Springfield bleef 
hierdoor in de wedstrijd. Tot aan het 
vierde kwart waren beide teams aan el-
kaar gewaagd (51-53). Maar door een 
reeks driepunters liep Springfield uit. 
Lieshout probeerde in het spoor te blij-
ven door risico te nemen. Springfield 
wint de wedstrijd uiteindelijk met een 
geflatteerde uitslag van 59-76.

Heren 2 vestigt zich in subtop
Het tweede team van Lieshout wist 
zaterdag te winnen van Gennep Cou-
gars. Het rechtstreekse duel om de 4e 
werd gemakkelijk gewonnen door de 
Lieshoutse reserves. Gennep wist de 
schade in de eerste helft te beperken, 
maar vanaf de tweede helft schoot 
Lieshout met scherp. In het vierde 
kwart liep Lieshout uit naar een over-
tuigende winst: 57 - 31. Heren 2 staat 
hiermee op de 4e plaats, met zicht op 
een nog hogere klassering.

Gemengd Onder 10 verliest, maar 
toont karakter
Gemengd Onder 10 nam het op tegen 
Black Shots uit Helmond. Een tegen-
stander met meer lengte en ervaring 
dan de jongste selectie van Lieshout. 
Black Shots zette Lieshout direct op 
eigen helft onder druk. Dit leidde tot 
veel balverlies en scores tegen. Het 
team wist zelf weinig kansen waardoor 
het bij rust tegen een 38-3 achterstand 
aan keek. In de tweede helft toonde de 
Lieshoutse jeugd meer lef. Door goed 
samenspel en goede dribbels wist Lies-
hout de basket van de tegenstander te 
bereiken. Veel spelers wisten punten 
mee te pakken waardoor de schade 
werd beperkt. De eindstand: 62-15.

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
ROLSTOELVERVOER

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

www.taxivanheijst.nl
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handbal Handbalplezier tijdens de kerstvakantie 

– Schoolhandbaltoernooi in D’n Ekker
Beek en Donk - Sporthal D’n Ek-
ker in Beek en Donk loopt op 
woensdag 23 december vol met 
250 fanatieke basisschoolleerlin-
gen. Deze kinderen uit de groepen 
6, 7 en 8 van negen verschillende 
Laarbeekse basisscholen onder-
breken hun kerstvakantie om met 
leeftijdgenootjes een dag te gaan 
handballen.

Handbalvereniging Bedo organi-
seert op deze dag voor de dertien-
de keer het jaarlijkse schoolhand-

baltoernooi. Maar liefst 24 teams 
verdeeld over 6 poules strijden om 
een beker. De deelnemende klas-
sen hebben in de afgelopen weken 
al kennis gemaakt met de hand-
balsport. Vrijwilligers van Bedo 
hebben namelijk gastlessen ver-
zorgd tijdens de gymlessen. 
De eerste wedstrijdronde op 23 
december start om 9.00 uur. Op 
drie momenten gedurende het 
toernooi is er een prijsuitreiking. 
De winnaars van de laatste twee 
poules worden bekendgemaakt 

rond 16.30 uur. Voor de achtste-
groepers is het extra spannend, 
want het groep-acht-team dat 
met de beker naar huis gaat, mag 
meedoen aan de regionale voor-
rondes later in het schooljaar. Het 
belooft een leuke dag te worden 
met veel gezelligheid, teamspirit 
en sportiviteit. Voor de jonge spe-
lers is het natuurlijk hartstikke leuk 
als ze aangemoedigd worden, dus 
publiek is van harte welkom. .

korfbal Korfbalsters weten niet te overtuigen

Flamingo’s laat punten in Someren
Mariahout - Senioren 1, gespon-
sord door Auto Corsten, speelde 
zondagmiddag in Someren tegen 
Dakos dat voor aanvang van deze 
wedstrijd op een gelijk aantal pun-
ten stond in de Overgangsklasse 
A. In de vorige ontmoeting op het 
veld leed Mariahout een neder-
laag met drie doelpunten verschil. 
Weet Flamingo’s in de zaal meer 
te overtuigen tegen deze ploeg? 

De Mariahoutse dames gingen 
goed van start, alhoewel niet al-
lebei de vakken even gemakkelijk 
konden scoren. Flamingo’s ging 
met een voorsprong de rust in. 
Na rust wist de aanval van Dakos 
optimaal te profiteren van slordig 

verdedigend werk in het weg-
geven van dode spelmomenten 
door Flamingo’s. Bovendien miste 
de eigen aanval de overtuiging en 
wist zichzelf niet te belonen door 
de vele mogelijkheden met een 
doelpunt af te werken. Flamingo’s 
kwam, evenals vorige weekeinde, 
te kort en moest de punten in So-
meren laten. Het vaandelteam be-
landt hiermee op de vierde plaats 
en speelt op zondag 20 december 
een thuiswedstrijd tegen de num-
mer drie Ona/Astrantia, om 18.30 
uur in de Klumper.

Senioren 2
In Mill leek het alsof Senioren 2, 
gesponsord door Harold Vereijken 

Gereedschappen en Verhuur, zon-
dagavond niet direct in de gaten 
had dat de wedstrijd was gestart. 
Binnen no time had Miko ’76 drie 
keer van afstand raak geschoten. 
Flamingo’s had een time-out nodig 
om wakker geschud te worden en 
dat hielp gelukkig. Met een 5-6 
voorsprong gingen zij de rust in. 
Ook in de tweede helft bleven ze 
alert en goed korfballen. De voor-
sprong werd verder uitgebouwd 
en Senioren 2 won de wedstrijd 
met 10-13. 

Uw hulp zonder handen
(Wij hebben diverse modellen met opsta-hulp)

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

30% korting op mengverf!! 
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Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

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

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

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

Onze grote kranen, minigravers- en loaders 
zijn geschikt voor vele werkzaamheden op 
grote en kleine locaties. 
Onze kleinste minigraver kan zelfs door een 
woonkamerdeur.

