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Beek en Donk - Laarbeek was afge-
lopen weekend het toneel van het 
grootste sportevenement ter wereld: 
de Olympische Spelen. De gloed-
nieuwe sporthal ‘D’n Ekker’ was 
omgetoverd tot een Olympisch Sta-
dion. Met als thema ‘ROLlympics’ 
kwamen in een 2,5 uur durende rol-
schaatsshow alle facetten van het  
sportevenement voorbij. 

Themashow 
Het was voor de derde keer dat de 
KerstROLLERshow van Rollerclub De 
Oude Molen aan een bepaald thema 
verbonden was. Na ‘Hollywood’ en een 
‘Rollercruise’ was het dit jaar tijd om 
de Olympische Spelen naar Laarbeek 
te halen. Op een interactieve manier 
startte de show met een filmpje vanaf 
het gemeentehuis. Burgemeester Hans 
Ubachs stak de fakkel aan en één voor 
één renden rolschaatssters van De 
Oude Molen richting het ‘stadion’. Rol-
schaatsster Esmee Wernsen rolschaats-
te met de ‘brandende’ fakkel naar bin-
nen en ontstak zo het vreugdevuur. De 
show kon beginnen.

Grote diversiteit
Na de openingsceremonie, waaraan de 
slagwerkgroep van O&U een bijdrage 
leverde, kwam een grote diversiteit 
aan shownummers voorbij. Zo waren 
de allerkleinsten leden mascottes van 
het sportevenement, werd er op de rol-
schaatsbaan een heuse boks- en tennis-
wedstrijd uitgevoerd en was de verslag-
geving te lezen in een speciaal nummer 
met kranten. In dit laatst genoemde op-
treden had zelfs De MooiLaarbeekKrant 
een aandeel. Het ‘krantennummer’ is 
één van de shownummers waarmee 
Rollerclub De Oude Molen komend 
voorjaar deelneemt aan het Nederlands 
Kampioenschap Showrijden. 

De slotceremonie 
Na vele verschillende shownummers 
met allemaal verschillende showpakjes 
en onderdelen, brak de slotceremonie 
aan. In speciale pakken die licht gaven 
in het donker kwamen alle leden nog 
één keer de baan op. ‘The Voice of Laar-
beek’ Manon van Overdijk bracht met 
haar prachtige stem gedurende de show 
maar liefst vier liedjes ten gehore. In de 
slotceremonie zong zij op het nummer 
Wavin’ Flag, begeleid door de slagwerk-
groep O&U. Toen ook dit nummer ten 
einde liep, restte er nog één ding: Pre-
sentatoren van de show, Yvonne van 
Zutphen en Marcel Wijgergangs, ver-
zochten alle rijdsters met het gezicht 
naar de fakkel te keren en sloten zo sa-
men officieel deze ‘ROLlympics’, waarna 
het vuur doofde en de show officieel ten 
einde kwam. 

Nieuwe accommodatie 
De KerstROLLERshow was  afgelopen 
weekend in totaal drie keer te bewonde-
ren. Zestig rolschaatssters, variërend tus-
sen de 4 en 30 jaar oud, verschenen op 
de rolschaatsbaan. De zaterdagavond 
en zondagmiddagshow waren met 
ruim 400 bezoekers uitverkocht. Ook 
de vroege show op zondag werd goed 
bezocht. “We kijken terug op drie heel 
geslaagde shows”, vertelt pr-lid Marion 

van Lieshout. “Het was wel even wen-
nen in de nieuwe hal. Alles is nieuw. 
Dit is niet alleen wennen voor de rijd-
sters, maar ook voor heel de organisatie 
rondom de show. Gelukkig is alles goed 
gegaan.” 

Afscheid
Vijf volwassen leden, die al jaren een 
vertrouwd gezicht zijn binnen deze rol-
schaatsclub, deden dit jaar voor de laat-
ste keer mee met de KerstROLLERshow. 
Eén van die leden is Maud van Neerven 
(24). “Ik rolschaats al twintig jaar. Het 
is niet dat ik het niet meer leuk vind, 
maar tijden veranderen. Veel rolschaats-
sters waar ik altijd mee trainde, zijn de 
afgelopen jaren gestopt. Tegenwoordig 
woon ik in Eindhoven. Al met al voor mij 
reden om te stoppen. Maar ik blijf ze-
ker doorgaan met lesgeven!” En hoe is 

zo’n allerlaatste KerstROLLERshow dan? 
“Raar, maar ook nog onwerkelijk. Ik be-
sef het denk ik nog niet.”

Dit geldt ook voor Imke Vries (18). Na 
13 jaar stopt zij met ongeveer dezelfde 
reden als Maud met rolschaatsen. Als 
het aan trainster Yvonne van Zutphen - 
en vele anderen binnen de club - ligt, is 
dit nog niet Imkes laatste show. “Heel 
misschien ben ik nog wel over te halen”, 
lacht de sportster. Naast Imke en Maud 
was het ook voor Marloes Kluytmans 
(26) de laatste show. Zij verhuist naar 
Amsterdam en zet haar rolschaatscarriè-
re voort in Zaandam. Daarnaast stoppen 
ook Marlou van de Walle (22) en Ilona 
Teunissen (30). 

Kijk voor meer foto’s op de website 
www.mooilaarbeek.nl
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Jumbo Lieshout 
a.s. zondag geopend

van 11:00 uur 
tot 17:00 uur

Laarbeek

Teun is er ook 
met kerst 

www.mandenman.nl
Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk

van 11.00 tot 17.00 uur

Olympische Spelen op rolschaatsen in Beek en Donk 

De MooiLaarbeekKrant als onderdeel in de KerstROLLERshow 

De afscheidnemende rolschaatssters vlnr. Marlou van de Walle, 
Marloes Kluytmans, Maud van Neerven, Imke Vries en Ilona Teunissen

Extra dikke kersteditie

Géén krant in week 52
Volgende week valt er géén MooiLaar-
beekKrant bij u in de bus. Het is voor 
MooiLaarbeek technisch niet mogelijk om 
een krant uit te brengen, dit in verband 
met de kerstdagen. Daarom deze extra 
dikke kersteditie! Op donderdag 2 januari 
ontvangt u weer de eerstvolgende krant. 
Let op: de deadline voor het aanleveren 
van kopij en advertenties ligt op zondag 
29 december om 12.00 uur, in verband 
met de jaarwisseling.

Alvast een heel fijne Kerst en een gelukkig 
en gezond 2014 toegewenst!

Deze week ingesloten:
Gemeentegids Laarbeek
Verspreiding in Laarbeek

Wilt u een Nieuwjaarsgroet in De MooiLaarbeekKrant van donderdag 2 januari plaatsen? Dat kan! Stuur je groet (maximaal 35 woorden) 
naar redactie@mooilaarbeek.nl. Je kunt hierbij ook een foto meesturen. De mooiste, meest bijzondere en leukste wensen komen in de 
krant te staan. Je kunt je Nieuwjaarsgroet opsturen tót vrijdag 27 december 18.00 uur. 

Bedrijven
Ook als bedrijf kunt u voor de Laarbeekse inwoners een Nieuwjaarsgroet plaatsen in De MooiLaarbeekKrant. Dit is een vast formaat van 
53 x 53 mm. De opmaak kunt u zelf bepalen en wordt - indien gewenst- kosteloos verzorgd door De MooiLaarbeekKrant. Een Nieuwjaars-
groet kost u slechts €23,85 excl. BTW. Interesse? Mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl of bel naar 0492-832182. 

Een Nieuwjaarsgroet in De MooiLaarbeekKrant
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Oplage
11.000 stuks
Bezorgdag: donderdag

Verspreidingsgebied:
Beek en Donk, Aarle-Rixtel, 
Lieshout, Mariahout en Boerdonk

Kantoor
Heuvelplein 12
5741 JK Beek en Donk
T 0492-832182
E redactie@demooilaarbeekkrant.nl   

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Nikki Barten
Mark Barten
Ria Tijssen
Anneke Kanters

Stagiaire
Iris Savenije

Freelance redacteuren
Joey van der Leemputten
Jac Babin
Joost Huijbers
Dieuwke Kommerij
Ingerborg Penninx
Hans Kik
Louke Kreemers 
Thea Wich
Daan Daniëls
Jacqueline van Gerven

Columnisten
Joey van der Leemputten
Rudy van den Enden
Joost Huijbers
P. Skauwe

Acquisitie
Karel van Deurzen 
T 06-36465721
E verkoop@mooilaarbeek.nl

Administratie
Mark Barten
E info@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design
Martijn van Lankveld, Studio29elf

Fotografie
Suzanne van Eerd
Melissa Kanters
Marcel van de Kerkhof
Martin Prick
Liesbeth van Boxtel
Ted Vlemmings
Daphne van Leuken

Inlevertijden
Kopij/redactie, advertenties, 
familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u 

Aanleverspecificaties
Zie www.demooilaarbeekkrant.nl 

Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
info@mooilaarbeek.nl 
of bel tijdens kantooruren: 
0492-832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

Aan de inhoud van
DeMooiLaarbeekKrant is alle mogelijke 
zorg besteed. Er  kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend.  De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag  
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.

OVERLĲDENSBERICHTEN OVERLĲDENSBERICHTENOVERLĲDENSBERICHTEN
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart 
invertrouwde 
handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens

zijn ziekte en na het overlijden van mijn man

Ir. Stefan Malinak

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij bij zo velen geliefd was.

Els Malinak - van Kessel
kinderen en kleinkinderen

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Na een verdienstelijk leven, voor zowel zijn gezin en de lokale 
samenleving, hebben. wij afscheid moeten nemen van mijn man, 
ons pap, onze schoonvader en opa 

Betsy

Marcel en Astrid
Teun 
Femke
Ron

Ton en Sandra
Rick
Vera
Harm

Richard

*23 november 1936                                              †14 december 2013

Stekkermortel 6
5738 PH  Mariahout

De begrafenis heeft op donderdag 19 december plaatsgevonden.  

Toon van de Wijdeven
Antonie Gerardus Maria

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van

Betsy van de Wijdeven- de Groot

Je hebt een beetje geluk nodig om 
gelukkig te worden.

Aristoteles

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Lezerspodium

Ondanks verdriet, een pluim
Op vrijdag 15 november is mijn 
dierbare man overleden. Plotseling 
kom je voor keuzes te staan. 
Welke begrafenisonderneming, 
rouwcentrum of thuis opbaring? 
Ik zag op 15 november een kleine 
advertentie van ‘Rouwkamer op 
maat’.  

Na een telefoontje, kwam Jan 
meteen hier naartoe en werden 
de plannen gemaakt. Onze 
garage werd in een paar uur 
omgebouwd tot een prachtige 
stijlvolle, rouwkamer compleet 
met sfeervolle verlichting. Van de 
harken, de bezems en de emmers 
was niets meer te zien. 

Voor een ieder die twijfelt over 
thuis opbaring in verband met 
ruimte of wat dan ook, kijk 
dan op de website van www.

rouwkameropmaat.nl. Wij waren 
niet 100%, maar 200% tevreden 
met het resultaat en mochten 
onze dierbare nog vijf dagen 
in ons midden hebben in deze 
prachtige rouwkamer.  

Als bijzonderheid kwam er nog 
bij, dat Jan tijdens de uitvaart 
onze garage weer geheel heeft 
gedemonteerd. Toen we thuis 
kwamen, was alles weer als 
voorheen. Samen met Coda 
Uitvaarten (Franca van de 
Kerkhof) heeft Jan geweldig werk 
geleverd. 

Wij wensen deze jonge 
onderneming heel veel succes 
voor de toekomst.

Els Malinak, kinderen en 
kleinkinderen
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Tel. 0499 - 423 453
Mob. 06 84 93 49 00

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

De Karstraat behoort met de Kapelstraat en de Oude Bemmerstraat tot de 
oudste straten van de Donk. Al in 1470 komt men in het Bosch Potocol, het 
oudrechterlijk archief van Den Bosch, deze naam tegen: “aen die karstraet 
aen die aa” . Met de Aa is hier bedoeld de Goorloop, die vroeger ook wel de 
Kleine Aa werd genoemd. Over het algemeen wordt in Karstraat  een straat 
gezien die breed genoeg was voor een paard en een kar. Men sprak ook wel 
eens van ‘wagenweg’. Die weg moest dan wel minimaal 12 voet breed zijn 
om zo genoemd te kunnen worden. Omgerekend is dat 3 meter en 44 cen-
timeter. Dat is niet erg breed. Bij het elkaar passeren op zulk een smalle weg 
zullen zich ongetwijfeld wel eens problemen hebben voorgedaan.

Een meer volkse verklaring voor de naam Karstraat is het volgende. Op de 
Donk stond sinds 1420 bij de driesprong Oude Bemmerstraat - Kapelstraat 
(de huidige Raagtenstraat was er toen nog niet) een kapel toegewijd aan Sint 
Leonardus. De verering van Sint Leonardus lokte in de loop der tijd steeds 
meer pelgrims naar de Donk. Vooral in de 17e eeuw tot de sluiting van de 
kapel midden 18e eeuw stroomden de mensen toe, niet alleen te voet, maar 
ook met paard en wagen of kar. Daarbij zouden de pelgrims hun vervoers-
middel hebben geparkeerd in de Karstraat. Omdat die straat geregeld vol 
stond met geparkeerde karren, werd die straat aldus Karstraat genoemd.  

De Karstraat voerde oorspronkelijk naar Lieshout, met name naar de Lies-
houtse Heide, de vroegere gemeijnt van Lieshout. Op dit moment buigt de 
Karstraat bij de driesprong met de Lagedijk links af en is dan geen doorgaan-
de weg meer. Na een kleine honderd meter houdt de verharding op en is er 
enkel nog sprake van een karrespoor.

Van oudsher hebben er verschillende boerderijen aan de Karstraat gelegen. 
Aan de hand van bij archeologisch onderzoek gevonden aardewerkscherven 
kon geconcludeerd worden dat daar al vanaf de 13e eeuw sprake was van 
bewoning. Men kan dus met recht spreken van een oude straat.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

Kerstfair Lieshout: intiem, drukbezocht en sfeervol 
Redacteur: Hans Kik
Fotograaf: Suzanne van Eerd

Lieshout - Er wordt nog net geen lintje 
doorgeknipt. Maar een officiële ope-
ning is het wel. Burgemeester Hans 
Ubachs doet de aftrap en Het Gilde 
brengt een vendelgroet. En daarmee 
is de Kerstfair in Lieshout geopend.

Eerste kerstdag 
Is het kermis? Is het markt? De Kerst-
fair in Lieshout heeft wel iets weg van 
beide. Het beste van twee werelden 
dus. Want deze fair is van alle mark-
ten thuis. Het is een markt waarop de 
Albert Cuyp in Amsterdam jaloers kan 
zijn. Ga maar na. Een gezellige drukte, 
feestelijke kramen en vooral veel zang 
en dans. Uw eerste kerstdag viel dit 
jaar op 15 december. 

Kerstsfeer met wereldmuziek
De sfeer zit er goed in. En de ambiance 
is overal anders. Eerst loop je mee in 
het ritme van de harmonie, daarna ga 
je onbewust linedancen op country & 
western om vervolgens mee te swin-
gen op de klanken van een enthousiast 
dweilorkest. Straatmuzikanten, kerst-
zangers en cowboys & cowgirls zorgen 
voor wereldmuziek in de Dorpstraat.

Straattoneel in de kerststal
Geen herdertjes die bij nachte liggen 
om schaapjes te tellen, maar een ludie-
ke aktie om leden te werven. Zo kun je 
het kerstspel van Toneelvereniging De 
Vriendenkring het beste omschrijven. 
De drie koningen spreken het publiek 
aan. Lijkt acteren je leuk? Doe mee en 
je krijgt meteen een hoofdrol. Voor 

onze kerststal zoeken we nog een Jo-
zef en een Maria. Word je meteen op 
de foto gezet. Ook na de kerst kun 
je schitteren bij De Vriendenkring. 
Deze toneelvereniging kan nog wel 
wat nieuwe vrienden gebruiken.

De ware kerstman
Een bont kleurenspektakel tekent 
zich af in hartje Lieshout. Het ziet 
rood van de kerstmannen. Hoeveel 
het er zijn? Om en nabij de veertig. 

En wie de echte kerstman is? Raden 
maar! Kinderen laten zich in ieder ge-
val niet van de wijs brengen. Bij één 
kerstman gaan zij op schoot om ge-
fotografeerd te worden en een appel 
toe te krijgen. De -r- zit in de maand 
en vitaminen zijn gezond. Drie keer 
raden wie de ware kerstman is.

Bungeejump maar dan anders
Kinderen leven zich naar hartelust uit 
op de Kerstfair. Eerst op het paard in 
de draaimolen en vervolgens op het 
springkussen. Ze gaan uit hun dak en 
willen meer. Voor de ‘omgekeerde’ 
bungeejump staat een wachtrij. Echt 
iets voor stoere jongens en meiden 
die een gewone trampoline maar 
saai vinden. Want hier ga je hoog, 
hoger, hoogst. Eenmaal ingesnoerd 
in je harnas spring je een gat in de 
lucht en zie je Lieshout van boven.

Culinair
Bij wereldmuziek hoort een wereld-
keuken en culinair zit de Kerstfair 
goed in elkaar. Met Vietnamese 
loempia’s, broodjes beenham en 
frietjes kapsalon zijn zo ongeveer 
alle windstreken vertegenwoordigd. 
Toch mist de ware kerstman een 
gerecht: ijstaart. Maar de glühwein 
maakt veel goed. Voelt een beetje 
als après-ski.

Mönchengladbach
Hoe kijken de organisatoren van de 
Kerstfair terug op zondag 15 decem-
ber? LIMO-voorzitter Mark Lom-
men straalt. “Er waren naar schat-
ting zo’n drieduizend bezoekers. En 
met tachtig kraampjes was er voor 
elk wat wils. Complimenten? Ze-
ker! Er was een mevrouw naar een 
kerstmarkt in Mönchengladbach 
geweest. Maar Lieshout vond zij 
toch veel leuker. Intiemer. Zo krijg 
je handen op elkaar. De werkgroep 
Kerstfair bedankt alle vrijwilligers en 
donateurs.” 

“Met de dames op reis”
De nieuwe manier van reizen boeken!

Wij brengen het reisbureau bij u thuis.
Voor elke vakantie, zonder extra kosten.

Bel of mail voor een afspraak 
ook ‘s avonds en op zaterdag.

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
21 december 2013 - 1 januari 2014

Zaterdag 21 december

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Riek Heesakkers-van 
Duijnhoven (mged), Tonnie Mennen-van Zon (mged), 
Zuster Beijers (verj), Driek en Miet Bunthof-Rooijakkers en 
kleinkind Henri, Jan en Dilia Timmers-Bunthof.

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders Vlamings 
- Klomp(verj.);  Harrie van De Sanden (sterfdag); Marinus 
van den Heuvel(1e sterfdag); Martien Dekkers (par.); 
Bijzondere intentie.

Zondag 22 december

4e zondag van de advent
09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor.
Intenties in deze viering voor: Harrie van Lankvelt, Leny 
Soest (mged), Pieter Francissen (mged), Jacques van de 
Ven (mged), Jan Gilsing (mged).

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
4e Zondag van de Advent 
Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij.
Intenties in deze viering voor: Overleden familie Nooijen 
- Theunissen (fund.);Hans van den Heuvel (buurt); Tot 
welzijn van de parochie.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus.
Intenties in deze viering voor: Corrie Vereijken-van den 
Bogaard, Piet van der Aa (40ste sterfdag) Antonia de echt-
genote en Jan en Martje, Guus van Mil, Mies en Doortje 
van den Heuvel-Bouwmans en Gerard hun zoon, Rieky 
Huijbregts-Jansen.

18.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie 
Kerstconcert door het gemengd koor de Klokkengieters: 
“Op weg naar Kerstmis”.

Maandag 23 december

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

Kerstavond 24 december

16.00 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering.

17.00 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie 
Vigilie van Kerstmis - Kerstavond .
Herdertjesviering - Gezinsviering  m.m.v. opleidingsorkest 
van de  Harmonie - Samenzang. Intenties in deze viering 
voor; Theo van Vijfeijken en overleden ouders van Hees-
wijck en Mieke.

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk 
Herdertjesviering.
Kerstviering: ‘Wij komen tezamen’ Voorgegaan door Lec-
toren In deze gebedsviering staat het kerstverhaal centraal. 
Het eeuwen oude verhaal wordt gespeeld door kinderen 
van de basisschool. Het kerstkind wordt gespeeld door de 
jongste bewoner van Mariahout.

19.00 Lieshout St. Servatius
Gezinsviering m.m.v. kinderkoor.
Intenties in deze viering voor Grard Cooijmans, Overleden 
ouders Donkers-Engelen.

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

20.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie 
Plechtige Eucharistieviering  m.m.v. Dames-en Herenkoor. 
Intenties in deze viering voor: Marinus van den Heuvel; 
Toon Geerts (par.); Riny van de Ven (par.); Henk Despinois.

20.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering m.m.v. oMase-, en Mercanto koor die 
samen met de kerkgangers kerstliederen zingen.
Intenties in deze viering voor: Antoon en Lena Koopmans 
en zoon Ad en schoonzoon Henk Gilsing, Ties en Anneke 
Donkers en zoon Bart, Toon Biemans, Rudi Ubben en Jan 
en Stien van Eijndhoven-Vos.

22.30 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus en Micha-
elkoor. Intenties in deze viering voor: Piet van Dommelen, 

Overleden ouders Van Dommelen-Manders en kinderen, 
Overleden ouders Leenders-van Vijfeijken en kinderen, 
Harrie den Burger, Jos van Gemert en Ida van Gemert-
Naus, Jo Ceelen en Bertha de echtgenote, Toon van den 
Heuvel, Familieleden Van den Heuvel en Manders, Harrie 
van den Boomen, Gerarda van Melis en Hendrika van der 
Horst, Antoon Spaan en overleden ouders Verbeten, Bern-
hard Cornelissen, Henk Swinkels, Jet Spierings-Vlemmings, 
Robèrt van der Putten, Theo Slaats en zijn zoon Jan Slaats, 
Harrie Willigendael ouders en familieleden, bijzondere 
intentie Jan en Apolonia en verdere familie, Daan van 
Sleuwen, Jeremy Doudart de la Grée, Frans van Wetten en 
Piet van Lieshout, Johan en Janske Smits-van de Kerkhof, 
en voor een bijzondere intentie.

22.30 Lieshout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen.
Intenties in deze viering voor: Tjeu en Miet de Leest-
Swinkels, Lia de Leest-van de Maat, Overleden ouders 
Cornelis en Cato Maas-van der Sanden, Overleden ouders 
Hein en Miet Gilsing-van der Linden, Jo Manders-Maas, 
Ronald Jansen, Dorus en Hanneke Donkers-van de Laar, 
Jose Donkers-Vogels, Marinus Vorstenbosch, Hanny 
Swinkels-Snijders, Ouders Van Venrooij-van de Laar, 
Ouders Van Veggel-Vereijken, Ouders Van Dijk-Bouw, 
Nicolaas en Johanna van Mook-Brouwers, Overleden 
ouders Verhagen-Migchels, Theo Thielen en zijn zoon 
Dréon, Anna en Marinus Daniëls-van de Baar, Grard en 
Berta Dekkers-Daniëls.

Woensdag 25 december 1e Kerstdag

08.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Geboorte van Jezus - Kerstmis.
Peuter- en Kleuterviering.

09.30 Lieshout St Servatius 
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor.
Intenties in deze viering voor: Miet, Truus en Jan van 
Dooren, Overleden ouders Manders-van Osch, Annie van 
Heeswijk-Bevers, Maria van de Ven-van den Heuvel en 
zoon Peter, Overleden ouders Slaats-van Uden, Overleden 
ouders Herlings-van Melis en zoon Rien, Johanna Steegs-
van Kaathoven, Frans de Louw.