Gebr. KantersGebr. Kanters

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

Onze grote kranen, minigravers- en loaders Onze grote kranen, minigravers- en loaders 
zijn geschikt voor vele werkzaamheden op zijn geschikt voor vele werkzaamheden op 

	  

Praktijk voor Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering

In mijn praktijk maak ik gebruik van Klassieke Homeopathie 
en Natuurgeneeskunde. Klassieke Homeopathie en Natuurge-

neeskundige therapieën worden door vele ziektekostenverzekeraars 
vergoed kijk voor vergoedingen op www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Lid van de NWP 
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)

Peter van de Wetering - Rode Schutplein 27 - 0492-384820

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Veel indoorschutters, veel hoge klasseringen 
voor Strijd in Vrede

Beek en Donk - Zondag 13 december was de slot-
dag voor onze indoorschutters die deelnamen aan 
de regiocompetitie indoor. Deze regiocompetitie  
is de opmaat voor de rayonkampioenschappen 
en het Nederlands kampioenschap die gehouden 
worden begin 2016.

Dit seizoen had Strijd in Vrede eindelijk weer eens 
meer schutters aan de meet voor 7 wedstrijden 
over een afstand van 18 meter waarbij je elke beurt 
drie pijlen schiet. Voor veel schutters betekent dat 
lekker dynamisch knallen en proberen 30 punten 
in 1 beurt te schieten. En er is geknald door som-
migen wat bleek tijdens de prijsuitreiking bij Recht 
door Zee in Helmond. Het compoundteam en het 
eerste recurveteam eindigden allebei op de eerste 
plaats in de hoogste klasse. Het tweede recurve-
team pakte de tweede plaats in de B-klasse. Bij de 
jeugd was er een eerste plaats voor Collin de Wit 
bij de recurve aspiranten 11-12 jaar en in diezelfde 
klasse werd Roel Nouwens knap zesde.

In de klasse recurve cadetten klasse 1 was er een 
superieure eerste plaats voor Damian Vaes die ook 
nog het hoogste gemiddelde neerzette in de regio 

van alle recurvers. Thijs van Cleef deed het goed in 
zijn eerste indoorseizoen door op een vijfde plaats 
te eindigen in de klasse recurve cadetten klasse 2. 
In de recurve klasse 1 pakte Bas van den Berg de 
derde plaats net voor Jolanda van der Kruijs die 
vierde werd. Martijn Peters heeft het boogschie-
ten weer uitstekend opgepakt en pakte de tweede 
plaats in de recurve klasse 2 en Mark Kanters werd 
in diezelfde klasse derde. In de recurve klasse 6 was 
Auke Segers goed op schot. Drie wedstrijden af-
sluiten met een persoonlijk record en uiteindelijk als 
beloning een tweede plaats. Bij de compounders 
was ook goed geschoten want in de hoogste klasse 
werd Twan van der Kruijs eerste, Stefan Kouwen-
berg tweede en Melvin van de Kerkhof derde.
En in de compound klasse 2 was er een tweede 
plaats voor Peter Dekkers die knap zijn hoogste 
score in deze competitie in de allerlaatste wedstrijd 
met zijn nieuwe boog schoot. Niet iedereen viel in 
de prijzen en niet iedereen zal tevreden zijn met 
zijn/ haar prestaties maar onze schutters moeten 
wel bedenken “dat je pas verslagen bent als je het 
opgeeft.” Dus blijven trainen, blijven schieten en 
voor iedereen de mooiste schoten in 2016.

hardlopen Running Team Laarbeek bakt 
wafels voor het goede doel

Laarbeek - Tijdens de kerstshow bij tuincen-
trum De Biezen in Beek en Donk wordt door 
Running Team Laarbeek wafels gebakken. 

De totale opbrengst gaat naar de Roparun voor 
een bijdrage aan palliatieve zorg voor kankerpa-
tiënten onder het motto: “Leven toevoegen aan 

de dagen, waar geen dagen kunnen worden 
toegevoegd aan het leven”. Ook het komende 
weekeinde 19 en 20 december staan zij weer bij 
het tuincafé om voor u de lekkerste wafels te 
bakken. Mocht u ze graag mee willen nemen, 
dan worden ze voor u ingepakt, maar u kunt ze 
ook lekker opeten in het gezellige tuincafé.

handboogschieten Kerstverschieting bij HBV 
De Eendracht

Aarle-Rixtel – De jaarlijkse kerstverschieting is 
verschoten op donderdag 10 december. Met een 
deelname van 14 schutters had HBV De Eendracht 
een goede opkomst. Jan Coolen had voor iedereen 
een leuke prijs gekocht in de vorm van levensmid-
delen.  
 
Tijdens deze speciale wedstrijd wordt er geschoten 
op geluksblazoenen.  Geert van Ganzenwinkel had 
de blazoenen bedacht, en met de hulp van Jan van 
Rooy en Walter Jansen hebben ze deze gemaakt.  
De puntentelling was alleen bekend bij Geert, daar-
om schoot hij niet mee tijdens deze wedstrijd. De 
schutter met het meest geluk was Toon van Hoof.  
Na het schieten van alle pijlen werd de punten tel-
ling door Geert bekendgemaakt. De kleine kerst-
boompjes en de kerstballen leverde de meeste pun-
ten op,  en natuurlijk alles met de kleur ‘rood’. Dat 
hadden ze achteraf gezien wel kunnen verwach-
ten dat de kleur ‘rood’ veel punten zou opleveren. 
Geert is immers ook lid van de ‘Rooi-Schut.’ Het 
was een leuke wedstrijd en dat is het belangrijkste.

Zaterdag 19 december schiet de handboogvereni-
ging de Frans v/d Meyden verschieting.  Dan is 
het de bedoeling dat de schutters zo veel mogelijk 

punten boven hun eigen gemiddelde proberen te 
schieten.  Deze wedstrijd begint om 20.00 uur. 

Uitslag kerstverschieting:
1 Toon van Hoof  142
2 Walter Jansen  126
3 Erwin Wijnhoven  116
4 Frank Schepers  115
5 Jan van Rooy  109
6 Machiel van Roij  106 
7 Michiel Verbakel  104
8 Henk Verachtert  94
9 Martien van de Graef  91
10 Jan Coolen  77
11 Jo Maas  70
12 Paul van Bakel  65
13 Martijn van der Heijden  59
14 Arno Donkers  55

Hun clubgebouw is aan de Lijsterstraat 25 te Aar-
le-Rixtel, als u interesse heeft, mag u altijd komen 
kijken naar deze leuke sport.  Op maandag avond 
vanaf 19.00 uur is de jeugdtraining, ook de jeugd 
die interesse heeft mag vrijblijvend komen kijken. 
Want boogschieten is een sport die iedereen kan 
beoefenen, jong, oud, man, vrouw.

 
Kwekerij M. van den Oever B.V. is een groeiend familiebedrijf dat zich heeft 
gespecialiseerd in de teelt van exclusieve sierheesters, coniferen en sierbomen in pot. 
Onze planten vinden hun weg naar tuincentra, cash en carry en traditionele handel in 
diverse Europese landen. Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een: 
 

Allround medewerker M/V  
 
 
 
 

Functie-informatie: 
Je werkzaamheden bestaan vooral uit het klaar maken van orders. Ook het uitvoeren van alle overige voorkomende 
werkzaamheden zoals oppotten en snoeien behoren tot je takenpakket. 
 
Wij zoeken: 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker die de handen uit de mouwen wil steken en graag wil werken met 
exclusieve tuinplanten. Een basiskennis van tuinplanten is een pre. Onze voorkeur gaat uit naar fulltimers maar werken in 
combinatie met school of parttime is ook mogelijk. 
 
Wij bieden: 
Een leuke afwisselende baan in een groeiend en een gezond familiebedrijf. Salaris volgens CAO Open teelten. 
 
Interesse?: 
Voor informatie en sollicitaties kun je je richten tot Rens van den Oever, Olen 5a, 5694 NP in  Son en Breugel. 
Telefoonnummer: 0499-471184, E-mail: boomkwekerij@vdoever.nl. 
 
Wil je meer weten over onze kwekerij kijk dan op www.vdoever.nl 
 
 
 
 

Goud, zilver en brons bij de laatste 
indoor 18 meter

Krijgsman Soranus op zulttoernooi

Lieshout - Ieder jaar is er bij handboogvereni-
ging Concordia Welvaren uit Erp een zoge-
naamd zulttoernooi. De deelnemende vereni-
gingen worden dan getrakteerd op roggebrood 
met zult. Krijgsman Soranus neemt hier al jaren 
aan deel zoals ook afgelopen donderdag.
 
Nadat alle schutters 25 pijlen geschoten hebben 
(5 series van elk 5 pijlen) worden door loting 3 
series aangewezen waaruit het gemiddelde van 
elke deelnemer bepaald wordt. Dit gemiddelde 

wordt dan met 25 vermenigvuldigd waarna het 
berekende aantal punten vergeleken wordt met 
de geschoten punten. Na 25 pijlen bleek dat 
Krijgsman Soranus aan de hoge kant zat. Wel 
werd er een nieuw pr werd er geschoten door 
Yvonne Robbescheuten van 180 punten.
Uitslagen: Ad Endevoets 234, Rik v/d Westerlo 
222, Paul v/d Broek 214, Yvonne Robbescheu-
ten 180(pr), Theo v/d Laar 170, Nelly v/d Laar 
168, Arjan v/d Heuvel 167, Toos v/d Graef 164.

Laarbeek - Afgelopen zondag werd de 7e laatste 
indoor geschoten waarna de prijzen verdeeld wor-
den maar eerst moesten er nog een paar plaatsen 
veilig gesteld worden. Dat gebeurde op twee loca-
ties zowel in Milheeze en Mierlo-hout 

Uitslagen: Ad Endevoets 272, Arjan v/d Heuvel 
272, Rik v/d Westerlo 260, Willem Bekx 243, Maar-
ten v/d Elsen 232, Ziggy Daniëls 223, Dion Thielen 

222, Theo v/d Laar 218, Yvonne Robbescheuten 
213, Joost Prick 189, Alex v/d Ven 184, Jim Daniëls 
137, Noa Relou 133, Jeffrey v/d Post 129. De vol-
gende pesoonen vielen in de prijzen bij de cadetten 
2 Dion Thielen 2e, Ziggy Daniëls 3e. Klasse 4 Arjan 
v/d Heuvel 1e. Bij de junioren klasse 1 werd Willem 
Bekx 1e. Bij de junioren klasse 2 werd Joost Prick 3e. 
Met de teams werd een derde plaats in klasse A en 
een tweede plaats in D klasse. 

judo Judoka’s Mariahout op 
dreef in Mierlo

Mariahout – Acht judoka’s van Judoclub Maria-
hout hebben deelgenomen aan het Lage Banden-
toernooi georganiseerd door Judoclub de Hechte 
Band. Dit toernooi werd op 13 december gehou-
den in de Dojo te Mierlo. 

Joost van den Boogaart had zijn winningmood 
van Keldonk meegenomen naar Mierlo. In de eer-
ste partij wist hij clubgenootje Sanne de Rooij met 
mooie worp te verslaan. Ook in de volgende 2 
partijen wist hij met dezelfde worp 2 ippons bin-
nen te halen. Hij behaalde een mooie eerste plaats. 
Sanne de Rooij had het moeilijk in deze poule. Na 
de verliespartij tegen Joost moest ze helaas ook in 
de tweede partij haar meerdere in haar tegenstan-
der erkennen, waarbij ze een blessure opliep. Ze 
behaalde een vierde plaats. Daan Beniers zat door 
afzeggingen in een poule met 2 andere judoka’s. In 
de dubbele competitie die volgde wist hij met veel 
inzet twee partijen met ippon naar zich toe te trek-
ken. Aan één tegenstander had hij zijn handen vol. 
In de eerste ronde wist hij hiervan met yuko te win-
nen en in de tweede ronde trok hij ietwat gelukkig 
op beslissing aan het langste eind. Een verdiende 
eerste prijs voor Daan. Bram van Lieshout wist al 
zijn partijen winnend af te sluiten. Hij scoorde in 

twee partijen met goshi guruma een waza-ari di-
rect gevolgd door een houdgreep die hij 15 secon-
den wist vast te houden. De volle winst dus voor 
Bram. De andere twee partijen sloot hij eveneens 
af met ippon, door zijn tegenstander direct op de 
rug te werpen. Een verdiende en overtuigende eer-
ste plaats voor Bram. Krijn van Lieshout had het 
kunstje van zijn broer goed af gekeken.  Nog niet 
zo overtuigend als zijn broer wist Krijn in alle drie 
partijen eveneens de winst binnen te halen. De eer-
ste partij won Krijg op yuko, de tweede won hij met 
een houdgreep op ippon en de derde partij wist hij 
op beslissing winnen af te sluiten. Een mooie eer-
ste plaat voor Krijn.   Amy Barten wist twee van 
haar drie partijen met een mooie worp overtuigend 
met ippon winnend af te sluiten. Zij werd daar-
mee verdienstelijk tweede. Een winstpartij was er 
eveneens voor Liz Barten. Ze zat in een poule van 
vijf judoka’s. In de resterende drie wedstrijden had 
ze haar kansjes, maar die wist ze helaas nog niet 
te benutten. Liz behaalde een vierde plaats. Een 
vierde plaats was er ook voor Sander Leenders. Hij 
kon goed tegenstand bieden en was zeker in zijn 
tweede partij, die hij op beslissing verloor, dichtbij 
de overwinning.

Dorpsstraat 20  Lieshout  www.bloemend.nl  0499-323192

“Bloemend Lieshout”
Versier uw tafel met een mooi kerstarrangement, 

of verras iemand met een mooie creatie.

In onze gezellige winkel aan de Dorpsstraat 20 in Lieshout 
treft u een ruime keuze in kerstbloemstukken aan.

Ook heel veel kerstdecoraties van o.a. PTMD en Riverdale.

Wij zijn zondag 20 december open van 11.00 tot 15.00 uur.

Team Bloemend wenst u heerlijke kerstdagen en een 
menselijk en liefdevol 2016!
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 19 december 
13.00 Sparta’25 C3 - ELI C2
09.15 Sparta’25 E5 - MULO E4
09.15 Sparta’25 F6 - Mierlo Hout F7G

Zondag 20 december 
10.00 Sparta’25 4 - Stiphout Vooruit 3

Uitslagen 12-13 december Senioren 
Volharding 1 - Sparta’25 1  1 - 1 
Sparta’25 4 - Mifano 3  7 - 2 
Blauw Geel’38 5 - Sparta’25 5  0 - 0 
HVV Helmond 2 - Sparta’25 8  2 - 1 
Sparta’25 9 - Gemert 10  3 - 4 
Junioren 
Sparta’25 B4 - ASV’33 B3  1 - 1 
Rhode C5 - Sparta’25 C3  3 - 12 
Sparta’25 E2 - Boekel Sport E1  0 - 2 
 Beker
Sparta’25 E5 - Blauw Geel’38 E4   1 - 9  
 Beker
NWC F9 - Sparta’25 F6  1 - 0 

ASV’33
Programma Jeugd zaterdag 19 december
15.00 Someren A4 – ASV’33 A2
14.30 ASV’33 B3 – Stiphout Vooruit B3
10.30 ASV’33 D2 – NWC D7G

Veteranen zaterdag 19 december
Jaarvergadering Veteranen ASV’33

Uitslagen Jeugd zaterdag 12 december
ASV’33 A2 – SV Brandevoort A1  6-3
ASV’33 B1 – ONDO B1    2-1
Sparta’25 B4 – ASV’33 B3   1-1
ELI D2 ASV’33 D2    6-2
ASV’33 E1 – ONDO E1    5-0
ASV’33 F1 – ZSV F1    4-4

Veteranen zaterdag 12 december
NWC – ASV’33     2-3

Senioren zondag 13 december
ASV’33 1 – Stiphout Vooruit 1   1-0
ASV’33 2 – Gemert 4 (rest.43 min.)  2-1
Someren 6 – ASV’33 3    0-2

ELI
Uitslagen Zaterdag 12 december 
ELI B1 – Blauw Geel B2   2 - 5
ELI C2 – Schijndel/de Wit C5   7 - 4
ELI D1 – Gemert D2    1 - 7
ELI D2 – ASV ’33 D2    6 - 2
ELI E1 – Mariahout E1   2 - 6
DVG F4 – ELI F2    0 - 1
ELI F3 – Bruheze F4    1 - 0
Mierlo Hout F7 – ELI F4   1 - 0

Zondag 13 december 
ELI 1 – RKPVV 1    3 - 1
NWC 5 – ELI 3     4 - 2
ELI 4 – ERP 8     2 - 3 
WEC 6 – ELI 5     4 - 1
ELI 6 – ERP 11     2 - 2

Programma Zaterdag 19 december 
14.30 WEC A1 – ELI A1
13.00 Brandevoort D7 – ELI D2
10.30 ELI E2 – Rhode E9
11.00 ELI F1 – BMC F1
10.30 ELI F4 – Helenaveen/Griendtsveen F1

Zondag 20 december 
11.30 ELI 2 – Keldonk 2
11.00 ELI 3 – Gemert 5
12.15 Bavos 6 – ELI 4
10.00 Nijnsel/TVE 5 – ELI 6

VV Mariahout
Zaterdag 19 december 
12.00 Liessel D1 - Mariahout D1

Zondag 20 december 
14.30 Fiducia 1 - Mariahout 1
11.00 Mariahout VR1 - Nijnsel/TVE 
Reclame VR2

Uitslagen Zondag 13 december 
Mariahout 1 - MULO 1        0 - 5
Mariahout 4 - VOW 3        0 - 0
Mariahout 2 - Nijnsel/TVE Reclame 3  0 - 2
Mariahout 6 - Nijnsel/TVE Reclame 7   1 - 6

Zaterdag 12 december 
Mariahout C1 - Irene C1        9 - 2
ELI E1 - Mariahout E1        2 - 6

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 9, 12 en 13 december
BMC MW1 – MW1     16 – 9 
NKV – PupF1     3 – 17 
NDZW – PupE2     1 – 3 
Tovido – PupD2     6 – 4 
De Korfrakkers – PupD1    4 – 1 
AspC2 – SCMH     8 – 4 
AspC1 – DSV/EDN    10 – 1 
De Kangeroe 3 – Sen 3    7 – 5 
Miko ’76 2 – Sen 2      10 – 13 
DAKOS 1 – Sen 1    11 – 9  

Programma Zaterdag 19 december
Sporthal Lieshout
11.00 AspC2 – Avanti (S) 
12.00 AspC1 – Blauw Wit (Ha)
13.00 AspB1 – JES
Sporthal Son en Breugel
09.00 Corridor – PupF1
Sporthal Erp
09.30 De Korfrakkers – PupE2
09.30 De Korfrakkers – PupE1 
Sporthal Schijndel
12.00 Alico – PupD2
14.00 Avanti (S) – PupD1 

Zondag 20 december 
Sporthal Lieshout
16.00 Sen 3 – SCMH 3
17.15 Sen 2 – De Korfrakkers 4
18.30 Sen 1 – ONA/Astrantia 1 

handbal
Uitslagen
Bedo E-jeugd – Swift E2      1-30
KPJ Beek en Donk/Bedo Dames C-jeugd – 
Habo ’95 DC2  12-9
Swift HC1 – Bedo Heren C-jeugd     17-36
Swift DS2 – Bedo Dames 1      29-16
VESPO HS1 – Bedo Heren 4      14-29
Bedo Heren 3 – M.H.V. ’81 HS2      27-23
Bedo Heren 2 – PSV Handbal HS2    33-27

Programma Zaterdag 19 december
VEKA hal, Helmond
11.30 Swift HC1 – Bedo Heren C-jeugd 
T.U. Eindhoven
18.50 E.S.Z.V. Oktopus HS1 – Bedo HS2
D’n Ekker, Beek en Donk 
19.30 Bedo Dames 1 – Aristos DS2 
20.50 Bedo Heren 1 – Aristos DS2 

Zondag 20 december
Sporthal ’t Zand, Bakel
09.00 Acritas DC1 – K.P.J. Beek en Donk/
Bedo Dames C-jeugd 
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Bedo Heren C-jeugd – Vios HC2 
De Coevering, Geldrop
14.50 H.C.G. HS1 – Bedo Heren 3 
Heuvelland, Groesbeek
15.30 Groesbeeks Glorie D2 – Bedo 
D-jeugd 
De Coevering, Geldrop
16.00 H.C.G. DS1 – Bedo Dames 2 

basketbal
BC Lieshout
BC Lieshout Mix U10 1 – Black Shots Mix 
U10-1   15-62
BC Lieshout Mix U12 1 – BV Schijndel Mix 
U12 1  44-59
BC Lieshout Mix U14 2 – BBC Gemengd 
U14 1   31-69
BC Lieshout Heren U20 1 – B.C. Virtus 
Heren U20 1  34-64
BC Lieshout Meisjes U18 1 – Black Shots 
Meisjes U18 1  61-11
BC Lieshout Dames 2 – Den Dungk Dames 
2   42-88
BC Lieshout Heren 2 – Gennep Cougars 
Heren 2  57-31
BC Lieshout Heren 1 – Springfield Heren 1    
 59-76

Programma 19 december
16.15 BC Lieshout Heren U20 1 – 
Vlijmscherp Heren U20 1

20 december
13.00 JRC Mix U12 1 – BC Lieshout Mix 
U12 1
15.30 Vido Gemengd U14 1 – BC Lieshout 
Gemengd U14 1

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 11 december
Mark van de Burgt – Marcel Bekkers   0-3
Dave van de Burgt – Jan Crooijmans   0-3
Bart Jansen – Philip Oosthoek    2-0
Geert-Jan Otten – Bart Jansen    3-0
Niels Schoonings – Arie van de Burgt   2-2
Jan van Grinsven – Philip Oosthoek   0-3

Stand per 11 december
1. Geert-Jan Otten   11-25
2. Koen Rooijakkers   13-23
3. Philip Oosthoek   12-21
4. Marcel Bekkers   12-20
5. Jan Crooijmans     9-19

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen maandag 14 december  
Hans van der Ligt - Henk Verhappen  0-2 
Henk Mastbroek - Ad Barten    0-2
Leo v Griensven - Lambert van Bree   2-0
Martien Swinkels - Ad de Koning   2-0
Antoon Maas - Cor Verschuren    2-0
Cor van den Berg - Henk Jansen   2-0
Frits Wilbers - Huub Biemans    0-2
Piet Goossens - Bert van de Vorst   2-0
Albert Kluijtmans - Bennie Beerens   2-0
Joop Kerkhof - Willie Vorstenbosch   0-2
Leo Migchels - Frits Poulisse    2-0
Hans Heldoorn - Mari Vereijken   2-0
Bert v Wanrooij - Antoon van Osch   0-2
Theo Verheijen - Tonnie Raaijmakers   0-2
Biek Klaasen - Hans Heldoorn    0-2
Jaspert Swinkels - Evert Baring   2-0

Stand na 14 december       
A Klasse
1. Guus van de Elsen   14-23
2. Tonny de Louw   14-20
3. Joop Vereijken   14-18
B Klasse
1. Cor van den Berg   15-20
2.  Jan Hesselmans    15-20
3.  Harrie Bouwmans   16-20
C Klasse
1. Leo Migchels   14-19
2. Bert van de Vorst   15-18
3. Mari Verbakel   13-17
D Klasse
1. Evert Baring    18-28
2. Mari Vereijken   17-24
3. Fons van der Linden   15-21

bridgen
Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 9 december
1. Riky en Jan    62,15 %
2. Wim en Erik    58,33 %
3. Wil en Trees    56,25 %
4. Leo en Diny    54,51 %
5. Marianne en Leny   51,74 %
6. Tonnie en Jurgen   51,39 %
7. Corry en Cecile   51,04 %

Uitslag dinsdag 15 december
1. Cellie en Hans  64,25%
2. Iet en Trees  60,04%
3. Tonnie en Riky   58,10%
4. Mari en Arno  55,83%
5. Lies en Lodewijk  54,64%

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in  Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Zie voor verder 
informatie www.poortvanbinderen.nl

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 3 december
1. Mia en Tonnie               56,50%
2. Leni en Marianne        56,00%
3. Jan en Maria                 53,50%
3. Nellie en Theo              53,50% 
5. Marie en Jo                   53,00%
5. Toon en Roos               53,00%

Uitslagen 10 december
1. Nellie en Theo             58,33%
1. Gerard en Corrie         58,33%
3. Jopie en Hans              55,83%
4. Marianne en Leni        55,42%
5. Toon en Roos               52,50%

De volgende is zitting op donderdag 17 
december om 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 9 december 
Lijn A
1. José en Jan    65,28%
2. Mien en Jeu               62,50%
3. Mia en Mari      55,56%
4. Bernadette en Antoon  55,21%
5. Mien en Maria    51,04%

Lijn B
1. Francien en Fons      61,61%
2. Riet en Cor    58,69%
3. Jo en Riet     57,68%
4. Lien en Theo    57,17%
5. Wilma en Eric    53,54%
       
De volgende zitting is op woensdag 30 
december bij Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 15 december 
1. Mia en Betsie      68,57%
2. Annie en Helma             66,79%
3. Rie en Diny      62,86%
4. Francien en Corry     52,50% 
5. Ine en Mien      50,71%
 
De volgende zitting is op dinsdag 
29 december, 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 15 december
0-1 Jef Verhagen - Johnny v.d. Laarschot 

0-1 Hans Claas - Aloys Wijffelaars  
½-½ Frans v. Hoof - Thijs Knaapen  
½-½ Hein v. Bree - Zjon v.d. Laar  
1-0 Chris v. Laarhoven - Dirk-Jan 
Gloudemans 

Programma 22 december
Hans Claas - Chris v. Laarhoven   
Zjon v.d. Laar - André Bergman   
Aloys Wijffelaars - Jef Verhagen    
Johnny v.d. Laarschot - Frans v. Hoof   
Willy Constant - Dirk-Jan Gloudemans 

by J.P. 
Fashion for men

Mooie 
mannenmode 

in Gemert  

by J.P. Virmundtstraat 7 Gemert 
0492 387072

Gratis parkeren achterom
like us on facebook

OPEN van 12.00 - 17.00 uur
Diverse broeken, colberts en winterjassen etc.

SALE tot 50% KORTING!

Zondag 20 december

Frietje Brabant
Bakt voor u verse 
oliebollen

Donderdag 31 december
van 9.00 – 18.00 uur

Locatie: Jumbo Lieshout

Bakt voor u verse 
oliebollen
Bakt voor u verse Bakt voor u verse 

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Vereijken Hooijer b.v. is dé toonaangevende partner op het gebied van 
stalinrichting voor de varkenshouderij dat in een sterke groeifase zit. 
Ben jij op zoek naar een uitdaging bij een jong en dynamisch bedrijf. 
Kom dan bij ons werken want wij zijn op zoek naar een:

MEDEWERKER LOGISTIEK (M/V)
FUNCTIEOMSCHRIJVING:
Je bent hét aanspreekpunt voor uitgaande en binnenkomende 
transporten. Je werkt erg gestructureerd en klantvriendelijk en je bent 
verantwoordelijk voor het beheer van het magazijn. 

FUNCTIE EISEN:
De ideale kandidaat heeft een afgeronde MBO opleiding Logistiek en 
is in het bezit van een heftruckcertifi caat. Kennis van varkenshouderij, 
stalinrichting en stalautomatisering is een pre. 

Je hebt geen 8 tot 5 mentaliteit en neemt je verantwoordelijkheid 
richting de klanten. Daarnaast ben je in het bezit van een stevige dosis 
power en doorzettingsvermogen !

Wij bieden je een baan binnen een snelgroeiend bedrijf en een 
prettige werksfeer. Je bent een belangrijk onderdeel van het bedrijf, 
we verwachten dan ook een verantwoordelijke houding. Uiteraard 
is er sprake van een goed pakket aan primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.
 
Herken jij jezelf in een van deze beschrijving? Neem dan contact op 
met Hennie de Kort, 0492-450733 of stuur je sollicitatie naar 
Vereijken Hooijer BV, Everbest 4c, 5741 PM Beek en Donk of via 
email: hennie@vereijkenhooijer.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

VACATURE

Biezenweg 2A • 5741 SB Beek en Donk • Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

Functie
De functie is parttime.
Je bent in staat de lunchroom 
in ons tuincentrum zowel 
zelfstandig als in teamverband 
te runnen. Daarnaast ben je 
mede verantwoordelijk voor 
het samenstellen van de kaart 
en het inwerken van nieuwe 
weekendkrachten.
 
Profiel
Organisatietalent met 
een commerciële en 
klantvriendelijke instelling.
• Je bent in staat onze 

lunchroom culinair naar 
een hoger nivo te tillen.

• Beschikt over de 
benodigde horeca 
opleiding en of  ervaring in 
het vak.

Wij bieden
Een uitdagende baan in een 
groeiend bedrijf en een prettig 
team om mee te werken.
Honorering, 
arbeidsvoorwaarden en tijden 
(dagelijks van 9.30 tot 17.00 uur) 
zijn conform de tuincentrum 
C.A.O.

Heb jij het in de vingers?
Stuur dan je reactie met CV binnen 
14 dagen naar:
Tuincentrum de Biezen
E-mail:  maarten@tcdebiezen.nl
t.a.v. M.C.M. van den Heuvel
Biezenweg 2a
5741 SB Beek en Donk
Tel: 0492-461310

VACATUREVACATUREVACATURE

Tuincentrum de Biezen is op zoek 
naar een kok voor onze lunchroom m/v

Complete bruidsstyling

Make-up workshops

Kleurenanalyse

Laat jezelf zien!
alleen op afspraak

visagie - kleurenanalyse 
workshops - haar 

Beekseweg 5, Lieshout          |           06-48753636              |             info@idomakeup.nl

wielersport Drukke periode bij T.S.C. Aan de Wielen

Aarle-Rixtel - Ook dit jaar staan er bij 
T.S.C. Aan de Wielen rond de jaarwis-
seling weer een drietal activiteiten op 
het programma.

26 december Kerstspeurtocht
Voor deze wandel-foto-puzzeltocht van 
ongeveer 5 km., kan men zich op 2e 
Kerstdag inschrijven bij café de Vrien-
den tegenover de kerk tussen 13.00 en 
13.30. Het inschrijfgeld bedraagt €1,00 
per persoon, leden van ADW en kinde-
ren tot 16 jaar mogen gratis meedoen.

Men kan inschrijven als groep, familie 
of duo. Aan de hand van een route-
schema loopt men de tocht door Aarle-
Rixtel, onderweg dient men foto’s te 
herkennen en op een vijftiental uiteen-
lopende vragen dient men antwoorden 
in te vullen. Voor alle deelnemers ligt er 
na afloop een prijs(je) bij de kerstboom. 

De besten mogen uiteraard het eerst 
uitzoeken.

27 december Koppelcross
Al vele jaren wordt samen met de Run-
nersclub Lieshout een koppelcross ge-
organiseerd, waarbij door middel van 
loting een duo wordt gevormd van een 
loper en een fietser. De lopers gaan het 
eerst van start en lopen een eigen par-
koers, daarna lost hij af met een fietser 
die een geheel andere route rijdt. Ieder-
een legt vijf keer zijn ronde af. De start 
is om 10.30 uur bij de Duvelsberg in de 
Lieshoutse bossen nabij buurtschap ‘t 
Hof.

Direct na afloop van dit sportieve en 
gezellige gebeuren vindt de prijsuitrei-
king plaats en zijn er voor deelnemers 
en publiek warme dranken verkrijgbaar.

3 januari 2e officiële Veldtoertocht
Zoals gebruikelijk staat de tweede of-
ficiële veldtoertocht van het wintersei-
zoen gepland op de eerste zondag van 
het nieuwe jaar, 3 januari. Inschrijven 
en vertrekken kan men weer tussen 
08.30 en 10.00 uur bij de kantine van 
ASV’33 op sportpark de Hut aan de 
Bakelseweg in Aarle-Rixtel. Men kan 
kiezen uit de afstanden 35 of 45 km. 
Uiteraard worden de routes geheel uit-
gepijld. Iets over de helft van de mooie 
tochten wordt iedereen weer voorzien 
van de nodige calorieën. Het inschrijf-
geld bedraagt €3,00 voor NTFU- en 
KNWU leden, €4,00 voor anderen en 
jeugd tot 16 jaar mag gratis meedoen. 
Op de site van Aan de Wielen is uitge-
breidere informatie te vinden over alle 
activiteiten.

volleybal Volleybalvereniging Voll heeft plek 
voor heren

Lieshout – Volleybalvereniging Voll 
heeft vanaf januari 2016 weer plek 
voor heren op recreanten niveau bij 
de bestaande groep. De minimale 
leeftijd is 18 jaar. 

Ben je geïnteresseerd? Kom dan ken-
nismaken op maandagavond. Dit kan 
in de Klumper tussen 20.30 en 22.00 
uur. Je bent van harte welkom. Voor 
meer informatie kan je terecht bij het 

secretariaat van de vereniging, Emiel 
van Ras, tel. 0499-422694 of 
06-51066331 of via e-mail 
epjmvanras@kpnmail.nl.

vissen Visvergunningen afhalen HSV Het Geduld

Beek en Donk - Iedereen die 
de vergunning voor 2016, van 
Hengelsportvereniging Het Geduld 
betaald heeft, kan deze afhalen bij 
Café van de Burgt op het Heuvelplein. 
Dit kan op vrijdag 18 december òf op 

vrijdag 15 januari. Het bestuur is hier 
aanwezig van 19.00 tot 21.00 uur.

Omdat er dit jaar weer een nieuwe 
Landelijke Lijst van Viswateren (het 
groene boekje) gedrukt is vragen zij ie-

dereen om langs te komen, omdat de 
bezorger anders veel werk heeft met 
het rondbrengen van de dikke, zware 
enveloppen. De niet afgehaalde, wel 
betaalde vergunningen worden vanaf 
20 januari rondgebracht.

rolschaatsen RV Olympia maakt zich op voor 
een prachtig rolschaatsweekend

Mierlo/Laarbeek – Komend weekend 
vindt traditiegetrouw de Kerstshow van 
Rolschaatsvereniging Olympia uit Mier-
lo plaats. Voor de 12e keer wordt deze 
rolschaatsshow opgevoerd door de 52 
leden van deze vereniging. Een aantal 
hiervan komen uit Laarbeek. Dit geldt 
ook voor een aantal vrijwilligers van de 
rolschaatsvereniging.   

Laarbeekse invloeden
Behalve de 4 rijdsters (Indy van de Berk-
mortel, Angel Wilms, Stephie Wiering 
en Colet Claessens) uit Laarbeek zijn er 
vele vrijwilligers uit Laarbeek betrokken 
bij Kerstshow. Hoofdtrainster Jeanne 
Janssens is de draaiende motor achter 
deze wervelende Kerstshow. Voorzitter 
Werkgroep Decor, de Beek en Donkse 
Toon Verbakel, stuurt zijn vrijwilligers, 
waaronder enkele vrijwilligers uit Beek 
en Donk, aan in de voorbereidingen naar 
de show, maar ook achter de schermen 
tijdens dit fantastisch rolschaatsweek-
end. Robin Janssens uit Beek en Donk 

verzorgt met zijn bedrijf Sound & Light 
al jaren vrijwillig het licht en geluid bij de 
shows. 

Maar ook de Peter en Janny Wiering uit 
Beek en Donk zijn wekelijks in Mierlo te 
vinden om de decordoeken te voorzien 
van de prachtigste afbeeldingen welke in 
zijn geheel aansluiten bij de shownum-
mers. Alle shownummers zijn voorzien 
van decorstukken en/of een decordoek, 
welke de afgelopen paar maanden in de 
werkplaats van Interieur Bouw Janssens 
te Mierlo worden vervaardigd. Frans 
Janssens, echtgenoot van hoofdtrainster 
Jeanne, stelt al jaren zijn werkplaats en 
kantoorruimte beschikbaar aan de vele 
vrijwilligers van Olympia zodat zij alle 
kostuums en decorstukken/doeken 
kunnen maken. Maar er zijn meer Laar-
beekse invloeden; Marianne Verbakel is 
verantwoordelijk voor de visagie. Samen 
met zus Hannie en een aantal Beek en 
Donkse vriendinnen worden alle rijdsters 
voorzien van de juiste make-up, waar-

door zij nog meer zullen stralen in de 
shows.

Data, tijden en plaats
In een 2,5 uur durende show komen alle 
rijdsters van Olympia op de vloer om de 
mooiste shownummers aan het publiek 
te laten zien. In een sfeervolle ambiance 
passeren ruim 15 shownummers in een 
hoog tempo de revue. De première van 
de Kerstshow van Olympia vindt plaats 
op zaterdag 19 december om 19.30 uur. 
Zondag 20 december volgt de 2e show 
om 13.30 en de laatste show om 18.00 
uur. De Kerstshow wordt gehouden in 
Sporthal de Weijer, Heer van Scherpen-
zeelweg 22 te Mierlo.

Reserveer nu uw toegangskaarten via 
kerstshow@rvolympia.nl of bel met 06-
43579096 of 06-16084982. De entree 
bedraagt €7,50 (3 t/m 12 jaar) en €12,00 
vanaf 13 jaar. Meer informatie over deze 
Kerstshow: zie  www.rvolympia.nl. 



Donderdag 17 december 201532 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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

Ho Ho Ho... kerst vieren doe je zo!

Wij zijn op zoek naar de allermooiste foto’s 
in kerstsfeer. Stuur jouw mooiste, grappigste, 
leukste foto vóór zondag 20 december naar 

redactie@mooilaarbeek.nl en maak kans op een 
leuke prijs!

Merry X-Mas

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

Kerstviering KansPlus
19.00 uur, Zaal de Pelgrim, Mariahout

Zaterdag 19 december
Expositie Nancy Jones en Helene 
Bankers t/m 20 dec.
‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk

Prinsenreceptie
20.00 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel

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

Brabantse kerstviering Dikkemik en 
Muzikale
20.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

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

Fotografi e-event met modellen en 
roofvogels
12.00 uur, Van Schijndel Passie voor 
Wonen, Wilhelminaweg 3, 
Beek en Donk

WinterKLANK
12.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

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

Concert in Kerstsfeer
14.00 uur, Servaaskerk, Lieshout

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

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

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

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

Kerstconcert Gemengd Koor De 
Klokkengieters
Parochiekerk, Aarle-Rixtel

Kerstconcert Beek en Donks gemengd 
koor
14.30 uur, H. Michaëlkerk, Beek en 
Donk

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

Donderdag 24 december
Herdertjesviering
17.00 uur, O. L. Vrouw Presentatie, 
Aarle-Rixtel

Kerstviering voor het hele gezin
19.00 uur, St. Servatiuskerk, Lieshout

Vrijdag 25 december
Kerst Dinch Couwenbergh
De Couwenbergh, Aarle-Rixtel

Zaterdag 26 december
Peuter- / Kleuterviering
10.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

Fototentoonstelling van Fotoclub 
Objectief t/m 28 dec.
11.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Kerstshow met gratis hapje en drankje
12.00 uur, Van Schijndel Passie voor 
Wonen, Wilhelminaweg 3, 
Beek en Donk

Zanger Bas & Zangeres Ryane
21.00 uur, Café Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

Zondag 27 december
Koppelcross
10.00 uur, Duvelsberg, Lieshout

Herdertjestocht
18.30 uur, Vertrek vanaf 
O.L.Vrouweplein, Aarle-Rixtel
 
Dinsdag 29 december
‘Wintermuzieknoten op je 
pannenkoek’
10.00 uur, Pannenkoekenhuis Pluk, 
Beek en Donk

Woensdag 30 december
Optreden BRUUT! - Wim Beeren Jazz 
Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel