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor 
De Klokkengieters.Intenties in deze viering voor: Kevin 
van de Ven; Overleden ouders van Boxmeer - Vlemmings; 
Harrie van Boxmeer; Miet van Boxmeer - van Duijnhoven; 
Martien Verbeeten;  Marinus van den Heuvel; Hennie 
Derks - Verschure; Overleden ouders Verschure - Cornelis-
sen; Overleden ouders Willy en Martina Aarts; Adriaan 
Loomans; Jes van Roij; Jan Romme; Overleden ouders 
Romme - Lamm; Overleden ouders Smits - ten Holder;
Irene Muskens - Smits; Jan Willem Smits; Familie van 
Brug - Wigmans; Zuster Marij Verbeeck (par.); Antoon van 
den Heuvel (par.); Overleden ouders Beekmans - van de 
Berg(fund.); Frans Verschuuren; Overleden ouders Nooijen 
- van der Aa; Tonny Scheepers-van Boxmeer; Jan en Marc 
van Stiphout ; Wim en Corrie van den Boogaard - van 
den Elsen; Frans van Leuken; Maarten Wouters; Eduard 
Bekx; Frans van den Boom; Overleden ouders Migchels 
- Nooijen; Jozef van Ommeren; Frans en Johanna Bekx - 
Raaijmakers; Nellie Sterken - van Ravensteijn; Overleden 
ouders van de Broek - Baggermans en overleden ouders 
Gijsbers - Keulers; Overleden leden van gemengd koor De 
Klokkengieters.

11.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk 
Eucharistieviering.
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders van de 
Weijer- Dekkers en Toon Billekens, Driek en Jaan van den 
Heuvel-Vogels, Matinus en Hendrika Vogels-van den 
Heuvel, Karel van de Kerkhof, Anna de Korte, Fami-
lie Lommers-Biemans, Harrie en Miet van Heeswijk en 
dochters Jo en Arda en kleinkind Anja, Grard en Dina van 
den Heuvel-van Uden en zoon Adriaan, Frans Leenders 
en overleden familieleden Leenders en van Rooij, Tonnie 
Maas-van Hoof.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor Gregoriaans.
Intenties in deze viering voor: Frans en Mia Jansen-Wau-
ben, Agnes Verschuren-Colen, Leo van der Leemputten 
en Cor de zoon, Harrie van den Heuvel Arnolda van de 
Laar de echtgenote en Mia de dochter, Gerard Smits, Jan 
van Boxmeer, Grard Bouw,Robèrt van der Putten, Jan en 
Christien Lammers, Lorenz en Mia Theuer-Gerlach, Ties en 
Betje Vogels-Iven en schoondochter Sigrid, Wilhelmus en 
Gordina Spoormakers-van den Eijnde en hun kinderen Ma-
riëtte en Lambèrt, Theodorus en Jacoba Jonkers-Bardoel, 
Piet en Gonda Beckers en Harrie en Peter de zonen, Ernst 
van Leuken.

Donderdag 26 december 2e Kerstdag

10.00 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering voorganger Mgr. Hurkmans m.m.v. 
Kerkkoor. Intenties in deze viering voor: Frans Kemps en 
zoon Willy, Frans en Johanna Swinkels-van den Heuvel en 
hun zonen Toon Tijn en Koen Swinkels.

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk  
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus.
Intenties in deze viering voor: Jan en Narda Verhoeven-
Pepers, Piet en Betsie Beerens, Stefan Malinak, Robèrt van 
der Putten.

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie 
H. Stephanus, Tweede Kerstdag.
Eucharistieviering  met samenzang.
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders Raaijma-
kers - Bekx; Ben Loomans; Wim van Dommelen (par.).

11.30 Beek en Donk Michaëlkerk  
Peuterviering.

14.30-15.45 uur Aarle-Rixtel, O.L.Vrouw Presentatie 
“Muziek rond de Kerststal”.
De Kerk blijft op beide Kerstdagen na de vieringen open 
tot 16.00 uur. U kunt dan de kerststal bezoeken.
   
Zaterdag 28 december

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering.
Intenties in deze viering voor: Tonnie Merks-Roijackers 
(mged), Anna de Korte (mged), Hanneke Verbakel-van der 
Linden (mged).

Zondag 29 december

09.30 Lieshout St Servatius
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen.
Intenties in deze viering voor: Harrie en Drika van de 
Boogaard-Merkelbach (fund), Jan van Kemenade (mged), 
Marlies van Venrooij-Bevers (mged), Nellie van Uden-
Smeets (mged), Toon Corsten (jrgt), Familie Slaats-van 
Uden.

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
H. Familie Jezus, Maria en Jozef.
Eucharistieviering met Samenzang - Voorganger: Pastor 
Verbraeken 
Intenties in deze viering voor: Martien van der Linden.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering.
Intentie in deze viering voor: Toon Kusters.

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie  
Onnozele Kinderen, martelaren.
Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders Steen-
bekkers - van Alem; Marinus en Toos van Stiphout en 
kleinzoon Mart; Overleden ouders Ermens - Schepers

Oudejaarsavond dinsdag 31 december 2013

18.30 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie 
Oudjaar.  
Eucharistieviering  m.m.v. de  De Ouwe Hap.
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders van Rix-
tel, Bertus en Frits (sterfdag Frits/fund.); Frans Vogels 
(2e sterfdag); Theo van Vijfeijken en overleden ouders van 
Heeswijck en Mieke; Overleden leden van de Ouwe Hap.

19.00 Lieshout St. Servatius 
Oudejaarsviering m.m.v. Kerkkoor.

Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari 2014

09.30 Lieshout St. Servatius 
Eucharistieviering. 

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie  
H. Moeder Gods Maria - Nieuwjaar.
Eucharistieviering m.m.v. de “Cantorij”.
Intenties in deze viering voor: Marinus van den Heuvel; 
Jan van den Bogaard (par.); Riny van den Bogaard (par.); 
Zr. Marij Verbeeck (par.); Overleden ouders van Rixtel - 
Jansen en Mariet; Riny van de Ven (1e sterfdag).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering.
Intentie in deze viering voor Willy van Vijfeijken.
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MooiLaarbeekkrant
René Segeren uit Mariahout ontvangt een vrijwilligerspenning
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Melissa Kanters

Mariahout - Wethouder Joan Briels 
reikte vrijdagavond namens het 
college van burgemeester en wet-
houders de Vrijwilligerspenning 
Laarbeek uit aan René Segeren, 
vrijwilliger van Voetbalvereniging 
Mariahout.

Vrijwilligersavond
Om haar vrijwilligers te danken voor 
hun inzet heeft het bestuur van VV 
Mariahout een gezellige avond ge-
organiseerd, met een hapje en een 
drankje. De sfeervolle kantine is 
bomvol met zo’n honderdvijftig vrij-
willigers. “Op een avond als deze, 
zie je pas hoeveel mensen er actief 
zijn voor onze vereniging”, zegt 
voorzitter Jeroen Brouwers trots. 

Eén van die vrijwilligers is René Se-
geren. Nietsvermoedend staat hij 
aan de bar. Vanaf 1996 tot juli 2013 
was hij als vrijwilliger actief voor de 
Jeugdafdeling van VV Mariahout. 
Aanvankelijk als elftalleider van de 
E-jeugd, vanaf 2005 als voorzitter 
van de Jeugdafdeling. Afgelopen juli 
heeft hij het voorzitterschap neerge-
legd. Hij weet niet wat hem op deze 
gedenkwaardige ‘vrijdag den der-
tiende’ boven het hoofd hangt.

Uitreiking 
Vrijwilligerspenning Laarbeek
Dat wordt pas duidelijk als wethou-
der Joan Briels hem naar voren roept. 
Joan Briels is met het volledige Ma-
riahoutse smaldeel, de wethouders 
Frans van Zeeland en Hans Vereijken 
en raadslid Frans Biemans, naar Ma-
riahout gekomen om deze Vrijwilli-

gerspenning Laarbeek uit te reiken 
aan René. Op humoristische wijze 
neemt Joan Briels de voetbalkwali-
teiten van René op de hak. Ze speel-
den immers ooit samen in een jeug-
delftal. En de wethouder prijst René 
voor zijn prima werk als jeugdvoor-
zitter van VV Mariahout, die struc-
tuur aanbracht in de jeugdafdeling. 
Daarna reikt de wethouder de vrij-
willigerspenning met oorkonde uit 
en ook mevrouw Henriëtte Segeren 
wordt in de bloemetjes gezet.

Aangenaam verrast
In zijn dankwoord laat René duide-
lijk blijken dat hij aangenaam verrast 
is met deze onderscheiding. “Er zijn 
mensen binnen de vereniging die er 
veel meer tijd ingestoken hebben 
dan ik”, vindt hij. René bedankt ook 
alle vrijwilligers waarop de VV Ma-

riahout drijft. “In mijn eentje was het 
niet mogelijk geweest”, beseft hij.

Een bevlogen vrijwilliger
Weg uit het feestgedruis, in de be-
slotenheid van de bestuurskamer, 
vertelt René, dat hij in het vrijwilli-
gerswerk terecht is gekomen via zijn 
voetballende kinderen. Maar tegelij-
kertijd wilde hij zich ook inzetten om 
het jeugdvoetbal in Mariahout voor 
iedereen in stand te houden en te 
verbeteren. Hij heeft met een gerust 
hart afscheid genomen als voorzitter 
van de jeugdafdeling,  in de weten-
schap dat wat op gang is gezet, ge-
woon doorgaat.
Hierna mengt René zich weer in het 
feestgedruis om de felicitaties in ont-
vangst te nemen. En het bleef nog 
lang gezellig, daar in de kantine van 
Voetbalvereniging Mariahout.

René Segeren met zijn vrijwilligerspenning 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk
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Muzikale opening 2014 door O&UKleuterjuf Maria Nooijen neemt met een dubbel gevoel afscheid 
Beek en Donk - Koninklijke Har-
monie Oefening en Uitspanning 
luidt op 1 januari het nieuwe jaar 
muzikaal in met een nieuwjaars-
concert. Vanaf 13.30 uur zullen 
alle gelederen van de vereniging 
van zich laten horen in Muziek-
centrum het Anker in Beek en 
Donk. De entree is gratis.

Het concert wordt geopend door 
de slagwerkgroepen van O&U, 
beide onder leiding van Rob van 
Doore. De jeugdslagwerkgroep zal 
onder andere Dance of the Swans 
van Tchaikovsky en, het ook op 
de Kerstrollershow uitgevoerde, 
Wavin’ Flag ten gehore brengen. 
Hierna zal de grote slagwerkgroep 
haar kunsten vertonen met een 
drietal stukken, waaronder Inven-
tion 8 van Bach.

De jongste muzikanten van O&U, 
gevormd door de leerlingenslag-
werkgroep, de blokfluitklas en het 
leerlingenorkest onder leiding van 
Nick Heesakkers, laten in een aan-
tal vrolijke stukjes horen wat zij in 
hun prille muziekcarrière al geleerd 
hebben. 

Het jeugdorkest zal vervolgens de 
mars King’s Glory en Capriccio for 
trombone and band gaan spelen. 
In dit laatste stuk zal Max Bouw 

als solist optreden. Het zal afslui-
ten met de uitdagende muziek uit 
de James Bond films en een voor-
proefje van het carnavalsconcert 
geven. Het jeugdorkest staat on-
der leiding van Marianke Hobé.

Het concert zal worden afgesloten 
door het harmonieorkest, met Dirk 
van de Weijer als dirigent. Met op-
zwepende muziek uit de Danzas 
Fantásticas, een schitterend stuk 
uit de Armeense Dansen en de 
welbekende muziek uit de musical 
Soldaat van Oranje zal de eerste 
dag van het nieuwe jaar zeer mu-
zikaal verlopen. De dag zal worden 
afgesloten met een voor iedereen 
bekend stuk.

Traditiegetrouw gaat op 1 januari 
de voorverkoop voor de carnaval-
sconcerten van start. Deze con-
certen vinden plaats op 22 en 28 
februari en hebben dit jaar als titel 
‘O&U staat bol van kleur’. 

Na afloop van het concert is er de 
mogelijkheid om toegangskaarten 
hiervoor alvast te bemachtigen en 
eveneens na te genieten van een 
muzikale start van 2014 onder het 
genot van een drankje. 

Redacteur: Iris Savenije

Beek en Donk - Op haar 18e stond Ma-
ria Nooijen al voor de kleuterklas. 44 
jaar later kijkt ze terug op een heel ple-
zierige en fijne onderwijscarrière. Toch 
is het nu tijd voor andere dingen. Met 
een dubbel gevoel neemt kleuterjuf Ma-
ria deze week afscheid bij Basisschool ’t 
Otterke in Beek en Donk

Een échte kleuterjuf
Juf Maria is begonnen voor de kleu-
terklas en zal ook daar haar laatste les 
geven. Tussendoor heeft ze op ‘De 
Schalieren’ andere groepen lesgegeven, 
maar we kunnen er niet omheen: Maria 
Nooijen is een échte kleuterjuf.  “Ik zie 

heel veel mogelijkheden om met kleuters 
te werken. Op een speelse manier kun je 
ze nieuwe dingen laten ontdekken. Je zit 
niet zo vast aan programma. Dat vind ik 
leuk”, vertelt Maria gepassioneerd. 

Al ben ik 100 jaar
Maria zou nog jaren voor de klas kunnen 
staan. Toch vind ze het mooi geweest. 
“Al ben ik 100 jaar, ik zal dit beroep al-
tijd ontzettend graag doen, maar nu is 
het tijd voor andere dingen. Tijd voor 
hobby’s en tijd voor mijn kinderen en 
kleinkinderen.” 

Toch blijkt ook weer uit haar toekomst-
plannen dat het een juf in hart en nieren 
is, die liever nog geen afstand doet van 

het werken met kinderen: “Ik denk dat 
ik nog een kinderboek ga schrijven of 
misschien ga ik wel meewerken in een 
werkgroep voor kleuters”, zegt Maria 
nadenkend. 

Goede keuze
Toen de school ‘De Schalieren’ moest 
sluiten, konden de werknemers kie-
zen om verder te gaan op Basisschool 
De Muldershof of ’t Otterke in Beek 
en Donk. Maria heeft nooit spijt gehad 
van haar keuze voor ‘t Otterke: “Ik ben 
heel blij met mijn keuze. Het is een fijne 
school en een fijn team. De ouders en de 
kinderen zijn erg betrokken. Ik heb het 
altijd naar mijn zin gehad en dat heb ik 
nu nog steeds.”

Juffrouw Maria Nooijen met haar klas op ‘t Otterke

Basicflow

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl
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Drogisterij
Parfumerie

Staatsloterij
Lotto - Toto

Graag tot ziens bij:

Mexx Pure for women
cadeauset twv € 20,-
Mexx Pure for women
cadeauset twv € 20,-

Toni en Mieke van den Bergh
Heuvelplein 26
5741 JK  Beek en Donk
Tel.: (0492) 46 17 40

  

Van Balkom
Beek en Donk

Van Balkom
Beek en Donk

Cadeaubon t.w.v. 

geeft meer

€ 50,-
Openingstijden:
maandag - donderdag 08:00 - 20:00 uur, vrijdag 08:00 - 21:00 uur, 
zaterdag 08:00 - 18:00 uur, zondag 13:00 - 17:00 uur.
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Kerstgroeten Laarbeek

Lieve mam, 
wat zijn we toch ontzettend trots op 

je, dat je zo goed bezig bent om de draad 
weer op te pakken. Wij allen missen ons 

pap nog iedere dag heel erg en denken veel 
aan hem. Het valt niet mee zonder hem, 

laat staan hoe het voor jou moet zijn! Ook 
dit jaar gaan we er met z’n allen weer een 

gezellige kerst van maken en weten dat ons 
pap met een glimlach daarvan zal 

genieten. Love you !!
 Yvonne en Miranda.

	  

Lieve vriendinnen,
 

Van alle pakjes onder de kerstboom is 
vriendschap het mooiste geschenk.

 
Liefs, Hanneke  

Kerst, een tijd van samenzijn en 
lichtjes aan. Een speciale Kerstgroet 

voor diegenen die een dierbare 
verloren hebben en waarvoor we in 
deze dagen een extra kaarsje laten 
branden. Dat ze de warmte hiervan 
mogen ervaren, omdat zij vooral het 

samenzijn zo missen. 

Kim Gramser

Kiek nou!  Hoe dankbaar wij als  
fotowerkgroep IVN Laarbeek zijn 

met  alle aandacht van de  inwoners  
van Laarbeek in 2013  voor de door 
onze leden gemaakte natuurfoto`s. 

Wij willen daarom iedereen 
fijne feestdagen wensen en een 

fotogeniek 2014 !

De Teugelders van Ganzendonck 
wensen iedereen fijne kerstdagen en 
een feestelijk begin van het nieuwe 
jaar! Tijdens de Prinsenrecepties op 
5 januari schudden wij u graag de 
hand op een gezond en gezellig 

2014

Menno,Dianne,Luna en Puck,
Wij wensen Jullie Fijne Feestdagen 

en een Gelukkig nieuwjaar. Een 
nieuw huis een nieuwe start.

Wij houden van jullie.
Opa en Oma Kuijten.

Een kerstgroet voor 
Henk en Rita Van de Biggelaar Onze 
buurtjes staan altijd voor ons klaar.

Jullie zorgen altijd dat ons huis goed 
bewaakt en verzorgd wordt. Jullie 

zijn toppers.
Bedankt voor alles Carel en Truus.

Een kerstgroet voor Carel Kuijten
Jij bent altijd zo lief en bezorgd om 

mij. 42 jaar al gelukkig samen, 
ik hou van jou Carel.

Je Truusje

Het bestuur van oMase 
dankt alle leden voor hun inzet 
en deelname aan de activiteiten 
van het afgelopen jaar en wenst 
iedereen fijne kerstdagen en een 

gelukkig Nieuwjaar.

Lieve ‘aanstaande 
Laarbekenaar’ Joost, ik 
wens voor ons een mooi 
jaar vol gezelligheid, geluk 
en gezondheid samen in 
ons nieuwe droomhuisje! 
Natuurlijk ook voor alle 
andere Laarbekenaren 
een prachtig jaar 
gewenst! Odile

Ik wens mijn twee 
beste vriendinnen een heel fijne 

Kerst en een goed 2014 toe! 

Groet, Gerrie 
van de Broek 

Bert en Lies Klessens 
wensen iedereen  
prettige  kerstdagen 
en een voorspoedig 
en gezond 2014.

Liefste mama en papa die ik 
me ooit had kunnen wensen!!!

Ik wil jullie heel erg bedanken voor het af-
gelopen jaar! Het is een zwaar jaar geweest! 
Uiteindelijk komt alles goed gelukkig, maar 

jeetje wat hebben jullie veel te verduren 
gehad het afgelopen jaar. Ik neem mijn petje 
af voor jullie doorzettingsvermogen! Ik wil 
jullie heel erg bedanken jullie voor de steun 

en toeverlaat!

Ik hou ontzettend veel van jullie! En ik ben 
heel erg blij dat jullie mijn ouders zijn! 

Liefs xxxxxxxxxxx Wendy Lentjes

Als we dit jaar weer 
met familie gezellig bij elkaar zitten 
om Kerst en/of Nieuwjaar te vieren, 
gaan onze gedachten ook uit naar 
diegenen die niet meer onder ons 
zijn. Laten we daarom zorgen dat 
we het fijn houden met elkaar en 

maken we er samen weer een fijne 
Kerst  en een Liefdevol 2014 van.

B. Jansen

Lieve, grappige, gekke, super Papa,
 
We wilden even zeggen dat wij 
heel veel van jou houden!!   En 
we gaan nog heeeeel lang samen 
plezier maken!!
                                       
Dikke kus Jur & Sten 

Ik , Finn, wens 
namens opa 
‘Schilder Bert’ en 
oma ‘Juf Annemieke’ 
iedereen fijne 
feestdagen toe! 

‘De sterrenhemel zal eerste kerstdag 
mooier stralen dan ooit.’

Nico, Mathijs en Thomas: we branden 
deze speciale dag een kaarsje voor jullie 

Mirjam. 
Ook in 2014 zullen wij er voor jullie zijn, 
Monique, Joyce, Hanneke, Dieuwke en 

Ingerborg

De organisatie van 
Kwizut wenst iedereen een heel 
fijne Kerst toe en een gelukkig 

en gezond 2014! 
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Wij wensen u fijne
 feestdagen en een 
voorspoedig 2014

Wij wensen u fijne
 feestdagen en een 
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Ook meedenken en 
meepraten over Laarbeek? 
Dinsdag is weer de nieuwe 
vragenlijst verstuurd. Nog 
niet ingeschreven? Doe dit 
dan nu op www.tipmooil-
aarbeek.nl. Volgende week 
zijn de eerste resultaten al 

in De MooiLaarbeekKrant te 
lezen!

Thuis
In een plaatselijk café / feestzaal
Bij vrienden / familie thuis in Laarbeek
Bij vrienden / familie of een café/discotheek buiten Laarbeek
Op vakantie
Anders

Laarbekenaren doen niet aan goede voornemens

Inwoners Laarbeek tellen thuis af tot het nieuwe jaar

Kleine kans op Nieuwjaarsfeesten in cafés Lieshout

Laarbeek - Slechts een kwart van de 
Laarbeekse inwoners waagt zich aan 
goede voornemens voor 2014. Dit 
blijkt uit de enquête van TipMooiLaar-
beek.nl. 

Waarom met Nieuwjaar?
Bijzonder zijn de vele toelichten bij de 
onderzoeksvraag over goede voor-
nemens tijdens het nieuwe jaar. Vele 
Laarbekenaren vinden dat goede voor-
nemens helemaal niet thuishoren bij de 
jaarwisseling. Deze moet je dagelijks 
maken. Enkele reacties waren: ‘Je moet 
niet wachten op het nieuwe jaar voor 
goede voornemens’ en ‘ik begin elke 
dag met een nieuw voornemen’. 

Clichés
Onder de respondenten die zich wél 
aan goede voornemens wagen, komen 
veel clichéonderwerpen aan bod. Zo is 
25% van plan om af te gaan vallen, wil 

14% meer gaan sporten en gaat 7% 
een poging wagen om te stoppen met 
roken. Een groot gedeelte (22%) ant-
woordt meer tijd te willen met familie.

Toch vult het merendeel van de in-
woners uit Laarbeek de optie ‘anders’ 
(33%) in. Uit de reacties op deze en-
quête blijkt dat mensen vooral willen 
genieten van het leven en er een ge-
zonde levensstijl op na willen houden. 
Enkele andere reacties die vaker voor-
komen zijn: een baan vinden, zuiniger 
met geld omgaan en verhuizen. 

Iedere kern anders
Ook blijkt uit de resultaten dat iedere 
kern in Laarbeek op een ander ge-
bied piekt. Zo zitten in Aarle-Rixtel de 
meeste mensen die meer willen spor-
ten (23,1%)  en stoppen met roken 
(15,4%), in Beek en Donk kiest het me-
rendeel voor de optie ‘meer tijd maken 

voor familie’ (20,8%) en in Mariahout 
is afvallen het meest populair (28,6%). 
Lieshout vindt andere zaken belangrij-
ker en heeft dus het hoogste percen-
tage bij de optie ‘anders’ (40,0%).

De voornemens van 2013
In de enquête van TipMooiLaarbeek.
nl was ook de vraag weggelegd of de 
goede voornemens die zijn gemaakt 
in 2013 ook zijn uitgekomen, althans 
voor degenen die zich hieraan ge-
waagd hadden. Uit de antwoorden 
blijkt dat de inwoners van Laarbeek 
deels zijn verbeterd het afgelopen jaar. 
Bij de meeste invullers (48%) zijn niet 
alle doelen behaald, maar kunnen toch 
een aantal voornemens op hun lijstje 
weggestreept worden. 14% van de in-
woners van Laarbeek mag extra trots 
zijn op zichzelf. Zij hebben al hun goe-
de voornemens van 2013 voor elkaar 
gekregen.   

Laarbeek - De inwoners van Laar-
beek blijven op oudjaarsavond mas-
saal in de gemeente om af te tellen 
tot het nieuwe jaar. Dit blijkt uit de 
enquête van het inwonerspanel Tip-
MooiLaarbeek.nl. Maar liefst 86% 
liet weten thuis af te tellen of bij 
vrienden en/of familie in Laarbeek. 

Verschil tussen jong en oud
Wie in het onderzoek naar de ver-
schillende leeftijdscategorieën kijkt, 
merkt meteen een niet-verrassende 
uitslag op. In de categorie 18- tot 
34-jarigen blijft 34% tot 00.00 uur 
bij eigen haard. Per leeftijdscategorie 
stijgt dit percentage. Van de 65+-ers 
telt 77,8% thuis af tot het nieuwe 
jaar. 

Plaatselijke horeca 
Dat veel mensen thuis of bij vrien-
den/familie in Laarbeek aftellen, be-
tekent niet dat de plaatselijke cafés 
niet goed bezocht worden, want na 
het aftellen kan het feest beginnen 
…

Aarle-Rixtel 
In Aarle-Rixtel wonen volgens de 
enquête de meeste mensen die af-
tellen in een plaatselijke café (9.2%). 
Dit ligt ver boven Beek en Donk 
(2,4%) en Lieshout en Mariahout, 
waar bijna niemand in een plaatselijk 
café aftelt.  

Bij het Aarle-Rixtelse café ‘De Vrien-
den’ is het volgens eigenaar Tim van 

Zundert naar eigen zeggen ieder jaar 
volle bak. Om 00:15 uur opent het 
café met twee dj’s en hoopt daarmee 
de gasten binnen te krijgen. 

Dave Jansen, eigenaar café Deja Vu 
in Aarle-Rixtel, heeft ook aan een 
thema gedacht. Hij probeert met het 
meest gebruikte, maar altijd succes-
volle thema ‘80s en 90s’ de mensen 
in zijn café te mogen ontvangen. 

Herberg ’t Huukske
Ook Jos van de Kamp hoopt op een 
drukke jaarwisseling in zijn café Her-
berg ’t Huukske in Beek en Donk. 
Om 00.30 uur opent de café haar 
deuren. Met als thema ‘Black and 
White’ ontvangen de medewerkers 
van ’t Huukske en DJ Bart alle feest-
gangers. Eigenaar Jos van de Kamp 
zal streng controleren. “Onder de 
achttien kom je er niet in.” Toch is 
hij niet bang dat zijn café leeg komt 
te staan. “Als de jongste jongeren 
wegblijven, krijg je daar vaak weer 
wat oudere mensen voor terug”, 
zegt Jos positief. 

Lieshout - Zoals het er nu naar uitziet, 
kunnen de inwoners van Lieshout bij 
geen één plaatselijk café terecht om 
Nieuwjaar te vieren. Café ‘De Koe-
koek’ en ‘Bavaria Brouwerij Café’ 
houden sowieso de deuren dicht. De 
kans dat ook Café van Lieshout de 
deuren dichthoudt, is aanzienlijk. 

Karel Huygens, eigenaar van ‘De Koe-
koek’, heeft hier zijn eigen reden voor. 

“Mensen komen om half 1 straalbe-
zopen mijn kroeg binnen, met als re-
sultaat dat ik even later hun braaksel 
op sta te ruimen. Daar pas ik voor.” 
Op 1 januari daarentegen is het café al 
vroeg open en is iedereen welkom om 
elkaar een gelukkig nieuwjaar te wen-
sen. “Het is dan altijd goed druk en 
heel gezellig. Daar heb ik veel zin in.”

Bij het Bavaria Brouwerij Café hangt 

ook het bordje gesloten voor de deur. 
“We zijn in ons café meer gericht op 
het diner en zijn daarom nooit tot laat 
open. Het zou raar zijn als dat met 
nieuwjaar wel ineens was”, vertelt 
mede-eigenares Anja Aarts. Maar zo-
als een goede ondernemer betaamt, 
zegt Anja: “Als mijn zus en ik merken 
dat de behoefte leeft bij onze gasten, 
zouden we het volgend jaar zeker 
overwegen.” 

De laatste hoop op een plaatselijke 
Nieuwjaarsnacht voor de Lieshou-
tenaren is het nieuwe café: Café van 
Lieshout. Maar ook daar kan er niet 
met zekerheid gezegd worden dat 
de horecagelegenheid open is deze 
nacht. Eigenaar Maarten van Lieshout 
twijfelt nog: “Het lijkt er niet op dat ik 
op tijd bevoegd personeel in Lieshout 
kan regelen, maar wie weet.” 

1%1%

57%

4%

29%

7%

73%

22%

5%
Ja
Nee
Weet niet

GOEDE

VOORNEMENS?

LAARBEEK

Redacteur: Iris Savenije 
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Opruiming
Nachtkleding (ook kinder)

10% tot 50% korting

Fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar!

Graag tot ziens bij:
Toni en Mieke van den Bergh
Heuvelplein 26
5741 JK  Beek en Donk

Tel.: (0492) 46 17 40

Staatsloterij en December 
kraskalenders. Nieuw: Winter- 
sjaals, handschoenen, mutsen.
Groot assortiment kerstkaarten 
en portemonnees.

Uw kwaliteitsbakker

DE OPRUIMING 
IS BEGONNEN!

FIJNE
FEESTDAGEN

Om uw inkopen te doen voor uw 
restaurant thuis “chez vous” hebben 

wij de volgende openingstijden:

Vrijdag 20 dec.     8:00u-20:00u
Zaterdag 24 dec.   8:00u-18:00u
Zondag 22 dec.    13:00u-18:00u
Maandag 23dec.    8:00u-20:00u
Dinsdag 24 dec.      8:00-17:00u

Fijne dagen gewenst 
Team EMTÉ Beek en Donk.

Bij aanschaf van 
twee brillen met 

VARILUX PHYSIO glazen 
krijgt u 1 paar glazen 

GRATIS
* Geldt voor dezelfde sterkte en persoon

De actie loopt t/m 31 december 2013

SENSA ATB 
10% KORTING

Prettige 
feestdagen!

SALE
zondag 22 december zijn wij 
open van 10.00 tot 16.00 uur

Winkeliersvereniging 
BEEKVLIED
op en rond het Heuvelplein

De directie en 
medewerkers van 
Rabobank Peel Noord 
wensen u mooie 
feestdagen en een 
voorspoedig 2014!

Laarbeek.nl

Wenst u fijne 
feestdagen!

ZONDAG 22 DECEMBER DIVERSE WINKELS GEOPEND VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

De directie en 
medewerkers van 
Rabobank Peel Noord 
wensen u mooie 
feestdagen en een 
voorspoedig 2014!
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Mijn lot ligt in jouw handen
Er zijn van die winkels waar je zelden 
tot nooit je gezicht vertoont. Van die 
shops die je dagelijks passeert zonder 
ook maar enige blik naar binnen te 
werpen. Zo ook het voormalige (gek 
hè!) Sigarenmagazijn De Keijzer. De 
afgelopen twintig jaar heb ik daar 
uit mijn blote hoofd een twaalftal 
keer het ‘hallo-er-is-een-bezoeker-
dus-kom-naar-voren-belletje’ laten 
rinkelen. Negen maal voor de groene 
kikkertjes uit de snoepbakjes. De 
overige drie keer op telkens de laatste 
dag van het jaar, voor -je raad het 
al- oudejaarsloten. Volgens mij was 
dat ook echt de enige dag in het jaar 
dat De Keijzer overuren draaide. Elk 
eindejaar blijkt er weer een run te zijn 
op diezelfde 
loten. Wat 
mij nogal 

verwondert. Vandaar dat ik je middels 
het  volgende betoog een potentiële 
aankoop van een dergelijk lot ten 
zeerste wil afraden. Het feit wil 
namelijk dat hoe meer loten er verkocht 
worden, hoe meer mini’prijsjes’ er 
uitgedeeld worden,  hoe minder de 
kans wordt op een grote prijs. Zoals de 
Staatsloterij zelf sluw verkondigd: alle 
prijzen, behalve de jackpot, dienen te 
worden getrokken uit de verkochte 
lotnummers.  In 2010 bestonden er 
22 miljoen lotnummers. Om maar 
even in percentages te beginnen: Je 
hebt 5.3% kans op een prijs hoger 
dan de kosten van een heel lot, welke 
vandaag de dag tegen zo’n ruime 66 
guldens ligt. Om het nog frappanter 
te maken: de kans op meer dan 4 euro 
winst na de trekking bedraagt 0,3%. 
Hetzelfde kanspercentage geldt voor 
de mogelijkheid dat Joel de Tombe het 
eerstvolgende seizoen van Idols op 
zijn conto schrijft. Misschien wordt het 
minimalistische triomfbesef je middels 
dit slechte voorbeeld wel duidelijk. 
Mocht je dus de aanschaf van zo’n 
dubieus gelukspapiertje overwegen, 
dan hoop ik je hierbij op andere 
gedachten te hebben gebracht. Is het 
me gelukt? Mooi zo. Zodoende heb 
ik ietsiepietsie meer kans op een heel, 
heel, heel mooi nieuw jaar…

Joey van der Leemputten

 Handboogvereniging heeft eindelijk ‘eigen stek’

Nieuwe accommodatie ‘De Eendracht’ geopend
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - Wethouder Joan Briels 
verrichtte zaterdagavond de opening 
van de nieuwe accommodatie van de 
155-jarige oude handboogvereniging 
‘De Eendracht’. Maandenlang had-
den de vrijwilligers van deze vereni-
ging hard gewerkt om hun eerste ei-
gen stek, gelegen achter ‘De Dreef’, 
schietklaar te maken.

Een eigen stek
In de loop der jaren had ‘De Een-
dracht’ diverse locaties als thuisbasis. 
Via onder andere café Van den Heu-
vel, café Van Bracht en het terrein van 
Theo Loomans, kon de oudste sport-
vereniging van Aarle-Rixtel vanaf 17 
augustus terecht op de locatie waar 
voorheen de gemeentewerf gevestigd 
was. De club had hiervoor, na lang 
zoekwerk en intensief overleg met 
wethouder en ambtenaren, toestem-
ming gekregen van de gemeente.

Opslag van elf units 
Om een nieuw thuishonk te creëren, 
had de vereniging twee jaar geleden 
al elf units gekocht. Dit oude school-
gebouw, van 40 bij 12 meter, mocht 
zolang opgeslagen worden op het 
terrein van bolchrysantenkweker Pie-
ter Verschuure. Het bestuur van ‘De 
Eendracht’ was erg blij met deze op-
slagplaats. Voorzitter Martien van de 
Graef: “Bij Pieter hebben we gelukkig 
al veel voorwerk kunnen verrichten, 
zoals schilderen en belichting maken.”

Verhuizen en opknappen
De verhuizing van de units naar de 
nieuwe locatie afgelopen 17 augustus 
verliep voorspoedig. Martien: “Op één 
dag hebben we alle units geplaatst.” 
Daarna moest er nog veel werk verzet 
worden. Martien: “Eerst hebben we 
de loods van de scouting moeten ver-
plaatsen, anders konden wij onze ac-
commodatie niet bouwen.” Penning-
meester Jan Coolen: “Daar hebben 
we drie weken over gedaan, inclusief 
nieuw dak en bestrating.”

De afwerking van een nieuw clubhuis
Vanaf medio september gingen de 
vrijwilligers bijna dagelijks aan de slag 
met de afwerking van hun nieuwe 
clubhuis. Ze plaatsten brandwerende 
wanden en een extra dikke stramiet 
schietwand van geperst stro. Aan de 
buitenkant betimmerden de vrijwil-
ligers de units met blank hout. Ze 
bouwden een magazijn, een kantine 
en legden vloerbedekking. Jan: “Het 
was een kleuterschool geweest met 
allemaal leslokalen. Het mooie is dat 

we al het materiaal dat we eruit heb-
ben gehaald ook weer hebben kunnen 
verwerken.”

Inzet van vrijwilligers
“Zonder medewerking van onze leden 
hadden we dit nooit kunnen realiseren. 
Bovendien hebben we een heel goede 
penningmeester. Daar zijn wij heel blij 
mee”, aldus een trotse voorzitter. De 
penningmeester voegt toe: “Ook zijn 
we onze sponsoren dankbaar. In het 
bijzonder enkele van onze leden die 
ons financieel gesteund hebben.” 

De opening 
De officiële opening vond zaterdag-
avond om 18.30 uur plaats. Op de 
schietwand waren een aantal ballon-
nen gehangen. Onder het toeziend 
oog van tientallen gasten schoten  
 
burgemeester Hans Ubachs, wethou-
ders Joan Briels, Frans van Zeeland en 
Theodoor Biemans en jongste lid Stijn 
Geene de ballonnen kapot met pijl en 
boog. Daar slaagden zij wonderbaar-
lijk goed in. 

Positieve instelling en grote werklust
Wethouder Joan Briels becomplimen-
teerde in zijn openingswoord de club 
met hun positieve instelling en grote 
werklust tijdens de realisatie van een 
eigen plek. Joan Briels: “Jullie zochten 
altijd naar oplossingen. Deze construc-
tieve instelling is voor de gemeente 
een fijne manier van werken.” Het be-
stuur is trots op het uiteindelijke resul-
taat. Jan: “Het is zelfs mooier gewor-
den dan we hadden gedacht.” 

Het volgende doel 
Nu het doel, een eigen stek, bereikt is, 
denkt de voorzitter van de dertig le-
den tellende ‘Eendracht’ al weer aan 
een volgend plan: “Ons volgende 
doel is de mensen van Laarbeek uit 
te nodigen om te laten zien hoe leuk 
handboogschieten is. Op deze ma-
nier proberen we leden, en met name 
jeugdleden, binnen te halen.” Jongste 
lid Stijn (10) hoeft alvast niet meer 
overtuigd te worden. Stijn: “Het is hier 
heel gezellig en ik vind het een heel 
leuke sport.”

Burgemeester Hans Ubachs spant zich voor 100% in om de ballonnen kapot te schieten. 
Rechts naast hem staat wethouder Frans van Zeeland, die ook een poging waagt. 

Beekseweg 2, Lieshout 
Tel: 0499 421623 

E-mail: Janlentjes@zonnet.nl

Beekseweg 2, Lieshout 
Tel: 0499 421623 

E-mail: Janlentjes@zonnet.nl

Beekseweg 2, Lieshout 
Tel: 0499 421623 

E-mail: Janlentjes@zonnet.nl

Auto Bouwjaar 
Opel Combo 1.3 CDTI 2007 
Toyota Aygo 2011 
Seat Leon 1.6 2006 
BMW 3 serie 318 Automaat 2008 
Ford Fiësta 1.3 2007 
Citroën C1 2007 
Ford Ka 1.2 2007 
Ford Ka 1.2 2009 
Skoda Fabia 1.6 Combi 2008 
Toyota Aygo 2006 
Volkswagen Caddy 1.9 SDI 2002 
Volkswagen Golf 1.9 TDI 2003 
Volkswagen Caddy 1.6 MPG 2008 
Volvo V40 1.8 automaat 2000 
 

Heeft u klachten en komt u niet ver-
der in de reguliere gezondheidszorg, 
heeft u te horen gekregen “u moet 
ermee leren leven” omdat ze niets 
gevonden hebben dan is Osteopa-
thie wellicht een oplossing voor u.
Na een gedegen medische oplei-
ding is een osteopaat in staat om 
blokkades en probleem gebieden in 
het lichaam op te sporen en zo de 
oorzaak van het probleem te vin-
den.
Zo kunnen doorgemaakte ope-
raties/ ontstekingen / trauma’s, 
klachten geven van allerlei aard 
zoals nek- of rugklachten.  Of een 
spastische darm, een probleem 
waar veel mensen last van hebben 
kan ook klachten geven van het be-
wegingsapparaat.

Een osteopathische behandeling richt 
zich vooral op de oorzaak van een  
probleem en niet zozeer op de 
symptomen zoals pijn,stijfheid en 
bewegingsbeperking .
In de osteopathie wordt naar de 
gehele persoon gekeken en daarom 
is een behandeling behoorlijk inten-
sief. In de regel wordt er 3 keer be-
handeld en moet er een verbetering 
van de klacht zijn  Zo niet wordt in 
overleg de behandeling gestopt.
Klachten waarmee u terecht kunt 
zijn: schouder-, rug-, nekklachten, 
hoofdpijn, migraine, buikklachten, 
huilbaby’s, darmklachten, kinderen 
die niet lekker in hun vel zitten.
Voor meer informatie over de be-
handeling of vergoeding kunt u kij-
ken op 
www.osteopathie.ericvissia.nl.

Adres:  Kapelstraat 37, Beek en Donk
Tel:  0492-468810 / 06-23450828

Osteopathie, een verrassende 
aanpak voor de meest 
uiteenlopende klachten Advertorial
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Franca van de Kerkhof

December
December, maand van bezinning, 
donker, en licht, kaarsjes, binnen, en 
buiten, de maand waarin we, of we 
willen of niet, de sfeer om ons heen 
voelen van kerstmis.

Precies een jaar geleden zou op de 
kerstmarkt in Lieshout mijn mobiele 
opbaarhuisje gestaan hebben. Ik had 
het idee om er een gezellig gedekte 
tafel voor thee en koffie in te zetten 
met stoelen omheen. Zodat degene 
die binnen zouden komen aan kon-
den schuiven en dat er op een speelse 
manier gesprekken zouden ontstaan. 
Of misschien alleen maar in stilte iets 
doen...

Mijn huisje kreeg een heel andere be-
stemming.
Mijn tante, die tijdelijk in een ver-
pleeghuis woonde om te revalideren, 
overleed.
Ze was vanaf de dag van aankomst 
niet gelukkig in de kamer die haar 
werd toegewezen. In die kamer op-
baren was dan ook absoluut geen 
optie. Wat overigens, volgens de wet, 
wel mogelijk is!
Terug naar haar eigen appartement 
was ook geen optie.
We besloten de kerstmarkt voor ons 
af te blazen en het huisje bij mij in de 
tuin op te bouwen.
Zo had ze haar ‘eigen’ ruimte en mijn 
gezin hoefde er in huis geen hinder 
van te ondervinden.
Mijn tante was in haar gezonde jaren 
graag bij ons. Omdat ze zelf geen kin-
deren had, hadden we haar een beetje 
oma gemaakt voor onze kinderen. Ze 
hoorde dus ook wel een beetje bij ons 
gezin.

Ik haalde persoonlijke spulletjes uit 
haar appartement, zoals een Perzisch 
tapijt voor op de grond en muur-
tafeltjes waarop haar persoonlijke 
spulletjes konden staan.
Vervolgens belde ik Gera om het huis-
je in een ingetogen kerstsfeer aan te 
kleden.
Ze had een aantal stukken gemaakt 
met veel groen en rood verwerkt voor 
aan de wanden, en een groot stuk dat 
ik boven aan het plafond kon bevesti-
gen als hemeltje boven mijn tante.
Buiten naast de deur stond een mooi 
gecreëerde boom van dezelfde mate-
rialen alsof het een kerstboompje was.
Zowel in het huisje als erbuiten pro-
efde je de sfeer van ‘kerst’.
Mijn tante lag gewikkeld in een hele 
mooie wollen lijkwade op een opbaar-
plank, en het geheel stond op bamboe 
schragen. Allemaal heel puur en basic, 
alsof het een kribje was.
Binnen hadden we veel kaarsjes 
aangestoken en buiten stonden fak-
kels fier licht en warmte af te geven.
Ze had haar eigen ‘stalletje’, waarin 
ze haar laatste dagen hier op aarde 
mocht zijn.
Het was een bijzondere ervaring…

Ik wens jullie allemaal, voor een ieder 
op zijn of haar eigen wijze, liefdevolle 
kerstdagen toe.

Franca

Dinerkerstshow OBS Het Klokhuis

Meezingavond bij ’t Nachtpitje 

Brabantse Kerstavond in het 
Kouwenbergs kerkje

Even rust voor de Teugelders
Beek en Donk - Openbare basisschool 
Het Klokhuis viert op donderdag 19 
december aanstaande de Kerst.De 
kinderen dineren deze avond in stijl 
op school. Het Kerstdiner wordt ver-
zorgd door de kinderen zelf en hun 
ouders. 

Om de avond compleet te maken is er 
om 18.30 uur een fantastisch theater 
te zien in de speelzaal van de school. 
Alle kinderen van Het Klokhuis zullen 
optreden met hun eigen groep. 

Het belooft een sprankelende avond 
te worden in een gezellige Kerstsfeer. 

Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom om deze bijzondere avond bij 
te wonen. De deuren staan open.

Beek en Donk - Iedereen is welkom om 
op 27 december a.s. mee te zingen tij-
dens de meezingavond van Liedertafel 
’t Nachtpitje. Zoals gebruikelijk begin-
nen ze om 21.00 uur in Café Thuis aan 
het Heuvelplein in Beek en Donk.

Op woensdag 8 januari is Liedertafel 
’t Nachtpitje uitgenodigd door Ma-

rieChristien Verstraten om een gastop-
treden te verzorgen bij de Liederentafel 
in Volkel.

De maandelijkse meezingavond van 
vrijdag 31 januari zal opgeluisterd wor-
den door het illustere muziekgezel-
schap ‘Hell und Munter’ uit Helmond.  

Aarle-Rixtel - Komende zaterdag vindt 
in het Kouwenbergs kerkje een tradi-
tionele Brabantse Kerstavond plaats. 
Dikkemik, de folkloregroep van de 
heemkundekring, zal hieraan vooraf-
gaand om 20.00 uur de midwinter-
hoorns laten weerklinken. 

Hiermee wordt de terugkomst van het 
licht aangekondigd en de winterdemo-
nen verdreven. Dit hoornblazen is eeu-
wenlang een traditie van onze voorou-

ders geweest. De laatste paar eeuwen 
werd dit in het zuiden door de overheid 
verboden. Dikkemik heeft deze traditie 
weer opgepakt. Tijdens deze Brabantse 
avond worden traditionele kerstliedjes 
gezongen, een Brabantse voordracht 
gehouden en zal Christy van Geel 
een passend harpconcert geven. Deze 
avond is vrij toegankelijk voor ieder-
een. Na afloop wordt er op Glüwein en 
Kerstbrood getrakteerd. 

Beek en Donk - De Teugelders van 
Ganzendonck hebben de drukke 
tijden achter de rug. Het begon 
allemaal met het Skipskutte eind 
oktober, waarna de ene bekend-
making de andere opvolgde en 
vervolgens de verschillende re-
cepties binnen Laarbeek gepland 
stonden. Nu lijkt het even rustig 
te zijn, maar achter de schermen 
wordt door vele vrijwilligers ge-
woon doorgewerkt om de rest van 
het carnavalsseizoen vlekkeloos te 
laten verlopen.

Daar waar de meeste mensen op 
dit moment alleen denken aan de 
kerstdagen, oud op nieuw en wel-
licht een paar dagen of langer vrijaf 
van het werk, blijven een aantal 
mensen tussendoor ook nog be-
zig met carnaval. Meteen nadat 
het nieuwe jaar is begonnen staat 
op zondag 5 januari vanaf 13.11 
uur de receptie van het Jeugdpaar 
en Luuk XLII op het programma. 
Deze gezellige middag vindt dit jaar 
plaats bij café zaal Dave v.d. Burgt. 

Op 25 januari is er de vrijgezellen-
avond van het Boerenpaar, welke al-
leen bestemd is voor genodigden die 
zich hiervoor van te voren aanmel-
den. Vervolgens zal op zaterdag 1 
februari het kleurrijke carnavalsblad 
Den Teugelder in de bus vallen van 
iedere Beek en Donkenaar.

Zaterdag 15 februari is de dag van 
de uitverkochte Sauwelavond, en de 
geweldige Seniorenmiddag, waar-
voor kaarten kunnen worden besteld 
via www.teugelders.nl. Hier is ook 
het complete programma te zien is. 
Vanaf 15 januari zijn ook kaartjes 
verkrijgbaar bij drogisterij Ceelen aan 
het Heuvelplein. Een dag later, op 
zondag 16 februari, is de jeugd aan 
de beurt tijdens de Kindersauwel-
middag in muziekcentrum het Anker. 

Na dat weekend is het nog een paar 
weken te gaan tot aan carnaval 
2014. Wat er dan allemaal te doen is, 
is te lezen in Den Teugelder, te zien 
op de website van de Teugelders en 
zal o.a. via de MooiLaarbeekKrant 
bekend worden gemaakt. 

Winterwonderland bij 
Fitland in Gemert
Gemert - Fitland Gemert houdt op 
donderdag 2, vrijdag 3, zaterdag 4 
en zondag 5 januari het luchtkussen-
paradijs ‘Crazy Winterwonderland’. 
Daar staat het bol van de opblaasba-
re attracties en ander vermaak voor 
kinderen van de basisschool. 

Crazy Winterwonderland is een ini-
tiatief van Crazy Air en Fitland. Zij 
presenteren een gigantische binnen-
speeltuin met de leukste springkus-
sens van dit moment, waaronder de 
Junglerun en de Bouncing Balls. Deze 
18-meterlange stormbaan is bekend 
van het tv-programma Wipe-out. 

Naast deze kolossen staan er vele 
luchtkussens en -attracties opge-

steld, zoals een voetbalboarding, 
klimbergen en de Survival Run. Ook 
is er een knutsel- en peuterhoek en 
worden oud-Hollandse spelen nieuw 
leven ingeblazen. Is de energie even 
op? Dan is er plaats aan de kinder-
bar, waar ranja, snoep, ijs, friet en 
snacks worden geserveerd tegen een 
kleine vergoeding. 

De entree van Crazy Winterwonder-
land Gemert bedraagt € 5,- per kind. 
De toegang voor ouders is gratis. De 
deuren openen om 10.00 uur en slui-
ten om 18.30 uur. Hebt u behoefte 
aan een rustig bezoek? Dan raadt 
Fitland u aan om vroeg te komen. 
De ervaring leert dat het vanaf 13.00 
uur druk wordt. 

Advertorial

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

VERHUUR EN VERKOOP VAN ALLE SOORTEN 
WARMTEKACHELS VOOR IEDERE RUIMTE

Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Wenst u fijne feestdagen

In Memoriam 
Toon van de Wijdeven 

Op zaterdag 14 december 2013 is 
overleden Toon van de Wijdeven, 
commissaris van Harmonie Sint 
Caecilia Lieshout-Mariahout vanaf 
1970. Hij is 77 jaar geworden. 

Toon woonde in Mariahout waar 
hij is geboren en getogen. Hij heeft 
een zeer grote betekenis gehad 
voor de mensen van zijn dorp 
en van zijn gemeente. Hij was er 
onder meer bestuurder, raadslid 
en wethouder vanaf 1967 tot de 
samenvoeging. Hij past in de rij van 
eerdere grote Mariahoutenaren. 
Pastoor van Eijndhoven en Tinus 
Vermeulen waren zijn tijdgenoten 
en voorbeelden. 

Voor de harmonie ligt zijn grootste 
betekenis in de eerste tientallen 
jaren dat hij commissaris was. De 
aanzienlijke plaats die Harmonie 
Sint Caecilia in Mariahout mag 
innemen is ook zijn verdienste. 
Op onze vergaderingen had 
hij zijn kenmerkende inbreng; 
betrokken en gedreven, origineel 
en eigenzinnig, humoristische en 
kunstzinnig. Zijn aanwezigheid 
bleef nooit onopgemerkt. Hij 
was ook de commissaris met de 
bekende bedongen ‘vrijstelling’. 

Geschreven heeft hij niet 
zoveel,  gezegd des te meer. 
Heel lezenswaard is daarom zijn 
hoofdstuk in ons Jubileumboek 
2001. Het is veelzeggend getiteld 
‘Volgens Toon’ en gaat over zijn 
Mariahout, zijn ‘Kern met pit’. Het 
zegt, tussen de regels dóór, juist 
ook heel veel over hemzelf. 

Zijn band met de harmonie liep 
de laatste jaren ook heel intensief 
via kleinkinderen die bij ons 
musiceren. Zó verguld als hij daar 
mee was. Ook hebben we Toon 
en Betsy feestelijke serenades 

mogen brengen bij hun zilveren 
en hun gouden bruiloft. Het 
bestuur herhaalt het gezegde van 
toen: het is niet de hoed, het is het 
hart dat telt. 

En dan is er afgelopen zondag 
die bijzondere samenloop van 
omstandigheden. De hele 
harmonie staat aangetreden 
om nieuwe commissarissen te 
installeren. Het bericht van het 
overlijden van Commissaris 
Toon van de Wijdeven komt 
met een schok binnen. Onze 
nieuwe president opent de 
plechtigheid met dat bericht. De 
minuut stilte daarna was zelden 
indrukwekkender. 

De harmonie wil dit gebaar 
aanbieden aan zijn vrouw, zijn 
kinderen, zijn kleinkinderen als 
troost en sterkte. 

Donderdag 19 december doen we 
Toon met harmonie-eer uitgeleide.
 
Namens Harmonie Sint Caecilia, 
het bestuur. 
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MooiLaarbeekkrant
Stichting Laarbeeks Landschap zet zich in voor het buitengebied
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Harry Brugmans en 
Frans Konings zijn enkelen van de 
groep van 18 mannen die horen bij de 
Beek en Donkse afdeling van de Stich-
ting Laarbeeks Landschap. De andere 
afdeling, die tot deze groep behoort, 
is de afdeling Lieshout en Aarle-Rix-
tel. Deze groep is 12 mensen sterk en 
richt zich op een ander deel van het 
buitengebied van Laarbeek. Weer een 
andere groep van de stichting staat 
onder leiding van Jaap Wijdenes. Zij 
richten zich op de belangen van de 
weidevogels in Laarbeek.

Snerpende motorzagen begeleiden 
het gesprek, dat gevoerd wordt met 

Harry Brugmans, vrijwilliger van het 
eerste uur. Een tiental mannen is bezig 
met het uitdunnen van een bomenbe-
stand in de omgeving van de Aa. De 
Vonderweg, waaraan het perceeltje 
ligt, behoort tot het idyllisch rustige 
buitengebied van Beek en Donk. Er 
wordt hard doorgewerkt, want over 
10 minuten is er koffie! De motorza-
gen worden ‘bemand’ door Toon van 
Zutven en Marinus van Horik. In geza-
menlijk overleg wordt bepaald welke 
bomen moeten wijken om andere de 
kans te geven hun kruin tot volle was-
dom te laten komen.

Natuurlijk leveren deze activiteiten 
nogal wat hout op. Een gedeelte is 
voor de vrijwilligers en de rest wordt 
verkocht. Dit geld wordt gebruikt voor 

de aanschaf van bijvoorbeeld bescher-
mende kleding, gereedschap en on-
derhoud van de machines. De bedie-
ners van de kettingzagen hebben er 
een cursus voor gevolgd. De stichting 
heeft de beschikking over een heuse 
schaftkeet, die dienst doet als directie-
keet, uitvalsbasis en natuurlijk koffie-
kamer. Diverse houtwallen in het bui-
tengebied vormen het werkgebied van 
deze werkers, die zonder uitzondering 
ook achter kachel van hun AOW had-
den kunnen genieten. Daarnaast is het 
onderhoud van de wandelpaden en de 
bijbehorende bewegwijzering een van 
de taken voor deze gezellige club. Er is 
als uitbreiding van de groep vooral be-
hoefte aan mensen die zaken kunnen 
regelen, een soort voorwerkers die de 
echte werkers kunnen aansturen. 

Destijds is dit alles gestart als een 
overleggroep, die zich tot taak stelde 
de belangen van allerlei partijen in 
het buitengebied te bundelen en een 
overlegplatform te bieden. Nog steeds 
heeft de groep vanuit dat beginover-
leg korte lijntjes met het IVN (Instituut 
Voor Natuureducatie) en het ZLTO 
(Zuidnederlandse Land- en Tuinbouw 
Organisatie). De specialiteit van deze 
groep is om in het buitengebied van de 
gemeente Beek en Donk landschappe-
lijke beheerstaken uit te voeren. Deze 
taak kan door de gemeente aan de 
groep worden toebedeeld tegen be-
taling van een onkostenvergoeding. 
Ook boeren in het gebied kunnen de 
hulp van deze groep inschakelen als er 

bijvoorbeeld wilgen moeten geknot. 
“De vrijwilligers van de stichting zijn 
niet al te duur en anders gebeurt het 
misschien gewoon niet”, aldus Harry 
Brugmans, “maar we willen zeker 
geen concurrent zijn voor hoveniers-
bedrijven”. 

In de periode vanaf oktober tot maart 
is de groep actief, “want als de blaad-
jes aan de bomen komen, stopt ons 
werk tijdelijk”, besluit Harry het ge-
sprek, want er moet hout geladen 
worden en de wagen wacht niet!

Toon van Zutven zet zich in voor het Laarbeeks Landschap 

Marinus van Horik aan het werk voor het Laarbeeks Landschap 

Kindcentrum De Sprankel 
en Dorpshuis Lieshout 
klaar voor gebruik

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Iris Savenije

Lieshout - Na een laatste inspectie 
vrijdagmorgen is het nu definitief: 
Kindcentrum De Sprankel en Dorps-
huis Lieshout kunnen in gebruik wor-
den genomen. Het complete gebouw 
werd vorige week opgeleverd. 

De Sprankel
Groen, geel en blauw zijn de kleuren 
die Kindcentrum De Sprankel ken-
merkt. Zowel buiten als binnen in het 
gebouw komen deze tinten veelvuldig 
terug. Grote raampartijen in combi-

natie met deze frisse kleuren en grote 
houtpartijen verwerkt in de deuren en 
muren zorgen ervoor dat de school 
heel ruimtelijk oogt. 

Dorpshuis Lieshout
Naast Kindcentrum De Sprankel ligt 
het Dorpshui8s. Wie hier voorheen 
regelmatig kwam, zal het nu bijna 
niet meer herkennen. Ook dit ge-
bouw kent een ruimtelijke indeling en 
is voorzien van een grote zaal. “Die 
hadden we nog geen”, vertelt wet-
houder Hans Vereijken. “Het is ge-
weldig dat we nu wel een grote zaal 
in Lieshout hebben, waarin we activi-
teiten en evenementen kunnen laten 
plaatsvinden.”

Ingang
De ingang van Kindcentrum De Spran-
kel en Dorpshuis Lieshout bevindt zich 
in het midden van de accommodatie. 
Het voorzieningencluster is zowel te 
betreden vanaf de straat Grotenhof als 
vanuit de kant van de Floreffestraat. 

Ingebruikname 
Het duurt nog een paar weken voor-
dat de gebouwen in gebruik worden 
genomen. Eerst zal begin januari kin-
deropvang Spring overhuizen. In het 
weekend van zaterdag 11 januari 
wordt het Dorpshuis in gebruik geno-
men met een ‘Nieuwjaarsconcert’ van 
harmonie St Caecilia. Op maandag 13 
januari gaan de kinderen voor de al-

lereerste keer naar hun nieuwe basis-
school. Medio februari zal er nog een 
speciaal openingsweekend voor de 
complete accommodatie plaatsvinden.

De buitenkant van Kindcentrum De Sprankel 

De toiletten op de basisschool

De laatste ‘check’ voordat het 
gebouw opgeleverd kan worden
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MooiLaarbeekkrant

Mooi UIT in Laarbeek

Kloosterdreef 8  |  5735 SJ  Aarle-Rixtel  |  0492 46 81 10
www.brabantsekluis.nl  |  reserveren@brabantsekluis.nl  

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

reserveren@brabantsekluis
0492-468110

Kerst in de Brabantse Kluis

1e en 2e kerstdag
Middag aanvang tussen 12.30 - 13.30 uur

Wij wensen u allemaal fijne kerstdagen
en een gelukkig en culinair 2014

Avond aanvang tussen 18.30 - 19.30 uur

 

3 gangen keuzemenu € 39,50
4 gangen keuzemenu € 43,50

Ook kindermenu’s

Sylvesterparty!
Spetterend,  in stijl, met goede vrienden, in warm gezelschap, met 
lekkere muziek, smaakvolle hapjes en in een sfeervolle ambiance 
oud op nieuw vieren?

Graag nodigen we u uit om samen met ons het oude jaar af te 
sluiten en te toasten op het nieuwe jaar. 

Op de Couwenbergh bent u welkom vanaf 20:00 en kunt tot 
01:30 gebruikmaken van bier, wijn, fris en binnenlands gedisti-
leerd. Wij verzorgen heerlijke hapjes, oliebollen, lekkere muziek 
en natuurlijk bubbels om twaalf uur! 

Dresscode van dit jaar is “a touch of purple” . 

Kaartjes zijn vanaf 11 november voor €37,50 te verkrijgen bij 
Grand Cafe Stout en de Couwenbergh. 

Met feestelijke groeten,

Couwenbergh
Dorpsstraat 1
5735EA Aarle-Rixtel
0492-386051
info@couwenbergh.info
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Cocktail van het huis, met welkomsthapje 
Buffet: 
Soepen 

~ Bospaddenstoelen  
~ Ossenstaart, fijne groenten 

Brood/beleg 
~ Diverse broodsoorten van Bakkerij van Brug 

~ Selectie aan vleeswaren van Slagerij Hegeman 
~ Jonge kaas, Old Amsterdam, komijnen kaas ~ Zoetwaren(jam, hagelslag, pasta, pindakaas)  

Salades 
~ Gemarineerde hertencarpaccio, truffel, pluksla en sinaasappel ~ Seafood (verschillende gerookte vissen en garnalen) ~ Mozzarella, pommedori tomaat, rucola en basilicum ~ Gerookte kip, sla melange, kerrie, ananas en noten 

~ Fruitsalade 
Warme Gerechten 

~ Canadese beenham, bruine suiker mosterdsaus 
~ Boeuff Bourgignon 

~ Diverse vissoorten met Prosecco 
~ Roerei, courgette, tomaat en spek We sluiten deze kerstbrunch af met een lekker kop koffie en huisgemaakte friandises 

 
Voor de kinderen 
~ Tomatensoep met soepballetjes 
~ Verse friet 
~ Knakworsten 
~ Assortiment aan mini snacks 
~ Huisgemaakte appelmoes 
~ Ham en meloen spies Couwenbergh  |  Dorpsstraat 1  |  Aarle-Rixtel  |  0492-386051  |  info@couwenbergh.info

Sylvesterparty in de Couwenbergh!
Spetterend, in stijl, met goede vrienden, in warm gezelschap, met 
lekkere muziek, smaakvolle hapjes en in een sfeervolle 
ambiance oud op nieuw vieren?

Graag nodigen we u uit om samen met ons het oude jaar af te
sluiten en te toasten op het nieuwe jaar.

Op de Couwenbergh bent u welkom vanaf 20:00 en kunt tot
01:30 gebruikmaken van bier, wijn, fris en binnenlands 
gedistileerd. Wij verzorgen heerlijke hapjes, oliebollen, lekkere 
muziek en natuurlijk bubbels om twaalf uur!

Dresscode van dit jaar is  “a touch of purple” .

Kaartjes zijn vanaf 11 november voor €37,50 te 
verkrijgen bij Grand Café Stout en de Couwenbergh.

Sylvesterparty!
Spetterend,  in stijl, met goede vrienden, in warm gezelschap, met 
lekkere muziek, smaakvolle hapjes en in een sfeervolle ambiance 
oud op nieuw vieren?

Graag nodigen we u uit om samen met ons het oude jaar af te 
sluiten en te toasten op het nieuwe jaar. 

Op de Couwenbergh bent u welkom vanaf 20:00 en kunt tot 
01:30 gebruikmaken van bier, wijn, fris en binnenlands gedisti-
leerd. Wij verzorgen heerlijke hapjes, oliebollen, lekkere muziek 
en natuurlijk bubbels om twaalf uur! 

Dresscode van dit jaar is “a touch of purple” . 

Kaartjes zijn vanaf 11 november voor €37,50 te verkrijgen bij 
Grand Cafe Stout en de Couwenbergh. 

Met feestelijke groeten,

Couwenbergh
Dorpsstraat 1
5735EA Aarle-Rixtel
0492-386051
info@couwenbergh.info

 

Prijs Brunch
Volwassenen    €24,50
Kinderen t/m 12 jaar   €12,50
Kinderen t/m 3 jaar   Gratis

Prijs is inclusief onbeperkt gebruik van:
koffie/thee, verse jus, 
melk en karnemelk

Nogmaals tentoonstelling ‘Lantaarns’ in Heemkamer

Masha Bijlsma Sextet bij Wim Beeren Jazz Society 

Schaatsen met Tienerwerk 
Boemerang Beek en DonkBeek en Donk - In de Heemkamer van 

De Lange Vonder aan de Parklaan in 
Beek en Donk was op zondag 1 de-
cember een tentoonstelling van oude 
verlichting en lantaarns. Op zondag 
22 december zal deze tentoonstel-
ling nogmaals te zien zijn van 14.00 
tot 17.00 uur.

Harry Willemsen had zijn verzame-
ling beschikbaar gesteld en deze gaf, 
samen met een kleine aanvulling 
van de Heemkundekring, een aardig 
beeld van de ontwikkeling van ver-
lichting. 

Er waren oude fietslampen, kamer-
lampen, stormlampen  en bijbe-
horende attributen te zien. Op het 
voorterrein van de Heemkamer gaf 
Harry Willemsen op een enthousiaste 
manier uitleg over de diverse verlich-
ting en demonstreerde hoe een car-
bidlamp werkt. 

Dat deze activiteit een succes was, 
bleek uit de grote opkomst op 1 de-
cember, maar ook uit de vraag van 
diverse mensen om dit nogmaals te 
herhalen. Vanwege deze verzoeken 

zal deze tentoonstelling nogmaals 
te zien zijn op zondag 22 december. 
Harry Willemsen is weer aanwezig en 
zal ook weer enkele demonstraties 
geven. Iedereen is hier welkom. 

Aarle-Rixtel - Het jaar 2013 wordt 
bij Wim Beeren Jazz Society afgeslo-
ten met een wervelend optreden van 
het Masha Bijlsma Sextet.

Vocaliste Masha kan zich moeiteloos 
meten met haar Amerikaanse col-
lega’s. Zij neemt haar publiek mee op 
een swingende ontdekkingsreis door 
haar eigenzinnige repertoire  van bij-
zondere jazzstandards, eigen stukken 
en bewerkingen van popsongs van 
onder andere Joni Mitchell en Kate 
Bush.

Masha komt naar Aarle-Rixtel met 
haar vaste begeleiders: pianist Ed 
Baatsen, bassist Henk de Ligt en 
drummer Dries Bijlsma. Het sextet 
wordt gecompleteerd door de inter-
nationale toptrombonist Bart van Lier 
en tenorsaxofonist Jos Beeren.

Het concert in café Van Bracht aan de 
Kerkstraat in Aarle-Rixtel tussen kerst 
en oud en nieuw vindt dit jaar plaats 
op een zaterdag. Voor 7 euro entree 
is iedereen vanaf 20.30 uur welkom. 
Nadere informatie is te verkrijgen bij 
Jos Beeren: 06-45-758970 of per  
e-mail: info@wimbeerenjazzsociety.nl.

Beek en Donk - Na de après-ski disco af-
gelopen vrijdag is de volgende activiteit 
van de Boemerang schaatsen in Eind-
hoven. Dit gebeurt op vrijdagavond 20 
december van 18.30-22.30 uur voor alle 
kinderen van 10 t/m 15 jaar uit Beek en 
Donk. 

Alle kinderen die mee willen, moeten zich 
verzamelen bij de eigen ingang van de 
tienerruimte, dit is achter (bij de parkeer-
plaatsen) van het ontmoetingscentrum en 
de entree is 3,50 euro. Aanmelden kan via 
de website www.boemerangbeekendonk.
nl. Inschrijving is t/m 18 december.

Afgelopen vrijdagavond was er ook een 
activiteit van de Boemerang. Toen was er 
een après-ski disco met Party Jockey Tim. 
Met af en toe een spelletje/wedstrijdje en 
schuim op de dansvloer zat er de sfeer 
goed in. 

Het is de organisatie wel opgevallen dat 
er voor het eerst minder tieners waren. Ze 

denken dat dit komt doordat de oudere 
tieners (13,14,15 jaar) door schuiven naar 
de PLUS ON TOUR disco’s. De kinderen 
die net 10 jaar zijn geworden zijn nog niet 
allemaal op de hoogte van de activiteiten 
van het tienerwerk waardoor de nieuwe 
stroom van kinderen weer even op gang 
moet komen. 

Door bovenstaande redenen is het nieuw 
dat je één vriendje of vriendinnetje mee 
mag nemen naar de disco’s.

Tevens is de eerstvolgende PLUS ON 
TOUR Disco SNOW BEATS voor de tie-
ners van 13 t/m 15 jaar uit Laarbeek ge-
pland op vrijdag 17 januari bij ‘De Boeme-
rang’ in Beek en Donk.

Het volledige programma van activiteiten 
en foto’s van Tienerwerk “De Boeme-
rang” staan op de website. Op de hoogte 
blijven kan ook via www.facebook.com/
tienerwerk.deboemerang of volg ons op 
www.twitter.com/De_Boemerang

Masha Bijlsma 
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We zijn geopend voor de lunch op maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag  van 09:00 -16:00 uur. 

De lunchroom is onderdeel van Lifestyle center Laarbeek
A.   Parklaan 6, Beek en Donk | T. 0492-462521
W.  www.buitengewoonsmakelijk.nl 
E.    info@buitengewoonsmakelijk.nl

“Gasterij Buitengewoon Smakelijk
is een werkgever die alle 

medewerkers gelijke kansen biedt”

Waarom is de dagbesteding bij 
Gasterij Buitengewoon Smakelijk een 
goede en leuke plek om te 
werken?

Wij denken in mogelijkheden

Werken op eigen niveau

Er is ruimte voor eigen inbreng

Wij zorgen voor goede 
begeleiding

Gasterij Buitengewoon Smakelijk

Gasterij Buitengewoon Smakelijk is gevestigd in 
het multifunctionele gebouw van Lifestyle center 
Laarbeek in Beek en Donk.  
 
De Gasterij is maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag geopend voor een uitgebreide lunch. 
Daarnaast kunt u 7 dagen per week terecht in het 
Grand café voor een kleine lunch, een drankje of 
heerlijke huisgemaakte appeltaart.

Gasterij Buitengewoon Smakelijk
Parklaan 6
5741 EZ Beek en Donk

T    0492 462 521
E    info@buitengewoonsmakelijk.nl
W  www.buitengewoonsmakelijk.nl

Waar kunt u ons vinden?
1

2

3

4

Wij wensen iedereen 
bijzonder smakelijke 

feestdagen. 
We hopen u in 2014 
vaak terug te zien.

*Lunchroom Buitengewoon Smakelijk is 
gesloten vanaf maandag 23 december 
tot 1 januari. Wij zijn weer open op 2 

januari 2014.

Laarbeeks Liedjesfestival en het 1e Junior 
Liedjesfestival bij Radio Kontakt

Carbid Club Laarbeek schiet traditie-
getrouw het oude jaar uit in Aarle-Rixtel

Catalaanse kerststal in Lieshout

Laarbeek - Radio Kontakt zal het 1e 
junior Liedjesfestival van Laarbeek 
houden op 22 februari 2014. Het 
1e junior festival vindt plaats in het 
Dorpshuis in Lieshout. Het begint 
om 14.00 uur. Het junior liedjesfes-
tival wordt live uitgezonden op Ra-
dio Kontakt.

Alle kinderen van 8 t/m 15 jaar kun-
nen deelnemen aan het Liedjesfesti-
val. Het is een laagdrempelig eve-
nement en de deelnemers dingen 
mee naar de eervolle prijs voor het 
leukste jeugdcarnavalslied van Laar-
beek.  

Op 23 februari 2014, de laatste zon-
dagmiddag voor carnaval, zal weer 
het grootste familiefeest van Laar-
beek plaatsvinden. Radio Kontakt 
houdt die dag opnieuw het Laarbeeks 
Liedjesfestival. Iedereen die daar ple-
zier aan beleeft, kan meedoen. 

De deelnemers moeten in Laarbeek 
wonen en gaan proberen het beste 
Laarbeekse jeugdlied ten gehore te 
brengen. Er wordt live meegezongen 
met een vooraf opgenomen cd (inclu-
sief zang dus) of live met een muziek-

band of cd zonder de vooraf opgeno-
men zang. De keuze hierbij is aan de 
deelnemers zelf. Een deskundige jury 
gaat kijken, luisteren en kiezen wie als 
winnaar met de eer mag strijken. De 
jury zal niet letten op het feit of liedjes 
wel of niet over Laarbeek gaan. Het 
gaat er vooral om een echt feestnum-

mer te maken, wat iedere jeugdige 
carnavalsvierder snel mee kan zingen. 
Ook wordt er een publieksprijs inge-
steld: elke bezoeker kan tijdens het 
junior-liedjesfestival zo zijn/haar beste 
nummer kiezen. Iedereen mag zoveel 
formulieren invullen als men wil. Per 
formulier betaalt men €0,50. Voor 
meer info verwijst men naar de web-

site.

De inschrijving voor de deelnemers  
van het junior festival  loopt tot 
uiterlijk 31 januari 2014. De in-
schrijving voor het senior festival is 
geopend tot uiterlijk 31 december 
2013. Opgeven na genoemde data 

is  niet meer mogelijk.  Het deelname-
formulier is vanaf de website www.
kontaktfm.nl te downloaden. Zorg wel 
dat men het snel en op tijd instuurt.

Als zij het inschrijfformulier ontvangen 
hebben, hoort men hoe alles verder 
gaat.

Aarle-Rixtel - Het begint ondertus-
sen een traditie te worden op oude-
jaarsdag in Aarle-Rixtel. Carbid Club 
Laarbeek organiseert dit jaar voor het 
zevende jaar op rij een groot carbid-
schiet-evenement om het oude jaar 
luid uit te knallen. 

Het begon ruim zeven jaar geleden 
met een groep vrienden uit Aarle-Rix-
tel en Beek en Donk die in de nacht 
van oud op nieuw een melkbus in de 
wei legden om het oude jaar uit schie-
ten met carbid. 

Van het één kwam het ander en de op-
richting van Carbid Club Laarbeek was 
een feit. Ondertussen is Carbid Club 
Laarbeek de grootste carbidclub van 
Zuid Nederland. Het evenement tij-
dens oudjaar werd met het jaar groter 
en professioneler. Ondertussen wordt 
jaarlijks met de gemeente overlegd om 
het evenement vooral veilig en gezel-
lig te laten verlopen. De creativiteit 
van de techneuten van Carbid Club 
Laarbeek zorgt ieder jaar weer voor 
nieuwe creaties om carbid te schieten. 

Carbidschieten is een Oud-Hollandse 
traditie die met name in het noorde-
lijke en oostelijke gedeelte van het Ne-
derland nog altijd mateloos populair 
is. Carbid is een gesteente dat een gas 
ontwikkelt als het in aanraking komt 
met water. Een afgesloten melkbus 
zorgt vervolgens voor een oorverdo-
vende knal. Veiligheid staat voorop 
en derhalve wordt er met voetbal-
len geschoten. Carbid Club Laarbeek 
raadt mensen ten strengste af om te 
experimenteren met carbid. Het vergt 
een doordachte en vooral veilige voor-
bereiding. 

Naast het jaarlijkse evenement tijdens 
oudjaar luistert Carbid Club Laarbeek 
ook bijzondere gebeurtenissen en 
andere evenementen op met carbid-
schoten. Voor meer informatie kunt u 
kijken op:www.carbidclublaarbeek.nl.

Ook dit jaar wordt er dus op oude-
jaarsdag geschoten aan het terrein 
Laag Strijp te Aarle-Rixtel. Aanvang 
10.30 - 16.30 uur. 

Lieshout - Broeder Josep uit Lieshout 
vindt de Nederlandse kerststallen over 
het algemeen mooi, maar saai. In zijn 
vaderland Catalonië maken ze daar 
meer werk van. Een voorbeeld hiervan 
is te zien in de Sint Servatius kerk in 
Lieshout gedurende de beide kerstda-
gen, de zondag na Kerst en Nieuw-
jaarsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Broeder Josep woont al vele jaren in 
Nederland, maar de Catalaanse kerst-
stal is hij trouw gebleven. Met behulp 

van Catalaanse vrienden bouwde hij 
ook dit jaar weer in Lieshout een heuse 
Catalaanse kerststal. 

Het woord ‘kerststal’ suggereert dat 
het om een uitbeelding van enkel het 
kerstgebeuren gaat en dat is bij de 
Catalaanse kerststallen nooit het ge-
val. Die laten veel meer gebeurtenis-
sen zien: de aankondiging aan Maria, 
Maria op bezoek bij Elisabeth, Jozef 
en Maria op zoek naar een herberg, 
de aanbidding van de koningen, de 

vlucht naar Egypte en natuurlijk groots 
de geboorte van Jezus in de stal. Alles 
verfraait met waterpartijen en diverse 
andere attributen. 

U bent van harte uitgenodigd om de 
Catalaanse kerststal en nog talrijke 
andere kerststallen en kerststalletjes, 
waaronder de parochie kerststal, te 
bekijken. Het Gilde houdt deze uren 
de wacht bij de stal. Broeder Josep be-
dankt allen die hem geholpen hebben 
de Catalaanse kerststal op te bouwen.
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Opgave:

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

ADVENTSKALENDER SPELLETJES VERSIERING
CHAMPAGNE KERSTSTAL NIEUWJAAR
FEESTDAG KERSTMIS PROOSTEN
RECEPTEN VERHALEN VRIENDEN
VUURWERK CADEAUS FAMILIE
GEDICHT OUDJAAR LIEFDE
WARMTE JEZUS SAMEN
VREDE BOOM ETEN

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Tiny van Leuken

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Mari van de Rijt

2. Thea Schrama

3. Piet Bouwdewijns

Medium

9 5

4 7

2 1 8 4

5 6 8 9 4

7 9

8 2 1 7 5

6 2 1 3

3 4

7 3

Puzzle #225905

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

ADVENTSKALENDER

BOOM

CADEAUS

CHAMPAGNE

ETEN

FAMILIE

FEESTDAG

GEDICHT

JEZUS

KERSTMIS

KERSTSTAL

LIEFDE

NIEUWJAAR

OUDJAAR

PROOSTEN

RECEPTEN

SAMEN

SPELLETJES

VERHALEN

VERSIERING

VREDE

VRIENDEN

VUURWERK

WARMTE

MOOI GEZONDMOOI GEZOND Gezonde tussendoortjes

Kunnen tussendoortjes ook gezond zijn?
Jazeker! Lekkere tussendoortjes die je kunt meenemen naar je 
werk, naar school, voor onderweg en die je zoveel mag eten als 
je wilt. Ze brengen je hormoonhuishouding in balans en helpen bij 
het afvallen, indien dat je doel is. Ze maken eerst je lichaam van 
binnen volledig gezond, zodat je daarna gewicht verliest. Hieronder 
genoemde tussendoortjes zijn gezond, dus ook wanneer afvallen 
niet direct je doel is. Een handje rauwe noten, een avocado, pure 
chocolade met minimaal 70% cacao, wat rauwe 
groente zoals wortelen of heerlijke rosbief, 
carpaccio of kipfilet. Allemaal verkrijgbaar bij ‘t 
Verswarenhuys!

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept:
Los het gist en de suiker op in het lauwwarme water en roer goed door. Maak 
op het aanrecht een bergje bloem en meng daar het zout door. Maak in het 
midden een gat er giet er het water met de gist en suiker bij. Meng alles tot je 
een soepel deeg krijgt wat lekker luchtig is. Voeg evt. nog een beetje bloem 
toe.  Snijd de olijven fijn en hak de rozemarijn naalden fijn ( of evt. andere 
gedroogde kruiden). Meng de kruiden en olijven door het deeg, en leg weg in 
een kom. Bestrooi de bovenkant met een beetje bloem en maak met een mes 
een diepe kerf in het deeg. Dek af met een keukendoek en laat 35 rijzen op 
kamertemperatuur. Bak een bakplaat met een bakpapier en bestrooi met een 
beetje bloem, rol het deeg uit tot een groot rechthoek ( 1cm dikte). Duw met 
je duim ± 25 holletjes in het brood zodat er lucht in kan en laat het vervolgens 
weer 45 min rijzen met een doek erover.  Bak het brood af in een oven op 
220°c ( ongeveer 15 min). Haal het brood uit de oven en besprenkel lekker 
met olijfolie en zeezout. Snijd het brood in repen van 2 cm. Smakelijk. 

Zie overige kerstrecepten op pagina 35

500 gr bloem
1,5 zakje gist
15 gr suiker
3,6 dl lauwwarm water
10 gr zout

30 gr zwarte olijven
2 el gedroogde kruiden ( 
rozemarijn)
Olijfolie
Zeezout

Recept van de week

Heerlijk vers gemaakt focacciabrood met olijven

www.kookcentrumbrabant.nl

Lekker 

om te maken 

voor de 
kerst
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Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Lieshout - Voor het tweede jaar 
wordt in het dorpshuis in Lieshout 
een koffieochtend georganiseerd 
voor vrouwen die oorspronkelijk 
niet uit Nederland komen. Eén keer 
in de twee weken komen de vrou-
wen op maandagochtend samen. 

Gezelligheid staat daarbij voorop 
en ‘alles wat daarbij komt’, is mooi 
meegenomen. Er is, op een onge-
dwongen manier,  aandacht voor 
de Nederlandse gewoonten, zoals 

het Sinterklaasfeest of het vieren 
van Kerst. Er kunnen vragen gesteld 
worden over praktische zaken, zoals 
de nieuwsbrief van school of over 
de ontwikkeling van kinderen: Wan-
neer leren kinderen in Nederland 
fietsen? Het is oefenstof om het 
Nederlands beter te leren spreken. 
Uiteraard is er genoeg ruimte voor 
eigen ideeën. Zo hebben de vrou-
wen vorig jaar met henna tatoeages 
aangebracht op elkaars handen, wat 
in hun land van herkomst ‘gewoon’ 
is. Een goede manier om elkaars 
achtergrond te leren kennen. 

Verder is het plan opgevat om in 
januari een keer te gaan badmin-
tonnen. Het streven is dat door de 
onderlinge contacten het gevoel 
van ’erbij horen, gezien worden’ het 
gevoel van ‘thuis voelen’ verstevigd 
wordt. En dat alles onder het genot 
van een kopje koffie en vaak een 
zelfgemaakte lekkernij. De vrouwen 
worden begeleid door Mariëlle van 
Loon, Belinda Kester en Dieuwke 
Kommerij, allen met een Pabo-op-
leiding op zak. Het vrijwilligersiniti-
atief valt onder de activiteiten van 
Stichting Vierbinden. 

Stichting ‘Make-A-Wish’ laat wensen van ernstig zieke kinderen uitkomen 

“Ik mocht als echte brandweerman een autobrand blussen!”
Redacteur: Thea Wich

Beek en Donk -  ‘Make-A-Wish Neder-
land’ vervulde donderdag 12 december 
de 5000ste wens van een ernstig ziek 
kind. Ook in Laarbeek liet deze stich-
ting de afgelopen jaren enkele wensen 
in vervulling gaan. Zo mocht de zesjari-
ge Daan de Groot vorige zomer de hele 
dag op stap met de brandweer.

Vervulling van de liefste wens 
Stichting ‘Make-A-Wish Nederland’ 
(voorheen ‘Doe een Wens’) vervult de 
liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 
jaar met een levensbedreigende ziekte. 
De stichting draait bijna volledig op 
vrijwilligers en donateurs. Vrijwilligster 
Annemie van de Burgt (55) uit Beek en 
Donk: “Het vervullen van een allerlief-
ste wens heeft op zieke kinderen en bij-
horende families heel veel impact. Het 
effect is dat de blijheid en energie van 
deze kinderen omhoog gaat. Dit wordt 
ook geconstateerd door de artsen.”

Aanmelden 
“Iedereen kan een wens aanmelden 
bij ‘Make-A-Wish’”, aldus de Beek 
en Donkse vrijwilligster. “Als de fami-
lie toestemming geeft, dan wordt het 
proces in gang gezet.” Daan de Groot 
werd, met toestemming van zijn ou-
ders Marieke en Arian, in het voorjaar 
van 2012 aangemeld door de artsen 
van het Radboud ziekenhuis. Moe-
der Marieke de Groot: “Bij Daan was 
in februari 2012 een hersentumor ge-
constateerd. Omdat zijn overlevings- 
kansen klein waren en hij een heel zwaar 
behandelingstraject in moest, zagen wij 
zo’n dag wel zitten.”

Idolaat van de brandweer 
Om meer informatie te krijgen over de 
ziekte en het behandelproces nam de 
stichting na de aanmelding contact op 
met familie ’De Groot’. Moeder Ma-
rieke: “Er werd ook gevraagd of wij 
enig idee hadden wat zijn liefste wens 
zou kunnen zijn. Dat hadden wij. Daan 
is helemaal idolaat van de brandweer.” 
Om de wens goed te kunnen omschrij-
ven vulden beide ouders, samen met 
Daan, een toegestuurd vragenboekje in. 

Een complete verrassing 
“Ik wil graag zien wat de brandweer 
doet,” vertelde Daan tegen An-
nemie van de Burgt toen zij samen 
met een andere vrijwilliger van de 
stichting zijn wens officieel kwa-
men ‘halen’. Tot aan de dag zelf, 
27 juli 2012, wist de familie niet of 
Daans wens in vervulling zou gaan. 
Marieke: “Wij wisten alleen dat er 
op deze dag iets zou gaan gebeu-
ren als Daan zich goed zou voelen.  

Voor de rest bleef het voor ons al-
lemaal een verrassing.”

Een echte brandweerman 
In de ochtend van de bewuste dag 
arriveerde een grote brandweerauto 
met drie brandweermannen van de 
‘Beroepsbrandweer Helmond’. Daan: 
“Ik stond bij de poort te wachten en 
toen hoorde ik de sirenes. Toen dacht 
ik, dat is de brandweer.” Daan kreeg 
een nieuw brandweerpak en de hele 

familie, inclusief broertje Teun (3), 
mocht met de brandweerauto mee 
naar de kazerne in Helmond.

“Je kon het zo gek niet bedenken of 
‘Make-A-Wish’ had ervoor gezorgd”, 
aldus een enthousiaste Marieke. “Een 
complete lunch, een brandweertaart, 
een compleet verzorgde dag. Onder-
weg naar Helmond kreeg Daan zelfs 
een melding door.”

Brandjes blussen en 
pannenkoeken eten 
Na een rondleiding in de kazerne en 
het uitproberen van de sirene van de 
brandweerauto mocht Daan spui-
ten met een waterkanon en met zijn 
vader in de hoogwerker. Daan: “Ik 
mocht tot aan de lucht.” Ook mocht 
hij een gesimuleerde autobrand 
blussen: Papa hield de slang vast, ik 
mocht hem aanzetten. De auto was 
zo geblust.” De dag werd afgesloten 
met de opa’s, oma’s en vriendinnetje 
Janne in het pannenkoekenhuis en 
toen in de limousine naar huis.

Een supergave dag 
“Zo’n dag doet heel veel”, vertelt 
Marieke. “Het geeft een dag ont-
spanning in een zware tijd. Er komt 
een lach op een gezicht van een kind 
dat eigenlijk geen kind meer is.” Ook 
Daan, met wie het nu weer goed 
gaat, denkt met een blij gevoel terug 
aan zijn ’wensdag’: “Ik vond de dag 
supergaaf!”

Meer informatie over ‘Make-A-Wish’ 
is te vinden op: 
www.makeawishnederland.org.

Daan de Groot, in een op maat gemaakt brandweerpak, 
blust samen met zijn vader Arian een autobrand

Koffieochtend voor ‘Liessentse’ 
vrouwen uit alle windstreken

vlnr. Christina met zoontje, Silver, Dieuwke, Martha, Mona, Liza, Ayan en Mariëlle.

Spring- en luchtkussenparadijs in een verwarmde halSpring- en luchtkussenparadijs in een verwarmde hal

Crazy Winter Wonderland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fitland Gemert

donderdag 2 t/m zondag 5 januari 2014

Foto’s & impressies: 
www.facebook.com/CrazyWinterWonderland 

Meer informatie:
www.crazyair.nl/CrazyWinterWonderland
    

Entree:
Kinderen: €5,-  Ouders: Gratis

Er is horeca aanwezig en voor 
de kinderen zijn er Bras- en 
Bunkerkaarten te koop.

Adres:
Vicaris v/d Asdonckstraat 55 
5421 VB Gemert

Openingstijden: 
van 10:00 tot 18.30 uur

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64
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Eerste editie Week 16

April

Vanaf deze week valt elke donderdag De MooiLaarbeekKrant gratis bij 
alle inwoners van Laarbeek in de bus. Een nieuwe krant voor de ge-
meenschap, die voorziet in de behoeften van ondernemers, instellingen, 
verenigingen, stichtingen en de lezer, kortom een krant die voor ieder-
een interessant is. Dat is wat de initiatiefnemers Mark (24) en Nikki (23) 
Barten, broer en zus, voor ogen hebben. Zij willen van Laarbeek een 
grotere eenheid maken. 
Alles wat er speelt in de 
Laarbeekse samenlev-
ing moet te vinden zijn 
in deze krant, van moo-
ie verhalen tot puzzels 
en van een wekelijkse 
pagina voor ouderen 
tot een evenementen-
kalender.

Initiatiefnemers Mark en Nikki Barten overhandigen de eerste MooiLaarbeekKrant aan burgemeester Hans Ubachs 

Mei

Komend weekend bestaat Mariahout tachtig jaar en dat viert het 
dorp met diverse activiteiten. Dit feestweekend is een initiatief van 
de gezamenlijke Mariahoutse buurtverenigingen. Aan bod komen 
een dialectenavond, 
dorpszeskamp, bra-
derie en een Heilige 
Mis in het Open-
luchttheater. Al met 
al een gevarieerd 
weekend met activ-
iteiten voor jong en 
oud!

April

Het was gezellig druk afgelopen zondag rond Herberg de Brabantse 
Kluis. Op de binnenplaats hangt een leuke sfeer. Volwassenen en 
heel veel aanwezige kinderen kunnen van alles eten en drinken, 
maar ook een kalfje 
bekijken en - voor 
wie durft - aanrak-
en. De koeien staan 
nog op stal, maar 
zullen ’s middags 
voor de eerste keer 
dit voorjaar de wei 
in mogen.

Eén van de activiteiten tijdens het Weidegangsfeest in Aarle-Rixtel

Het Weidegangsfeest in Aarle-Rixtel 

Een nieuw weekblad voor Laarbeek! 

Mariahout bestaat 80 jaar

Juli

Afgelopen weekend was het dan eindelijk zo ver. WiSH Out-
door opende haar festivalpoorten voor al weer de zevende editie. 
Maar liefst 35.000 enthousiaste bezoekers wisten festivalterrein 
De Aa te vinden 
voor drie dagen 
house, hardstyle en 
alles daar tussenin. 
Veelal afkomstig 
uit Laarbeek, maar 
ook van ver buiten 
onze landgrenzen. 

Wish Outdoor laat niets te wensen over

Juni

Arthur (6) en Fleur (6) van de Mariabasisschool traden vorige week met 
elkaar in het huwelijk.  “Ja, ik wil”, zei het stel vorige week tegen elkaar op 
het gemeentehuis. In een stoere sportwagen, die als trouwauto fungeerde, 
arriveerde het bruid-
spaar helemaal in stijl 
bij het raadhuis.  Ar-
thur in een net, zwart 
pak met een zwarte 
hoed en Fleur in een 
minibruidsjurkje met 
prachtig opgestoken 
haar. 

Het kersverse echtpaar Arthur (6) en Fleur (6) 

“Ja ik wil”

Augustus

Vanaf deze week is er elke week een pagina voor Boerdonke-
naren in De MooiLaarbeekKrant te vinden: MooiBoerdonk. 
De vraag om ook in Boerdonk te verschijnen werd meer-
dere keren gesteld en deze vraag werd positief beantwoord. 
Wekelijks kan men op de pagina MooiBoerdonk lezen over 
het wel en wee in dit dorpje.

De MooiLaarbeekKrant 
ook in en voor Boerdonk 

Augustus

Afgelopen weekend was het dan eindelijk zo ver. WiSH Outdoor opende haar festival-
poorten voor al weer de zevende editie. Maar liefst 35.000 enthousiaste bezoekers wisten 
festivalterrein De Aa te vinden voor drie dagen house, hardstyle en alles daar tussenin. 
Veelal afkomstig uit Laarbeek, maar ook van ver buiten onze landgrenzen. 

Wij hebben de langste!

Piet van Lierop tijdens ‘zijn’ wereldrecordpoging 

De krant van 

2013 in vogelvlucht

‘Meer mogelijk maken door minder te doen’, dat is het motto van de prikkelarme ker-
mis. Geen felle, knipperende lichten en harde geluiden, maar alleen de achtergrondmuz-
iek van het Piet van Thielplein, zodat de kermis voor 
iedereen toegankelijk is. Dit jaar is waarschijnlijk het 
laatste jaar dat de kermis alleen in de gemeente Laar-
beek is. Zelfs de gemeente Tilburg werkt eraan om 
volgend jaar het Laarbeekse concept over te nemen. 
Aan de Beek en Donkse kermis werken maar liefst 45 
vrijwilligers mee. 

Uniek in Nederland: Prikkelarme kermis

Augustus

Volledig uitverkocht waren beide avonden van het ‘Oktoberfest Aarle-
Rixtel’, dat afgelopen weekend plaatsvond in een grote feesttent in Aarle-
Rixtel. Voor de tweede keer organiseerde ‘De Klokkendorper’ dit festival, 
geheel in Duitse sfeer, 
compleet met Lederho-
sen, Schlagers en bierpul-
len. Na het aanslaan van 
het eerste vat door burge-
meester Hans Ubachs en 
Bavaria-directeur Noud 
Swinkels barstte het feest 
los. Het was ‘Woender-
baar und Spitze’!  

Oktoberfest Aarle-Rixtel: Woenderbaar und Spitze!

Oktober

Met trots mag Hans Vereijken 
(Vereijken kwekerijen) zich 
‘Ondernemer van het Jaar’ 
noemen. Koen Schrama 
(TRIA Fietsen) mag zich 
betitelen als ‘Starter van het 
Jaar’. Een traject dat al bijna 
een jaar loopt en een initia-
tief is van Stichting Onderne-
mer van het Jaar Peel Noord, 
in samenwerking met de 
gemeenten Gemert-Bakel en 
Laarbeek.

Laarbeek dubbel in de prijzen tijdens 
‘Ondernemer van het jaar’-verkiezing
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De krant van 

2013 in vogelvlucht

‘Meer mogelijk maken door minder te doen’, dat is het motto van de prikkelarme ker-
mis. Geen felle, knipperende lichten en harde geluiden, maar alleen de achtergrondmuz-
iek van het Piet van Thielplein, zodat de kermis voor 
iedereen toegankelijk is. Dit jaar is waarschijnlijk het 
laatste jaar dat de kermis alleen in de gemeente Laar-
beek is. Zelfs de gemeente Tilburg werkt eraan om 
volgend jaar het Laarbeekse concept over te nemen. 
Aan de Beek en Donkse kermis werken maar liefst 45 
vrijwilligers mee. 

Uniek in Nederland: Prikkelarme kermis

Augustus

Volledig uitverkocht waren beide avonden van het ‘Oktoberfest Aarle-
Rixtel’, dat afgelopen weekend plaatsvond in een grote feesttent in Aarle-
Rixtel. Voor de tweede keer organiseerde ‘De Klokkendorper’ dit festival, 
geheel in Duitse sfeer, 
compleet met Lederho-
sen, Schlagers en bierpul-
len. Na het aanslaan van 
het eerste vat door burge-
meester Hans Ubachs en 
Bavaria-directeur Noud 
Swinkels barstte het feest 
los. Het was ‘Woender-
baar und Spitze’!  

Oktoberfest Aarle-Rixtel: Woenderbaar und Spitze!

Oktober

MooiLaarbeek gaat de samenwerking aan met onderzoeksbureau 
TOP-onderzoek, welke inwonerspanels uitvoert. Burgers van Laarbeek 
kunnen zich inschrijven voor het panel, waarna ze regelmatig een en-
quête ontvangen. Door 
middel van deze enquête 
kan de burger meeden-
ken en meepraten over 
de gemeente. Het resul-
taat wordt uiteindelijk 
gepubliceerd in De 
MooiLaarbeekKrant. 

Meedenken, Meepraten: TipMooiLaarbeek.nl

September
Martijn Hulsen van TOP-onderzoek 

Met trots mag Hans Vereijken 
(Vereijken kwekerijen) zich 
‘Ondernemer van het Jaar’ 
noemen. Koen Schrama 
(TRIA Fietsen) mag zich 
betitelen als ‘Starter van het 
Jaar’. Een traject dat al bijna 
een jaar loopt en een initia-
tief is van Stichting Onderne-
mer van het Jaar Peel Noord, 
in samenwerking met de 
gemeenten Gemert-Bakel en 
Laarbeek.

Laarbeek dubbel in de prijzen tijdens 
‘Ondernemer van het jaar’-verkiezing

November
Hans Vereijken, Ondernemer 
van het Jaar 2013)

Koen Schrama, Starter 

van het Jaar 2013 

Nina Sneijers, Britt van Stiphout en Geerte Simons werden woensdagmorgen op hun basisschool verrast door locoburge-
meester Hans Vereijken. Hij reikte samen met de drie Jeugdwethouders van de Laarbeekse Jeugdgemeenteraad, een Kinder-
lintje uit aan deze drie lokale helden. Zij kregen dit, omdat zij, ieder op hun manier, iets speciaals of belangrijks hadden gedaan.

Jonge helden krijgen Laarbeeks kinderlintje

Britt van Stiphout van ’t OtterkeGeerte Simons van ‘t OtterkeNina Sneijers van De Raagten

November

Kasteel Croy is door 19% van de Laarbekenaren gekozen als de beste bezienswaar-
digheid van Laarbeek. Dit blijkt uit de enquête van TipMooiLaarbeek.nl. Op de tweede 
plaats komt de Muziektuin (13%). 

Kasteel Croy beste bezienswaardigheid in Laarbeek

November

Ook dit jaar wist Sinterklaas weer de weg naar Laarbeek te vinden. In Beek 
en Donk kwam hij zaterdag per boot aan. Daarna vervolgde de goedhei-
ligman zijn weg met de boot naar Aarle-Rixtel en per trein naar Lieshout 
om vervolgens 
ook Mariahout 
aan te doen. Af-
gelopen vrijdag 
zwaaide Sinterk-
laas alle kinderen 
weer uit. Hij zette 
weer koers richt-
ing Spanje. Tot 
volgend jaar! 

Sinterklaas wordt verwelkomd én uitgezwaaid 

November - December 

De komst van de nieuwe weg wordt voorlopig uitgesteld. In de motie kwam naar voren dat de 
nut en noodzaak van de weg nooit is aangetoond. De Tweede Kamer wil dat eerst de besta-

ande knelpunten van Brabant aandacht krijgen, voordat er geld gestoken 
wordt in ‘De Ruit’.  

Tweede kamer stelt komst van ‘De Ruit’ uit

November

Huidige editie

Week 51
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DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
Smash
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Lea H

KINDERKLEDING
Vingino
Baker bridge
Cks

MAATJE MEER
X-two
Samoon
No secret
Open end

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

EN NOG VEEL MEER!

GROOT GEDEELTE 
DAMES KLEDING         

50% KORTING
ALLE KINDERKLEDING 
50% KORTING

ZONDAG 22 DECEMBER OPEN  10.00 - 17.00 uur
2E KERSTDAG OPEN     10.00 - 17.00 uur
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Huub Cloudt

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:
Toon van de Weijst

Proficiat 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

BEL DE SPECIALIST

GEVRAAGD

TE HUUR

GEVRAAGD

TE KOOP

VERLOREN

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

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

Lipjes van blikjes frisdrank/bier 
gevraagd. Contact via: rtl@chello.nl

Groene hoekbank. Ca. 3,5 meter bij 2,5 meter. 
Voor meer informatie tel: 06-36543101 

Nieuwe stuntstep verloren in Beek en 
Donk voor Jan Linders. Heeft u of uw 
kind een vreemde step mee naar huis ge-
nomen, neem dan a.u.b. contact op via 
06-19426434 of dalmador78@live.nl 

4 aluminium lichtmetalen velgen 15inch 
zgan +bouten. 5x112mm-ET40. Vraagpri-
js: € 200,-Tel: 0492-462387. Van Mer-
cA170. Foto op verzoek.

Inklapbare zonnebank van Philips. 8 
jaar oud. 2 jaar geleden zijn er nieu-
we lampen ingezet. € 100,-. Contact: 
c.vermeulen@onsbrabantnet.nl 

2 kinderfietsen 16 en 20 inch blauw/grijs. 
Voor meer info tel: 06-50530616 

Kunststof glijbaan voor aan een speelhuis-
je. Voor meer info tel: 06-50530616  

4 winterbanden z.g.a.n.,7 mm . merk: 
Blackstone 155/80 R13. totaalprijs € 80,-. 
Leo 06-23559595    

Gratis vuren ledikant af te halen 90x200cm 
Tel: 0499-422797 

Winterbanden, steek 5 x 100  naaf 57.1. 2x 
6,5 mm en 2x 4,5 mm. Tel. 06-22491835

Handgemaakte berken kerststal. 90 br 50 
diep 50cm hoog. €35,00 tel 06-51052986

Gratis op te halen in Beek en Donk een 
gebruikte trampoline, de rand ontbreekt. 
Doorsnede rond de 3 meter. 
Tel. 06-23559595.

Mariahout: 90 m2 opslagruimte te huur 
voorzien van 2 elektrische overheadde-
uren 2,7m x 3m (hxb). Ruime rangeer-
mogelijkheden. Huurprijs op aanvraag. 
Contact: opslagmariahout@gmail.com 
tel: 0413-209306.

Drie rollen stoffen met als tekst ‘Leader’ 
erop en verschillende lappen gele stof-
fen. Contact via: 0499-422966

USB stick met films erop; gevonden in 
Mariastraat A-R; af te halen na vermeld-
ing van inhoud via tel: 06-12477083

2 brillen gevonden in omgeving Heuvel-
plein, Beek en Donk. Af te halen na beschri-
jving bij kantoor De MooiLaarbeekKrant

GEVONDEN

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Het is mogelijk om een gratis zoekertje 
te plaatsen in De MooiLaarbeekKrant 
en op de nieuwswebsite van Laar-
beek: www.mooilaarbeek.nl. Als par-
ticulier zijnde kunt u een zoekertje 
eenvoudig aanmelden door een 
mail te sturen naar: info@mooilaar-
beek.nl. Voorwaarden: het zoekertje 
bestaat uit maximaal 20 woorden en 
er staan maximaal 2 zoekertjes per e-
mailadres/telefoonnr. in de krant. Een 
zoekertje blijft max. 2 weken staan in 
de krant en op internet.

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

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

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: 

info@mooilaarbeek.nl
vanaf €19,95

w w w . h e i k a n t j e . n l
  Wo l f s p u t t e n  6     A a r l e - R i x t e l    0 4 9 2 - 3 8 1 2 1 7

Proficiat Melissa

Gefeliciteerd Ted!

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

bij Intertoys Beek en Donk.

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

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

Marleen Biemans
uit Mariahout is op 10 

december geslaagd voor haar 
Master/Artsexamen. Op 7 

januari vindt in Nijmegen de 
beëdiging en uitreiking van 

het getuigschrift plaats.

  Gefeliciteerd 
Marleen! 

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

Gevraagd huishoudelijke hulp voor ongeveer 
20 uur per week. Voor info T: 06-53149903 
vermeulengrondwerken@hetnet.nl. 

Dweilorkest Boerdonk is op zoek naar 
mensen die sousafoon of bariton bespelen. 
ervaring gewenst. 
Reacties naar Anita Donkers 06-42020721

Paardenwei omgeving Gemert, Handel, 
Beek en Donk, Bakel, Elsendorp gevraagd. 
Tel: 06-30174344

Ik ga verhuizen !

 Vorige week is het nieuwe kindcentrum opgeleverd. 
Nu gaan we het van binnen helemaal mooi inrichten, 
voordat we gaan verhuizen. Op 6 januari verhuist eerst 
Viela Spring en op 13 januari de basisschool. Op deze 
dag openen we het kindcentrum feestelijk, samen met 
alle kinderen en ouders. Het wordt supermooi!  
 
 Graag wensen wij u hele fi jne feestdagen en een 
sprankelend 2014! Tot ziens aan de Grotenhof 4.

Team Viela Spring en Basisschool De Fontein.

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

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

Basisschool De Fontein en Viela Spring 
zijn vanaf januari Kindcentrum De Sprankel  
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Zondag 29 december live uitzending 
Kwizut van 18.00 tot 24.00 uur

Volg de kwizut quizavond op radio.

Radio Kontakt 
Otterweg 25  
0492-463624

info@kontaktfm.nl 
www.kontaktfm.nl 

 

Wij wensen U �jne feestdagen 
en een gezond 2014!

Decemberactie Loopt nog

Koopzondag 
Piet van Thielplein / Koppelstraat

Diverse winkels zijn 
geopend tot 17.00 uur

Winkeliersvereniging 
Piet van Thielplein / Koppelstraat 

wenst u prettige feestdagen

Bij iedere besteding van 
€ 5,- ontvang je een stempel 
bij de  deelnemende winkeliers 
(1ste  stempel gratis). De winnaars 
worden wekelijks bekend gemaakt. 
Actie loopt tot en met 28 december 2013

Iedereen van de partij bij Sint Servatius Gilde Flessen Actie Yammas Mariahout

Flessenactie jeugdcarnaval Lieshout

Kamerkoor Cantique in 
Kouwenbergs kerkje

(Jeugd)prinsenreceptie in Mariahout

Lieshout - Bij het Sint Servatius Gilde 
uit Lieshout staat het Broederschap 
hoog in het vaandel. Als er bij het 
Sint Servatius Gilde iets te vieren valt, 
zijn meestal alle Gildebroeders van de 
partij, maar dit is ook het geval als de 
handen uit de mouwen  gestoken moet 
worden. 

Vorige week zaterdag lag het in de 
planning om rond het verbouwde pa-
viljoen op de beemdkant de bestrating 
aan te brengen. De zandbedding had 
Gildebroeder Frank van de Kam er vrij-
dags strak in gelegd. Dit met behulp van 
een sjofel van Firma Vereijken. Met 23 
Gildebroeders en enkele enthousiaste 
leden werd er s ’morgens begonnen om 
de 2300 stenen te leggen. Naar gelang 
de tijd vorderde werden de steenhopen 

kleiner en de gelegde oppervlakte gro-
ter, maar ook het tempo werd zachtjes 
aan lager. Dit is begrijpelijk voor dit zo 
ongewone werk.

Om 15.15 uur werd de laatste steen ge-
legd en het aftrillen was ook nagenoeg 
afgerond. Na nog één pilsje gedronken 
te hebben ging iedereen uitgeblust naar 
huis met de wetenschap dat het thuis 
een lange badscène zou gaan worden.

Afgelopen zondag  15 december was 
het Gilde in Lieshout om in samenwer-
king met de harmonie de kerstmarkt te 
openen. Stichting Sint Servatius Kapel 
had er ook een kraam afgehuurd waar 
zij probeerde mensen te bewegen om 
vriend te worden van de kapel. Door 
sponsering van €2.50 per maand  kon 

men vriend worden. Dit om de jaarlijkse 
onkosten, zoals verzekering en stroom-
kosten te kunnen dekken. Hier hebben 
veel mensen op gereageerd, waarvoor 
hartelijke dank. Als men zich geroepen 
voelt om ook vriend van de kapel te 
worden, spreek dan iemand van het 
Gilde aan.

Mariahout - De leden van Yammas in 
Mariahout komen op vrijdag 27 de-
cember langs de deuren om lege fles-
sen op te halen. Zij vertrekken ‘s mor-
gens om 10.00 uur vanaf het Buurthuis 
en bezoeken dan het buitengebied. 

Tienerwerk Yammas heeft nog niet ge-
noeg auto’s voor de actie. Ouders die 
het leuk vinden om mee te rijden zijn 
daarom van harte welkom. Om 12.00 
uur sluiten de leden de flessenactie in 
het buitengebied af met een broodje en 
een kop soep. 

Om 18.00 uur gaan de leden vervol-
gens weer op pad om nu binnen de 

bebouwde kom van Mariahout langs 
de deuren te gaan. Indien u geen lege 
flessen heeft en toch een donatie wilt 
doen is dit mogelijk onder vermelding 
van Flessen actie Yammas Mariahout. 
Bankrekeningnr: 1289.35.669.

Een gedeelte van de opbrengst komt ten 
goede aan de Doe een Wens Stichting, 
dit is een stichting die wensen vervult 
voor kinderen met een levensbedrei-
gende ziekte. Het andere gedeelte komt 
ten goede aan de Yammas-leden. Vol-
gend jaar is een speciaal jaar.  Yammas 
bestaat dan 20 jaar. Dit wordt gevierd 
op vrijdag 16 mei.  Volgend jaar gaat 
Yammas weer naar Walibiworld. 

Lieshout - De jeugdraad van de Raopers 
komt op vrijdag 27 december langs de 
deuren om lege statiegeldflessen op te 
halen. Ze zullen die dag samen met de 
hulp van de grote raad op pad gaan om 
zoveel mogelijk in te zamelen. 

De jeugdraad probeert geld in te zame-
len om ook dit jaar weer een geweldige 

jeugdcarnaval en optocht mogelijk te 
maken voor de kinderen uit Lieshout. 
Wie wil, kan een paar flessen klaarzet-
ten om mee te geven.  Ben je die dag 
niet thuis? Hang of zet ze dan bij de 
deur dan haalt de jeugdraad de flessen 
op. Alvast bedank namens de carnavals-
jeugdleiding Lieshout.

Aarle-Rixtel - Kamerkoor Canti-
que is een gemengd koor uit Aar-
le-Rixtel en omgeving met een re-
pertoire van barok tot romantiek. 
Het koor bestaat sinds 1992 en 
staat onder de bezielende leiding 
van Jacqueline Wezenberg.

Op zondag 22 december a.s. zal 
Cantique een kerstconcert ver-
zorgen in het Kouwenbergs kerk-
je aan het Kouwenbergplein in 
Aarle-Rixtel. Hierbij zullen wer-
ken ten gehore worden gebracht 

van diverse componisten. Dit jaar 
staan de werken van Henry Purcell 
centraal. De sopraan Ginette Kals 
zal enkele aria’s zingen en ook het 
strijkersensemble Duodecima ver-
leent haar medewerking aan dit 
concert. Natuurlijk zullen er ook 
kerstliederen gezongen worden en 
is er glühwein na afloop.

De aanvang is 15.00 uur en de 
toegang is gratis.

Mariahout - Afgelopen zaterdagmid-
dag vond er de jeugdreceptie voor de 
jeugdhoogheden van CV De Heikneuters 
plaats in cafe/zaal De Pelgrim. Vele ver-
enigingen, familie, vrienden en bekenden 
kwamen de jeugdhoogheden feliciteren. 

‘s Avonds vond de receptie voor prins 
Patrick en prinses Nicole plaats. Carna-
valsvereniging de Heikneuters kan terug-
kijken op een geslaagde prinsenreceptie. 
Aan het begin van de avond brachten 
de jeugdhoogheden de felicitaties over 
aan prins Patrick, prinses Nicole en ad-
judant Twan. Met een spel tussen prins 
Patrick, jeugdprins Joep en prinses Nicole 
en jeugdprinses Indy werd de battle der 
prinsen en prinsessen gewonnen door 
de jeugdprins en jeugdprinses.  Ook hier 
was er een grote opkomst van familie, 
vrienden, collega’s  en verenigingen waar 
het prinsenpaar met hun kinderen in het 
dagelijks leven actief in zijn. Natuurlijk 
waren er ook de carnavalsverengingen 
uit Laarbeek, Zijtaart en Keldonk om hun 
felicitaties over te brengen. 

Naast felicitaties, moest het prinsenpaar 
zich keer op keer bewijzen in de vorm van 
een uitdaging of een wedstrijd. Hier gaan 
we in de toekomst nog zeker een vervolg 
van zien. In ieder geval is beloofd om met 
steek op mee te gaan met het jeugdvoet-
balteam, waar de prins leider van is. Vele 
persoonlijke woordjes en cadeaus heeft 
het prinsenpaar in ontvangst genomen. 
Nog lang kunnen ze nagenieten van vele 
herinneringen aan deze speciale dag. Ook 
de muzikale begeleiding van de Grotten-
dorfers hebben de receptie tot een succes 
gemaakt, bedankt weer hiervoor!  

Aanstaande vrijdag 20 december staat 
de volgende activiteit op het programma. 
Dan mag de carnavalsvereniging samen 
met hun prins de Kansplus avond bijwo-
nen. Deze avond is bij de café zaal de 
Pelgrim. 

Het was zaterdag een zeer drukke gezel-
lige middag en avond waar de hooghe-
den van het Heidurp en de carnavalsver-
eniging met veel plezier aan terug zullen 
denken.

De gildebroeders hard aan het werk
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Arie gaat deze kerst gourmetten met zijn familie. Hij vindt het heerlijk om met z’n 
allen naar muziek te luisteren. Zijn singeltjes en Lp’s worden daarom deze Kerst 
weer van zolder gehaald en een Jukebox staat bovenaan op Aries verlanglijstje.

Arie van den Broek (67) uit Mariahout 
Sanda en haar man vieren de Kerst net even anders. Ze krijgen allebei geen verlof 
en moeten dus ook met de feestdagen hard doorwerken. Samen met hun dochter 
proberen ze er toch een bijzondere tijd van te maken met natuurlijk, lekker eten. 

Sanda (38) uit Beek en Donk 

Terwijl Mari de kerstkaarten aan het rondbrengen is, vertelt hij over zijn plannen. 
Mari is samen met zijn vrouw bijna iedere kerst in het buitenland te vinden. Dit 
jaar besloten zij een jaartje thuis te blijven: “Het lukte allemaal niet met boeken. 

Dit jaar gaan we dus lekker uit eten in Nederland.”

Mari van de Kerkhof (63) uit Aarle-Rixtel 

Bianca en Frederique hebben Sinterklaas groots gevierd samen. Met Kerst zijn zij 
daarom allebei ergens anders te vinden. Beiden vinden ze het belangrijk dat het 
met de feestdagen, maar eigenlijk het hele jaar door, vooral gezellig moet blijven. 

Het motto van de dames is dan ook ‘Be nice or go away’. 

Frederique (13) en Bianca (40) uit Beek en Donk 

Astrid wil tijdens de feestdagen ook tijd nemen om te relaxen: “Er zijn zoveel 
dingen die ‘moeten’ tijdens de Kerst. Ik vind het ook heerlijk om samen met de 

jongens een dagje onderuit op de bank kerstfilms te kijken.” 

Astrid Bevers (47) uit Lieshout 

Sterre en Lisa vinden de Kerstman het allerleukst aan Kerst, want “daar krijg je 
toch cadeautjes van”? “Nee joh”, onderbreekt Lieke haar twee vriendinnen, 
“Kerst gaat om samen zijn met je familie”. En zo is het maar net. Sterre, Lisa en 

Lieke wensen iedereen in Laarbeek een vrolijk kerstfeest.

Lieke, Sterre en Lisa uit Mariahout 

Betsy Derks (61) uit Lieshout

Angelique vindt de Kerst een gezellige familietijd. Hier hoort lekker eten bij, maar 
ook wat ‘quality time’ met haar drie kinderen. “De 2e kerstdag gaan we met de 

kinderen weg, een middagje bowlen of in het bos wandelen.” 

Angelique van Melis (44) uit Aarle-Rixtel 

Betsy zou het liefst met Kerst overal vrede wensen: “Mensen zijn extra lief voor 
elkaar met Kerst. Deze kerstgedachte zou eigenlijk het hele jaar door moeten 

gaan.” Betsy is van plan om deze Kerst uit eten te gaan met haar familie.

Redacteur: Iris Savenije 
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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Lieshout - Emmy’s mode is de droom 
van Emmy van Gerwen die in 2006, 
mede door de mensen om haar heen, 
uitgekomen is. Vrouwen vinden in de 
winkel chique-casual kleding, siera-
den, accessoires en schoenen. 

Privé shoppen
Heeft u overdag een drukke baan en 
geen tijd voor een winkel bezoek? 
Kom een avond privé shoppen bij 
Emmy’s Mode. Emmy en haar krach-
tige team van vrijwilligers en personeel 
staat klaar om u persoonlijk en eerlijk 
advies te geven. 

Bij Emmy’s mode heeft u de mogelijk-
heid om op afspraak een avond gezellig 
bij hen te komen winkelen. Het perso-
neel van Emmy’s Mode staat tot uw 
dienst en zorgt voor een lekker hapje 
en drankje. U heeft de hele winkel tot u 
beschikking en kunt op uw gemak een 
keuze maken uit onze uitgebreide col-
lectie. 

Modeshows
In maart en september organiseert 
Emmy’s Mode een spetterende mode-
show. Tijdens deze shows kunt u als 
eerste de nieuwe collectie bewonderen.

Bij Emmy’s Mode staan service, kwa-
liteit en gemak hoog in het vaandel. 
Geniet daarom in hartje Lieshout van 
goede service in een stijlvolle en gezel-
lige atmosfeer.

Nog cadeaus 
voor de kerst 

nodig?
Zondag 22 

december zijn wij 
geopend van 10.00 

tot 16.00 uur!

Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Aanbiedingen geldig van 20 t/m 31 dec.

De opruiming 
is begonnen!

Oplopende 
kortingen 

tot 50% 
op Dames-, heren- en kinderkleding

Emmy’s Mode
Uw kledingzaak 
in hartje Lieshout 

voor kleding, 
schoenen en 
accessoires

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

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL

30% 
KORTING

op luxe en cadeauartikelen

20% 
KORTING

op arbeidsloon bij reparatie

Wilt u een kerst 
attentie laten bezorgen? 

Bloemend bezorgd gratis uw 
bestelling tot aan 24 December in 

geheel Lieshout en Mariahout

Eerlijk advies bij Emmy’s Mode Lieshout

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2014 toe

Donderdag 19 december 2013

Heerlijke Feestmix 
200 gram van 3.99 voor 3.00

Met:Kersen,Cashew-,macadamia-,pecannoten

Extra voordelig 
Macadamianoten

250 gram van 6.65 voor 5.00

Rijstzoutjes 
4 zakken halen 3 betalen

Keuze uit 10 soorten

Champignons
bakje 0.79   2 bakjes 1.50

Haricot verts
250 gram 1.49

Gieser wildeman
stoofpeertjes kilo 0.69

Kent Mango
per stuk 0.99

Salustiana
hand/pers per kilo 0.99

DORPSSTRAAT 3, LIESHOUT
Aanbiedingen geldig van t/m 31 dec

Gebr. Kanters loon- en grondverzetbe-
drijf is al ruim 40 jaar een bloeiende 
onderneming gevestigd aan de Ooi-
evaarsweg in Beek en Donk. Zij zijn 
gestart vanuit de ouderlijke woning en 
dit is nog steeds het vertrouwde adres 
voor al uw loon- en grondwerkzaam-
heden. 

Het bedrijf heeft een modern machine-
park dat zowel groot als klein materi-
aal omvat. Het is destijds gestart met 
agrarisch loonwerk, maar sinds lange 
tijd verrichten ze ook grondwerkzaam-
heden en cultuurtechnisch werk.

Enkele werkzaamheden die 
ze verrichten:
• Uitgraven van bouwputten/ bouwrijp 
maken
• Uitgraven van sleuven, kelders, pa-
den, zwembaden, vijvers, aanbouwen,   
funderingen, rioleringen etc.
• Verwijderen van bomen, boomstron-
ken, planten en struiken
• Aanleg van tuinen/ leggen van gras-
zoden

• Egaliseren met behulp van moderne 
lasertechniek
• Grondwerk voor straatwerk
• Sloopwerkzaamheden
• Leveren/ leggen rijplaten

Voor alle werkzaamheden zetten zij de 
juiste machines met bijbehorende hulp-
stukken in. 

Ook het plaatsen van containers is een 
onderdeel van de bedrijfsactiviteit. Zij 
plaatsen containers voor de afvoer van 
bouw- en sloopafval, puin, hout, zand 
en groenafval. Dit doen ze voor zowel 
bouwbedrijven, klussenbedrijven, ZZ-
P’ers, hoveniers en particulieren. De 
containers die zij plaatsen variëren van 
6 tot 30 kuub.

Zowel het transport van de container als 
het afvoeren van het afval wordt met 
onze eigen transportmiddelen uitge-
voerd. Zij beschikken over diverse kiep-
wagens, dumpers en containerwagens.

U kunt bij hen ook terecht voor gele 
en zwarte grond, diverse soorten met-
selzand, speelbakzand, vloerenzand en 
uiteraard ook voor het halen en bren-
gen van zand en puin. De minigravers- 
en loaders zijn geschikt voor vele werk-
zaamheden op grote en kleine locaties.

Zij beschikken over diverse minigravers 
in diverse maten. De grootste midigra-
ver weegt 8 ton en de kleinste minigra-
ver is slechts 75 cm breed. Enkele mi-
nigravers  zijn zonder cabine zodat in 
en achter het huis uw werkzaamheden 
verricht kunnen worden, zoals het uit-
graven van een vijver tot het uitbreken 
en graven van vloeren binnenshuis.  

De loonwerkzaamheden bestaan uit: 
ploegen, frezen, eggen, woelen, gras 
zaaien, maïs zaaien, mest verspreiden, 
hooi persen, sloot maaien, gewasbe-
scherming. 

Bel gerust voor de vele mogelijkheden 
en bekijk ook eens de website 
www.gebrkanters.nl.

“De Gebroeders Kanters vinden voor 
elke klus een passende oplossing!

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

Advertorial Beek en Donk is 37 jonge 
hulpverleners rijker

Beek en Donk - Van basisschool De 
Muldershof in Beek en Donk legden 37 
kinderen uit groep 7 op woensdag 11 de-
cember het examen jeugdhulpverlener af. 
Alle kinderen slaagden voor het examen 
en ontvingen uit handen van Annie Beek-
mans het diploma Jeugd Eerste Hulp A.

Voorafgaand aan het examen kregen de 
kinderen op 5 woensdagen les in het ver-
binden van wonden en hoe om te gaan 
met een bewusteloos slachtoffer. Ook 
werd de theorie van het menselijk lichaam 
bijgebracht. Tevens maakten de kinderen 
kennis met het reanimeren van een slacht-
offer dat niet meer ademt en het bedienen 
van een AED. Deze informatie behoort 
niet tot het praktijkexamen, maar wordt 
zuiver informatief aangeboden.

De praktijkkennis werd de kinderen bijge-
bracht door leden van de EHBO vereni-
ging Beek en Donk. Het theoriegedeelte 
werd door de leraar in de klas verzorgd. 
Op woensdag 11 december werden de 
kinderen getoetst op hun theoretische 
kennis. Zij werden aan de tand gevoeld 
door een erkend EHBO kader. Voor het 
praktijkgedeelte mochten zij hun kunsten 
vertonen aan een gediplomeerd EHBO-lid.

Alle examinatoren waren erg te spreken 
over het praktijkexamen van alle kinde-
ren. Ook in de reeds afgelegde toetsen 
van voorgaande weken behaalde iedereen 
hoge punten. Op dinsdag 17 december 
kwam het verlossende woord: iedereen is 
geslaagd! 

Lieshout -Margreet Rodenburg, 
Lifecoach Outdoor, houdt op 
zondag 22 december een stilte-
wandeling. Er wordt gewandeld 
over de Gerwense Hei, Merellaan, 
Lieshout.  Het thema is ‘licht in de 
duisternis’. 

Er wordt koffie, thee en warme 
chocomel geschonken. De kosten 
bedragen slechts een vrijwillige 
bijdrage. De wandeling begint om 
9.00 uur en zal afgelopen zijn rond 
10.30 uur. Opgave is mogelijk per 
email: rozequarts@hotmail.com.

De kinderen die het diploma voor hulpverlener in ontvangst mochten nemen

Stiltewandeling Gerwense Hei
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Actuele  vacatures
•  Hulpverlening aan slachtoffers 

van misdrijven e.d. Acht uur 
per week. Minimale leeftijd: 
25 jaar 

• Mee helpen met de organisatie 
en uitvoering van de rommel-
markt op de Oranjemarkt 

• Een vrijwilliger die op maan-
dagmorgen (10.00 - 12.00 
uur) een cliënt in een rolstoel 
naar een kinderboerderij kan 
duwen in Beek en Donk

• Vrijwilligers voor versterking 
van Platform Gehandicapten-
beleid Laarbeek 

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Iris Savenije

Deze week: Kori van Osch (75) 
en Ans Meeuwsen (68)
Vrijwilligerswerk: Ze zijn gastvrouw en 
activiteitenbegeleider op het 
Franciscushof

Al 25 jaar verzorgen Ans en Kori de 
vrijdagochtend op het Franciscushof. 
Ze schenken koffie en spelen het spel 
sjoelen met de mensen in het verzorg-
ingstehuis. Daarnaast steken ze graag 
de handen uit de mouwen  als de ac-
tiviteitenbegeleider hun hulp nodig 
heeft. 

Nadat Kori met een aantal andere 
dames jarenlang activiteiten organi-
seerde voor het klooster, is in 1981 ‘De 
Zonnebloem’ opgericht. Het klooster 
verhuisde naar het bejaardentehuis, 
het Franciscushof, en vanaf dat mo-
ment hoorde Kori bij een echte vrijwil-
ligersorganisatie. Ze is toen gevraagd 
om de vrijdagochtend te verzorgen 
en laat dat nou net de ochtend zijn 
die Kori niet als verpleegster hoefde te 
werken. Dit houdt ze nu al ruim 25 jaar 
vol.

Maar niet alleen. Samen met Ans. Ans 
is 25 jaar geleden naar Lieshout ver-
huisd en voordat de verhuisdozen op-
geruimd waren, stond er al iemand van 
de Zonnebloem bij haar op de stoep. 

“Kom bij het Franciscushof vrijwilliger-
swerk doen. Dat lijkt me net iets voor 
jou”,  werd tegen haar gezegd.  Ze is 
gelijk de volgende dag begonnen en 
ontmoette daar Kori. 

Samen zorgen Ans en Kori voor een 
goede sjoelcompetitie en warme koffie 
op vrijdagochtend, maar als je denkt 
dat het daarbij blijft, heb je het mis. 
Vakantieweken, rolstoelvierdaagse, 
Sinterklaas- en kerstactiviteiten, pan-
nenkoeken bakken en mensen naar 
de kerk brengen. Het hoort allemaal 
bij het vrijwilligersleven op het Francis-
cushof.

Ans en Kori horen bij een team van elf 
dames, die samen de ochtendactiviteit-
en verzorgen. De elf dames zijn onder-
tussen een hechte vriendinnengroep 
geworden. Dit is één van de redenen 
dat het vrijwilligerswerk voor de dames 
zo lang leuk blijft. Zelfs het sjoelen gaat 
na al die ochtenden nog steeds niet 
vervelen.  

Beide dames ervaren het vrijwilliger-
swerk als heel dankbaar werk en ze 
hebben het nooit met tegenzin gedaan. 
Kori vertelt dat er in 25 jaar geen één 
ochtend was dat ze met tegenzin naar 
het Franciscushof is gegaan en daar 
kan Ans zich volledig in vinden. Sterker 
nog, de twee vriendinnen hebben nog 
nooit ruzie gehad. Ze blijken erg goed 
op elkaar afgestemd en verheugen zich 
op de aankomende jaren bij het ver-
zorgingshuis in Lieshout.  

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

‘Dickensdorp’ in Lieshoutse huiskamer
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Martin Prick 

Lieshout - Mevrouw Lies van den Ak-
ker uit Lieshout heeft wel een zeer 
bijzondere manier om de kerstsfeer in 
haar huis te halen. Waar anderen vol-
staan met een boompje, een balletje 
en een stalletje, bouwt zij ieder jaar 
in haar huiskamer een  ‘Dickensdorp’, 
met prachtige verlichting, mooie mu-
ziekjes, bewegende delen en alles tot 
in de kleinste details afgewerkt. 

Een uit de hand gelopen hobby 
“Een jaar of tien geleden kreeg ik van 
een vriendin dit huisje”, zegt Lies en-
thousiast. Het is een slagerijwinkeltje 
in Dickensstijl. Lies vond die stijl heel 
mooi en besloot er nog meer huisjes 
bij te zoeken. Dat lukte aardig, maar 
er was nog geen idee om er ook een 
heus dorp van te maken. Dat groeide 
met de jaren. Zo kwamen er een wa-
genmaker, een kroeg, een kerkje een 
kiosk, bergen, lantarenpaaltjes, ver-
lichting en muziekjes bij. Lies vertelt 
trots dat ze ieder jaar een ander dorp 
bouwt met de spullen die ze inmiddels 

heeft verzameld. “Deze hobby is be-
hoorlijk uit de hand gelopen”, vertelt 
ze. “En ook erg besmettelijk”, voegt 
Lies daar lachend aan toe. Een broer 
en een schoondochter zijn inmiddels 
ook begonnen.

Het opbouwen van het dorp
Begin november krijg ik de ‘kerstkrie-
bels’ , vertelt Lies. De spullen worden 
dan van de vliering gehaald en uitge-
stald op een slaapkamer, die niet meer 
in gebruik is. Nee, Lies heeft geen plan 
of tekening nodig. Ze begint gewoon 
en alles wordt talloze malen verscho-
ven en weer teruggezet en toch weer 
een beetje verplaatst, tot alles naar 
wens is. Haar man Jo heeft er sinds 
hij ‘thuis’ is, ook steeds meer plezier 
in gekregen. Hij heeft in de huiskamer 
een plateau gemaakt van ongeveer 
vier vierkante meter, op tafelhoogte. 
Onder het plateau zijn alle kabels en 
stopcontacten weggewerkt achter een 
gordijntje.

Kerst 2013 in het ‘Dickensdorp’
Het Dickensdorp anno 2013 mag er zijn 
met zijn besneeuwde berghellingen, de 

draaiende molen, de ijsbaan, de 
trouwpartij bij het kerkje met foto-
graaf en de prachtig verlichte herberg 
met dansmuziek. Trots laat Lies zien 
hoe alles werkt en ook laat ze ver-
schillende porseleinen poppetjes van 
dichtbij zien. Duidelijk is te zien dat 
deze poppetjes tot in de details zijn 
afgewerkt. Ze hebben zelfs een ge-
zichtsuitdrukking: verdrietig, verbaasd, 
vragend of boos. Maria en Jozef zijn 
neergestreken in het midden van het 
dorp, op de kiosk. Ook in het Dickens-
dorp was  anno 2013 geen plaats in 
de herberg… . “Het kindje Jezus ont-
breekt nog”, zegt Lies, “dat leg ik er 
met Kerstmis pas bij”.

Bezoekers
“Familie, vrienden, kennissen en 
buren komen ieder jaar kijken naar 
mijn kunstwerk”, vertelt Lies. “En 
ook daar geniet ik met volle teugen 
van”. Bezoekers zijn na een telefoon-
tje welkom. Haar telefoonnummer:  
0499-423559. 

Lies van de Akker bij haar eigen ‘Dickensdorp’

Mooi Dier
Katten-actie: 
WARME 
WINTERWEKEN bij 
Dierenopvang de 
Voorste Grootel

Van 14 december tot 5 januari zijn 
in onze dierenopvang de WARME 
WINTER WEKEN. In deze weken 
mogen al onze katten voor de 
helft van de normale prijs geplaatst 
worden. Voor 50 euro heeft u 
een maatje voor het leven! De 
kat is gecontroleerd door onze 
dierenarts, ingeënt, gechipt en in de 
meeste gevallen ook gecastreerd/
gesteriliseerd. 

Kunt u een kat een warm, liefdevol 
en blijvend thuis bieden, dan is deze 
actie iets voor u.

We hebben deze actie in het leven 
geroepen omdat de kattenverblijven 
momenteel overvol zitten. Dagelijks 
komen er via de dierenambulance 
nieuwe kattenlogeetjes binnen, 
waarvoor ook een plekje in onze 
opvang beschikbaar moet zijn. 

Bent u op zoek naar een speelse 
huistijger, gezellige theemutskater 
of een echte knuffelkont kom dan 
tijdens de WARME WINTER WEKEN  
een bezoek brengen aan onze katten!  
U bent welkom tijdens openingsuren 
of op afspraak, tel: 0492-381490, 
www.voorstegrootel.nl

Gerrit

Doodle

Kathy

De Zonnebloem Lieshout bezoekt 
Rollershow in Beek en Donk

Expositie Fotoclub Objectief 

Lieshout/Beek en Donk - 27 Gasten 
en vrijwilligers van De Zonnebloem 
in Lieshout stonden op zondag 15 de-
cember klaar om naar de rollershow 
van Rollerclub De Oude Molen in 
Beek en Donk te gaan. Het vervoer 
was  geregeld met personenbusjes, 
waarmee met twee keer op en neer 
rijden iedereen op tijd in Beek en 
Donk was.

De ontvangst was door de rollerclub 
prima geregeld; er was een gastvrouw, 
Marion van Lieshout, speciaal voor 
de Zonnebloem, die de gasten via 
een aparte ingang naar hun plaatsen 
bracht. Er was voor gezorgd dat het 
merendeel van de gasten op een com-
fortabele stoel de show kon bekijken.

Een aantal gasten waren met de show 
bekend, omdat ze voorgaande jaren 
al bij uitvoeringen waren geweest. 
Echter, voor het meerdere deel van 
de gasten was het toch een eerste, 
aangename kennismaking. Iedereen 
was onder de indruk van hoe mooi 
dat alles overkwam: de presentatie, de 

inrichting van de ‘Olympische’ arena, 
maar vooral de kleurige en mooie te-
nues die de schaatsters droegen. Veel 
van de vrouwelijke gasten hebben zich 
dan ook enkele keren afgevraagd wat 
een werk dit moet zijn.

Omdat het niet voor iedere Zonne-
bloemer eenvoudig is om de trap van 
de zaal naar de kantine op te gaan, 
was al door de rollerclub een oplos-
sing bedacht voor de consumptie in de 
pauze: die werd bij de gasten in de zaal 
gebracht. In de pauze gaf gastvrouw 
Marion ook nog toelichting op de 
groepen die meededen aan de show 
en beantwoordde enkele vragen.

Toen ze na afloop weer in de busjes 
naar Lieshout reden, werd nog volop 
nagepraat over de show, en de animo 
om komend jaar weer te gaan is groot.

Op de website van de Zonnebloem 
Lieshout staat een fotoalbum met en-
kele foto’s van de show. Op de web-
site www.mooilaarbeek.nl vind je het 
complete fotoalbum. 

Beek en Donk -  In ’t Oude Raadhuis 
in Beek en Donk is van 26 tot en met 
30 december een expositie van de 
fotoclub Objectief. Er is bewust niet 
voor een thema gekozen, maar voor 
vrij werk van de leden.

Tijdens twee speciale clubavonden 
hebben de aanwezige leden de beste 
foto’s van elkaar besproken en beoor-
deeld en een prachtige en zeer diverse 
selectie gemaakt. Zo is er voor iedere 
bezoeker wel iets naar zijn smaak, om-
dat het aantal onderwerpen zeer ge-
varieerd is.

De resultaten van de werkgroepen die 
een serie over hun onderwerp hebben 
gemaakt, zullen in een diapresentatie 

op de zolder van gebouw worden ge-
toond. Ook de verrassende resultaten 
van de ‘rode draad’ zullen worden ge-
toond.  

Na meer dan 25 jaar aan de gang te 
zijn met fotografie, is het steeds weer 
verrassend wat de club presteert en de 
moeite waard om een bezoek te bren-
gen aan de expositie. Deze duurt van 
26 tot en met 30 december a.s. en de 
openingstijden van “t Oude Raadhuis’ 
te Beek en Donk zijn van 11.00 tot 
17.00 uur.

Wilt u meer weten over de fotoclub? 
Op de website vindt u alle gegevens 
onder www.fcobjectief.nl 
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MooiLaarbeekkrantGemeentenieuws

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Mobiele snelheidsdisplay geplaatst in Ribbiusstraat
• Verkoop reststroken
• Pinnen? Ja, graag!
• Voordelig om gemeente te machtigen
• Aangifte vermissing staatsdocument bij gemeente
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app 
Yazula.

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

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

Op vrijdag 20 december komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 

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

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

LAARBEEK - Op dinsdagmiddag 3 december 2013 heeft de jaarlijkse bijeenkomst van de gou-
den-, diamanten- en briljanten bruidsparen plaatsgevonden. Het gemeentebestuur heeft dit 
jaar 31 gouden (50 jaar getrouwd), één diamanten (60 jaar) en één briljanten (65 jaar) in de 
Conferentiecentrum De Couwenbergh ontvangen.

Na de toespraak van burgemeester Ubachs, heeft Wim Daniels de aanwezigen verteld over de 
ontwikkeling van het Brabants dialect, geïllustreerd met anekdotes van zijn jeugd in Aarle-
Rixtel. Tot slot heeft fotograaf Henk Kweens groepsfoto’s gemaakt van de echtparen.

Aangepaste inzameling rondom feestdagen
LAARBEEK - Op eerste en tweede kerstdag en op nieuwjaarsdag 2014 wordt er geen afval 
ingezameld. Voor de inzameling van ‘grijs’ afval in het buitengebied, is zaterdag 28 december 
als vervangende dag aangewezen.  Ook de inzameling oud papier in Lieshout en Mariahout 
vervalt op de feestdagen. Donderdag 2 januari is daarom een extra ophaalronde voor papier 
in zowel het binnen- als buitengebied van Lieshout en Mariahout.

Zorg ervoor dat het afval en papier op inzameldagen op tijd buiten staat, want er wordt vanaf 
7.30 uur ingezameld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 november 2013 ingestemd met de 
volgende beleidsregel: Beleidsregels Werkcheque Laarbeek 2013.
 
Het hierboven genoemde document ligt van  maandag 16 december 2013 tot en met vrijdag 
20 december 2013 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.

De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten een aanwezigheidsvergunning te 
verlenen voor het plaatsen van kansspelautomaten in 2014 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 Vrienden, Dorpsstraat 18-22 in Aarle-Rixtel, 2 kansspelautomaten
• Café De Stal, Kouwenberg 7 in Aarle-Rixtel, 1 kansspelautomaat
• Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beek en Donk, 2 kansspelautomaten
• Café Zaal De Koekoek in Lieshout, 1 kansspelautomaat
• Oranjebar, Oranjeplein 7 in Mariahout, 2 kansspelautomaten
Deze besluiten zijn verzonden op 9 december 2013.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de ge-
meente Laarbeek, t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op 
de gemeentenieuwspagina’s. 

Bruidsparenbijeenkomst 2013

Inzameling afval en papier

Beleidsregel Werkcheque Laarbeek 2013

Wet op de kansspelen

Melding Wet milieubeheer Sluisweg 7 Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat een melding 
op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door Wematech Milieu Advi-
seurs BV namens Brabant Water BV voor de bestaande inrichting aan de Sluisweg 7 in Lieshout 
waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. 

De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in het ge-
meentehuis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch informatie 
inwinnen bij de heer J. van den Eijnde, telefoon 0492 469 867.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
1. Stichting KICI voor het inzamelen van gebruikte kleding op een nader te bepalen dag(en) 

in de maanden februari/maart 2014;
2. Stichting War Child voor het inzamelen van gebruikte kleding op een nader te bepalen 

dag(en) in de maanden mei/juni 2014.
3. Het Nederlandse Rode Kruis voor het inzamelen van gebruikte kleding op een nader te 

bepalen dag(en) in de maanden augustus/september 2014;
4. Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp voor het inzamelen van gebruikte kleding op een 

nader te bepalen dag(en) in de maanden november/december 2014.
Deze besluiten zijn verzonden op 3 december 2013.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit 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. 

Vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 92 Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 4 december 2013 het be-
stemmingsplan Boerderijsplitsing Dorpsstraat 92, Lieshout heeft vastgesteld. Het bestem-
mingsplan voorziet in de verbouwing van een boerderij in twee wooneenheden. Omdat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een met betrokkene gesloten anterieure over-
eenkomst, is er geen exploitatieplan vastgesteld.
Het bestemmingsplan Boerderijsplitsing Dorpsstraat 92 Lieshout met de bijbehorende stuk-
ken ligt van maandag 16 december 2013 tot en met maandag 27 januari 2014 voor iedereen 
ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het bestemmingsplan is ook 
digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > 
ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplan-
nen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPLHDorpsstraat 92-VG01).
Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ook kan een ver-
zoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep/verzoek om voorlopige 
voorziening kan worden ingesteld door degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerp-
bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die 
aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

Vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 92 Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 4 december 2013 het be-
stemmingsplan Boerderijsplitsing Dorpsstraat 92, Lieshout heeft vastgesteld. Het bestem-
mingsplan voorziet in de verbouwing van een boerderij in twee wooneenheden. Omdat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een met betrokkene gesloten anterieure over-
eenkomst, is er geen exploitatieplan vastgesteld.
Het bestemmingsplan Boerderijsplitsing Dorpsstraat 92 Lieshout met de bijbehorende stuk-
ken ligt van maandag 16 december 2013 tot en met maandag 27 januari 2014 voor iedereen 
ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het bestemmingsplan is ook 
digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > 
ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplan-
nen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPLHDorpsstraat 92-VG01).
Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ook kan een ver-
zoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep/verzoek om voorlopige 
voorziening kan worden ingesteld door degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerp-
bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die 
aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie   Kern           Ingediend d.d.   Werkomschrijving
Schoolstraat/Heindertweg  Aarle-Rixtel     03-12-2013      kappen elf bomen tbv nieuwe school
Omgeving Rooyseweg   Mariahout        03-12-2013       kappen acht bomen tbv overstortleiding
Pieter Breughellaan 71   Beek en Donk 03-12-2013      plaatsen glaswand
Bosscheweg 20   Aarle-Rixtel     03-12-2013      brandveilig gebruik Mariëngaarde
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.

Wet milieubeheer

Verleende vergunningen

Bestemmmingsplannen

Bestemmmingsplannen

Aanvragen omgevingsvergunning
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De rode loper …
Mees Joost brainstormt als een echte schrij-
ver en acteur in De MooiLaarbeekKrant. Hij 
vertelt over wensen en belevingen of over 
ervaringen in zijn school, basisschool Ber-
nadette. Waar zijn fantasie en werkelijkheid 
in elkaar overlopen werken wij dagelijks in 
de werkelijkheid en brainstormen wij over 
ons onderwijs voor de toekomst van onze 
kinderen in Mariahout.

Soms lijkt ons onderwijs  ook op een to-
neelstuk. Een beleving of een werkelijkheid 
in een prachtig decor van groen,  voor-
zien van een net gerenoveerde speelplaats 
waarop de toegangspaden belegd zijn met 
een rode loper.

Wie van onze kinderen in de peuterspeel-
zaal of de kinderopvang weet nog wat een 
cassettebandje is? De techniek ontwikkelt 
zich razendsnel, de samenleving verandert 
en ons onderwijs ontwikkelt natuurlijk mee. 
Voorwerpen van nu zullen er straks niet 
meer zijn, apparaten van straks zijn er nu 
nog niet en er ontstaan nieuwe beroepen. 
Wat betekent dat voor ons onderwijs in 
de 21e eeuw? Wat moeten wij de kinde-
ren dan leren om ze goed voor te bereiden 
op hun toekomst? Dat ook het onderwijs 
volop in beweging is mag duidelijk zijn. Sa-
men met bestuur van Eenbes hebben we 
de digi-borden vervangen door touchs-
creens, zijn nieuwe computers geplaatst, 
laptops aangeschaft en is de bibliotheek 
vernieuwd. De leerkrachten zorgen voor 
werkplekken waar de kinderen leren sa-
menwerken, hun creativiteit gebruiken om 
vraagstukken aan te pakken. Kinderen le-
ren anders dan vroeger, zij vragen om  een 
uitdagende leeromgeving.  De media en 
ICT vragen in het gebruik om een kritische 
houding. De schoolboeken zijn niet meer 
de enige plekken waar leerstof gehaald kan 
worden. Voor de kinderen is veiligheid van 
belang om goed te kunnen communiceren 
en keuzes te leren maken.

Hoe denken ouders over ons onderwijs? Tij-
dens een ouderpanelavond hebben we ge-
brainstormd over de school in 2018. Samen 
met de kinderopvang en de peuterspeelzaal 
zoeken we naar mogelijke antwoorden. De 
school zorgt volgens de ouders en kinderen 
voor een sfeer van veiligheid en geborgen-
heid. Dat veel ouders echt betrokken zijn 
bij het onderwijs aan hun kind blijkt uit de 
grote deelname aan het onlangs gehouden 
tevredenheidsonderzoek. 

Wij blijven streven naar de werkwijze die 
past bij de toekomst van de kinderen van 
basisschool Bernadette. Voor de kinderen 
hebben we een KinderRaad opgericht. De 
kinderen zijn immers onze voornaamste ac-
teurs die over de rode loper de toekomst in 
wandelen.

‘Medewerkers van bs. Bernadette wensen 
alle lezers van deze krant een gelukkig en 
gezond nieuw jaar!’

De Zeepkist 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                   Kern  Werkomschrijving   Activiteit    Verzonden
Dijkmanstraat 40  Aarle-Rixtel plaatsen tuinhuis     bouwen    06-12-2013
Lankelaar 13           Lieshout bouw woning      bouwen    06-12-2013
Broek 6z                  Mariahout realiseren mantelzorgwoning    bouwen    09-12-2013
Molenweg 22         Beek en Donk plaatsen dakopbouw    bouwen    09-12-2013

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale te-
lefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in het 
gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket via ge-
meente@laarbeek.nl. U kunt ook 

Verleende omgevingsvergunningen

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

De Eekhoorn

De afgelopen maanden hebben er 
steeds twee eekhoorntjes bij ons in de 
tuin gezeten. Ze kwamen op de noten 
van een hazelaar en notenboom af. De 
beestjes gingen die noten driftig ver-
zamelen. Nu de noten zo’n beetje op 
zijn, zie ik ze steeds minder.

De eekhoorntjes verzamelen de noten 
om een wintervoorraad aan te leggen. 
De eekhoorn wordt ook vaak gewone- 
of rode eekhoorn genoemd. Het is een 
echte boombewoner die als een ac-
robaat door de bomen rent en springt. 
Hun vachtkleur varieert van rood(oranje) 
tot kastanje- of donkerbruin. Eekhoorns 
vallen op door hun grote pluimstaart, 
gepluimde oren, grote ogen en lange 
tenen met lange, scherpe nagels. Door 
de schattige pluimpjes op zijn oren heeft 
hij een hoge aaibaarheidsfactor, en je 
zou het niet zeggen, maar ze kunnen 
ook heel goed zwemmen.

In Oost Europa staat gerookte eekhoorn 
regelmatig op het menu, maar hier in 
Nederland worden eekhoorns eigenlijk 
nooit gegeten,  gelukkig maar dan kun-
nen wij hier in ons Mooie Laarbeek ten-
minste volop genieten van dit koddige 
diertje!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Tuin Marcel van de Kerkhof
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INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.
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  De milieustraat doet dienst als afvalstort voor inwoners van Laarbeek. Om toegang  
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Voor het omruilen van containers, het vervangen van kapotte 

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

Duivenakker 1a   Aarle-Rixtel    0492-382419     www.belkumbikes.nl

Diverse soorten 
schaatsen voor zeer 
lage prijzen

Kinderschaatsen 
om te bouwen naar 
skeelers

maar € 49,-
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Leerlinge Commanderij College Beek en Donk 
loopt praktijkstage bij Waterhof Uitvaartzorg Gemert.
Anouk van Stiphout (15) uit Beek 
en Donk loopt komende maand 
haar praktijkstage bij Waterhof Uit-
vaartzorg te Gemert. Enkele maan-
den geleden kwam het verzoek bij 
Waterhof binnen. Bij hoge uitzon-
dering heeft Waterhof aan dit ver-
zoek voldaan. 

René van Hoof; “Zeer bijzonder dat 
iemand van deze leeftijd interesse in 
ons uitvaartvak heeft. Voor Anouk 
voelde het heel vertrouwd omdat 
zij de dienstverlening van Waterhof 
van dichtbij heeft ervaren. Water-
hof heeft  het vertrouwen gekre-
gen om in het verleden zowel haar 
oma als opa te mogen begraven. 
We zullen haar “alle” facetten van 
ons uitvaartvak laten zien, rekening 
houdende met de emotionele en/of 
psychische belasting. Daarin mag zij 
zelf haar grenzen en keuzes bepalen. 
Het is tenslotte niet zo maar iets… 

Desondanks is zij ervan overtuigd 
dat ze dit wil èn kan. In goed over-

leg met de ouders van Anouk is 
dan ook besloten om onze mede-
werking aan haar praktijkstage te 
geven.” Waterhof Uitvaartzorg en 

Anouk zullen begin februari 2014 
van haar praktijkstage verslag doen 
in deze MooiLaarbeekkrant.

Anouk voor Residence Waterhof te Gemert 

Advertorial

Waterhof Uitvaartzorg Gemert  -  Residence Waterhof
’t Hoogh Huys 3, Gemert     06 55 14 04 83    
www.waterhofuitvaartzorg.nl

AdvertorialBeweeggroep voor mensen 
met dementie 
Mensen met dementie, die graag 
willen (blijven) bewegen, kunnen 
vanaf  21 januari 2014 meedoen aan 
een beweegprogramma bij Praktijk 
voor Fysiotherapie en Training Kem-
ps en Rijf, locatie Aarle Rixtel. Twee 
geriatrie-fysiotherapeuten, Marjan 
Reusien en Judith Swinkels, bege-
leiden een groep van maximaal acht 
deelnemers voor een periode van 3 
maanden. 

Het beweegprogramma zorgt ervoor 
dat dementerenden hun dagelijkse 
activiteiten beter en zelfstandiger 
kunnen uitvoeren en ze minder kans 
hebben op vallen. In de bijeenkom-
sten worden via verschillende spel-
vormen oefeningen gedaan om ba-
lans en spierkracht te verbeteren. De 
activiteiten vinden plaats in een ont-
spannen sfeer. 

Aanmelden
Belangstellenden kunnen voor meer 
informatie en aanmelding terecht bij 
geriatriefysiotherapeut Judith Swin-
kels via info@fysiokempsrijf.nl of tel. 
0492-382120.
Voor aanvang van de training vindt 
er een intakegesprek plaats met de 
deelnemer en mantelzorger.

Waar en wanneer?
De groepstraining vindt een keer per 
week plaats in de praktijk in Aarle-
Rixtel op dinsdag  van 10.30 tot 
11.30 uur.  Dinsdag 21 januari start 
een nieuwe groep, dus wees er snel 
bij!

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Sold Out voor de tweede keer goud

Beek en Donk - Afgelopen zaterdag 
vond alweer de tweede editie van 
dance-evenement Sold Out plaats. 
Dave van de Burgt opende zijn café en 
zaal om bijna 500 feestverlangende 
bezoekers een avondvullend verblijf 
te gunnen. Het evenement doet haar 
naam ook ditmaal weer eer aan. 

Uitverkocht
Over het concept is hoe dan ook 
nagedacht. De naamgeving is 
enerzijds gewaagd, maar werpt na 
een uitverkochte aftrap in maart 
eerder dit jaar ook afgelopen weekend 
zijn vruchten af. Ruim een week voor 
aanvang was het laatste kaartje al 
over de toonbank gegaan. Dat het 
evenement geliefd is, is dan ook 
een understatement. De organisatie 
verklaart: “Op de dag belden diverse 
nationale media om verslag te mogen 
doen van de avond. Deze hebben we 
direct geweigerd. Onze focus ligt bij 
de bezoekers. Zij mogen dan ook niet 

afgeleid worden door fotoflitsers of in 
de weg lopende redacteuren.”

Caféest
Het indoor terrein kende een duidelijke 
splitsing. Het café werd continu 
bezet door ervaren seniorendeejays 
en -zangers. FeestDJPhilip, 
publiekslieveling Zanger Bas en Zanger 
Christian wisten het stampvolle café 
op zijn kop te zetten. Maar ook Ad 
Chatrer kwam zeer goed uit de verf. 
Wie van Hollandse klassiekers houdt, 
kon hier zijn plezier zonder twijfel 
niet onderdrukken. En dat was met 
tientallen permanent swingende 
armen, heupen en stembanden dan 
ook permanent zichtbaar. 

Zalige artiesten
De naastgelegen stage kende 
minder zangers, maar meer bas. 
J-Fresh zorgde voor een goed begin, 
waarna Bram Bo het feestgedruis 
voort kon zetten. Lieshoutse cultheld 

Funkmaster B zorgde vervolgens voor 
een uur lang ‘oorgasme’. En zelfs 
internationale gasten als Showtackers 
gaven een acte de présence 
middels een samenwerking met 
ondergewaardeerde artiest Weavel. 
Als afsluiter trakteerden de deejays 
het publiek gezamenlijk op een happy 
hardcore-toetje. 

2014
Na twee succesvolle evenementen 
in een jaar, rest de organisatie de 
vraag hoe nu verder. “Allereerst 
zijn we nog een kleine drie-en-een-
halve week bezig met de afbouw. 
Aansluitend gaan we evalueren om 
nadien de toekomst te bespreken. De 
uitvalsbasis bij NeefDeef is natuurlijk 
perfect, maar wellicht komt er tegen 
die tijd nog een ‘buitenkansje’ op ons 
pad.” 

Joey van der Leemputten

Recensie

Actie
10% 

korting*

op arbeid bij het  
uitvoeren van een 
onderhoudsbeurt!

*actie loopt t/m 31 maart 2014

Jos Martens & Zn B.V.
tuin & Parkmachines • Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout • 0499 - 423131 • www.josmartens.nl

Verkoop • Onderhoud • Reparatie

Zeer voordeLige

onderhouds
tarieven!

tuin & Park
machines

Beek en Donk - Winkeliersvereniging 
Beekvlied  nodigt de inwoners van 
Laarbeek graag uit om gratis een kop-
je  erwtensoep te komen eten of een 
glaasje glühwein te komen drinken  
op zaterdag  21 december. 

Dit is mogelijk van 11.00 tot en met 
16.00 uur. Het zal plaatsvinden in de 
verwarmde  tent op het sfeervolle 
Heuvelplein bij de onlangs onthulde 

Kaak (schandpaal).

In de tent zal ook de folder liggen 
van de Recht en Orde wandelroute, 
die u gratis mee kunt nemen. De bij 
Beekvlied aangesloten winkeliers zul-
len u graag voorzien van een hapje of 
drankje en natuurlijk even een praatje 
met u maken. Dit alles wordt u aange-
boden door de Beekvliedleden, die u 
op de pagina hiernaast vindt. 

Glühwein bij 
winkeliersvereniging Beekvlied 

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

SPEELTAFELSHOW

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

Op de foto van vorige week kwamen twee 
goede reacties binnen:
 
Beste redactie ,
De twee meiden in MooiLaarbeek zijn:
links is Ine van Stekelenborg
rechts is Christine Kweens
Dat ware destijds dikke vriendinnen.

Gr Tonny Rub

En telefonisch een reactie van Gonny Leenders, zij kende de meisjes ook nog van vroeger.

Historische beelden
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“ geniet van de 
smaak van croy”

croy streekwinkel
fam. biemans
croylaan 8
5734 pc aarle-rixtel.

openingstijden

dinsdag 9.00 uur tot 12.00 uur
 13.30 uur tot 17.30 uur

vrijdag 9.00 uur tot 12.00 uur
 13.30 uur tot 17.30 uur

zaterdag 9.00 uur tot 16.00 uur

www.landgroedcroy.nl

   

 

DE BRABANTSE KLUIS

WebbikerWebbiker

Verhuur van blikvangers:

- Abraham
- Sarah
- Bierglas
- Skydrivers
- Ooienvaarsnest

- Baby
- Zuigfles
- Clown
- Etc.

www.coppensspellenverhuur.nl
06-22888818   Aarle-Rixtel

Spellenverhuur
Frans Coppens

drukkerij aarle-rixtel b.v.

	    
Taxibedrijf van Heijst 

 
 
*  Personenvervoer  *  Rolstoelvervoer             
*  Groepsvervoer  *  Ziekenvervoer 
 

0492-381218 
Dorpsstraat 98 

Aarle-Rixtel 
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de Biezen

Streekmuseum
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Withagen 
Organisatie 

Adviesbureau

Wintermarkt Aarle-Rixtel groot succes

Aarle-Rixtel - De wintermarkt die af-
gelopen zondag in Aarle-Rixtel werd 
gehouden, is een groot succes geble-
ken. De - vooral - Aarlese bezoekers 
waren aangenaam verrast door de op-
zet, de sfeer en de gezelligheid. Ook 
de deelnemers waren achteraf allen 
heel erg tevreden. Ook zij vonden het 
een geslaagd evenement. 

Opvallend was het uiteenlopend aan-
tal leuke aanbiedingen en de verzor-
ging van het natje en het droogje. De 
markt was weliswaar kleinschalig van 
opzet (21 deelnemers) maar dat kwam 
de sfeer en betrokkenheid zeer ten 
goede. Ondanks een paar late afzeg-

gingen was ook het amusement de 
moeite waard. De werkgroep die hier-
toe het initiatief heeft genomen, gaat 
binnenkort evalueren om de Winter-
markt volgend jaar - voor zover dat 
nog nodig is- nog  aantrekkelijker te 
maken. 

Uit reacties van het publiek bleek dat 
de Aarlese wintermarkt voor diverse 
mensen tevens een opstapje was naar 
de kerstmarkt in Lieshout, zodat de 
organisaties elkaar daarin versterken! 
De werkgroep gaat nu kijken of deze 
opzet ook geschikt is voor een Len-
temarkt, maar dan weer met andere 
thema’s.

Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Computercursus: Blijft u wel bij de tijd?

Vlooienmarkt in de Dreef

Herdertjestocht naar Croy 

Aarle-Rixtel - Men nadert 2014. De 
tijd gaat snel en men moet bij de tijd 
blijven. Leer daarom op een rustige 
manier werken met een computer of 
een laptop, zodat men straks van 
thuis uit zaken kan regelen.
Men leert eerst een brief maken en 
dan volgt vanzelf het e-mailen.

Met e-mailen gaat men contact ma-
ken met anderen, maar ook met eigen 
familie, vrienden en kennissen ver weg 
of net om de hoek. Gaat men graag 
op vakantie, stuur dan een e-mail naar 
huis waar men verblijft en kijk op uw 

laptop of tablet hoe het met de kin-
deren en/of kleinkinderen is. Met een 
computer kan men ze volgen over heel 
de wereld. Verder leert men thuis al 
uw rekeningen betalen en zoeken op 
internet, zodat men alles kan vinden 
wat men wil weten. De kinderen en 
kleinkinderen weten precies hoe het 
moet, maar als men om hulp vraagt 
gaat het te snel. 

Tijdens de cursus leert men op een 
rustige manier, om te gaan met een 
computer. Men heeft geen computer? 
Geen probleem. Dat wordt geregeld 

tijdens de duur van de cursus. Vraag 
vrijblijvend om informatie of meldt u 
aan voor de cursus die op woensdag 
8 januari 2014 van start gaat. Negen 
personen in de voormiddag van 9.30 
tot 12.00 uur en negen personen ’s- 
avonds van 19.00 tot 21.30 uur, in 
de geriefelijke computerkamer in het 
Multi Functioneel Centrum ‘De Dreef’,  
Duivenakker 76 te Aarle-Rixtel.

Cor Verschuuren Tel. 0492-382151, E-
mail: cor.verschuuren@planet.nl. 

Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis 
de Dreef in Aarle-Rixtel vindt zondag 
22 december van 9.00 tot 16.00 uur 
een vlooienmarkt plaats. Deze vlooi-
enmarkt wordt georganiseerd door de 
stichting Aarle-Rixtel in samenwer-
king en ten bate van de EHBO, volley-
balvereniging Cialfo, badmintonclub 
de Ganzeveer en de veteranen van 
ASV.

Op deze markten kunnen particulieren 
een kraam of grondplaats huren voor 
de verkoop van tweedehands goe-
deren. Bezoekers kunnen snuffelen 
naar snuisterijen, huisraad,  boeken, 
elektrische apparaten, huishoudelijke 
apparaten, kleding, cd’s, platen en 
speelgoed. Kortom: te veel om op te 
noemen. Wie nu eens eindelijk de zol-
der op wil ruimen of van spullen af wil 
komen, die eigelijk zonde zijn om weg 
te gooien, kan nu terecht op de gezel-

lige vlooienmarkt in Aarle-Rixtel. Hier 
kan men ook genieten van een kopje 
koffie, drankje of hapje.

De kosten voor een kraam bedragen 
€20,-. De entree bedraagt €1,50.  
Kinderen onder 12 jaar zijn onder 
begeleiding gratis. Voor meer  infor-
matie en boekingen kan men bellen 
naar Frans Coppens 06-20888818 /  
0492-382481.

Aarle-Rixtel - Zaterdag 28 december 
houdt Folkloregroep Dikkemik van de 
Aarlese Heemkundekring weer de tra-
ditionele herdertjestocht naar Croy. Om 
18.30 start de stoet vanaf de bibliotheek 
aan de Bosscheweg en trekt vervolgens 
door Strijp richting de Schaapskooi van 
Mattee Kamps. 

Ondertussen wordt er weer om de mid-
winterhoorn geblazen. In de schaapskooi 
worden we verwelkomd door de scha-
pen en lammetjes(?), worden er liedjes 

gezongen en een leuk verhaal verteld. 
Ook wordt er op chocomel getrakteerd. 
Het is de bedoeling dat de kinderen een 
lichtje meedragen. De tocht gaat altijd 
door, weer of geen weer!

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103
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Spelregels
Knip onderaan de pagina de 
pionnen uit. De speler die het 
hoogste aantal ogen gooit, mag 
beginnen. De onderstaande 
spelregels moeten echter goed 
in acht worden genomen.

Als je op één van de onder-
staande vakjes komt, raadpleeg 
je de spelregels:

3:   Gooi nog een keer 

7:   Welkom op WiSH Outdoor. 
      Wacht één ronde.

12: Je bent in versnelling. 
      Ga verder naar 15.

13: Je bent dronken en loopt 
      verkeerd. Ga terug naar Start.

16: Je botst! Sla één ronde over. 

19: Pak de boot en vaar naar 23. 

20,21,22: Ga terug naar 19 en 
      vaar de volgende ronde naar 23.

27: Pak de fiets 
      en ga verder naar 30.

29: U brouwt een heerlijk biertje. 
      Sla één ronde over.

39,40: Welkom bij de bruiloft. 
      Wacht één ronde.

48: Je gaat verhuizen. 
      Ga terug naar vak 35.

52: Welkom op het gemeentehuis 
      van MooiLaarbeek!

Kom je uit op een vakje waar 
al de pion van een medespeler 
staat, dan moet je terug naar je 
oude plaats.

Om het spel te winnen, moet bij 
de laatste worp het juiste aan-
tal ogen worden gegooid om 
vakje 52 te bereiken; gooi je te-
veel, dan moet vanaf 52 worden  
terug geteld. 

De winnaar is degene die als 
eerste op vakje 52 mag blijven 
staan.

Op weg met het MooiLaarbeek 

Ganzenbord
19

27

21

23
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Jaar in jaar uit
een mooie rente!

Spaar € 750en krijg een setunieke mokkencadeau!*

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

Natuuronderwijs op OBS Het Klokhuis

Beek en Donk - Enkele weken ge-
leden is OBS Het Klokhuis in de 
groepen 4, 5 en 6 begonnen met 
het thema ‘De nieuwe wildernis’. 
Volgens de basisschool is ‘De 
nieuwe wildernis’ meer dan alleen 
een bioscoopfilm en dus een re-
den om op onderzoek uit te gaan. 

Kinderen leren hoe dieren en plan-
ten zich gedragen en ontwikkelen 
zonder bemoeienis van de mens. 
Overstromingen, dichtgroeien met 
bossen, dieren die sterven door 
uithongering, dieren die elkaar no-
dig hebben om te overleven, het 

hoort er allemaal bij. Kortom, de 
kinderen leren over natuur in ei-
gen land. 

Met behulp van onderzoeks-
opdrachten, zowel thuis als op 
school, en actuele discussies wordt 
er aangesloten bij de belevingswe-
reld van het kind. OBS Het Klok-
huis zet kinderen aan tot actief 
nadenken en het vormen van een 
mening over natuur in eigen land. 

Natuurlijk wordt het project afge-
sloten met het bekijken van deze 
prachtige natuurfilm. 

Aanmelden Ganzendonckse Kindersauwelmiddag

Sint Antoniusgilde Beek brengt gildebrood rond

Eerste keer kienen in het vernieuwde Dorpshuis

Aangepaste openingstijden Rabobank tijdens de feestdagen

Beek en Donk - Ganzendonck viert dit 
seizoen carnaval onder het motto ‘Gan-
zendonck zie kleurre!’ en de plaatselijke 
jeugd kan, als artiest tijdens de Kin-
dersauwelmiddag, het publiek ‘alle kleu-
ren van de regenboog’ laten zien. Deze 
spectaculaire middag wordt op zondag 
16 februari 2014 in muziekcentrum ’t 
Anker gehouden.

Iedereen die een keer als een echte artiest 
een hele zaal zijn of haar kunsten wil laten 
zien, kan zich aanmelden. De organisa-
tie geeft als tip dat de Kerstvakantie een 

mooi moment is om een leuk optreden 
te bedenken. Men mag met elk optreden 
meedoen: zingen, dansen of toneelspe-
len. Het mag alleen, maar natuurlijk ook 
met vriendjes en/of vriendinnetjes.

Het is de bedoeling dat alle deelnemers 
van tevoren een keer komen oefenen. 
Dat staat te gebeuren op zaterdag 1 
februari in Café-Zaal De Tapperij vanaf 
10.00 uur. Iedereen die meedoet is een 
kanjer en krijgt een mooie medaille van 
jeugdprins Luukske XXVIII en zijn jeugd-
prinses Sofie.

Aanmelden kan via het formulier dat is te 
downloaden op:
www.teugelders.nl/downloads

Beek en Donk - De gildebroeders en 
-zusters van het Beekse Sint Antoni-
usgilde gaan langs bij de ereleden, 
steunende leden en andere leden van 
het gilde. Op 21december bedanken 
zij hen met het traditionele gilde-
brood.

Door het rondbrengen van het gilde-
brood wil het gilde de leden bedanken 
voor de steun die zij het voorbije jaar 
gekregen heeft en de beste wensen 
voor Kerstmis en het nieuwe jaar over-
brengen.

De gildebroeders- en zusters komen 
langs tussen 10.00 en 12.00 uur.

Lieshout - De Katholieke Vrouwenver-
eniging uit Lieshout gaat op 20 decem-
ber voor het eerst in de vernieuwde 

grote zaal van het Dorpshuis kienen. 

De avond begint om 20.00 uur en de 

zaal is vanaf 19.00 uur open. Iedereen 
is van harte welkom. De vereniging ziet 
u graag in het vernieuwde Dorpshuis.

Laarbeek - Tijdens de feestdagen heeft 
Rabobank Peel Noord gewijzigde ope-
ningstijden.

Zij zijn geopend op 24 december tot 
17.00 uur. Op 1e en 2e kerstdag zijn de 
kantoren gesloten. Op oudejaarsdag, 
31 december, zijn zij geopend tot 12.30 

uur. Nieuwjaarsdag, 1 januari, zijn de 
kantoren gesloten. Tijdens de feestda-
gen kunnen bankzaken 24 uur per dag 
doorgaan via internet en telefoon.

Archieffoto
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Tweede ronde prijswinnaars decemberactie Piet van Thielplein
Beek en Donk - De tweede ronde van prijswinnaars van de Piet van Thielplein decemberactie zijn bekendgemaakt. 
Met hen is telefonisch contact geweest. Hieronder de lijst met de gelukkige winnaars.

Playstation 3 500GB                                                 -     M. v. Moorsel
De 4 Seizoenen cadeaubon t.w.v. €25                            -     C. van Hout, Helmond 
’t Verswarenhuys cadeaubon t.w.v. €25                        -     Fam. V. Schijndel, Beek en Donk
Shoeby giftcard                                                             -     Ida Engels, Beek en Donk
Driessen Interieur cadeaubon                                       -     A. van Hoek
Jansen Kappers schoonheidsbehandeling t.w.v. €25        -     Fam. Thielen, Lieshout
Bakker v/d Ven cadeaubon                                           -     Fam. Martens, Beek en Donk
Patrick Wetzel cadeaubon t.w.v. €50                             -     Lisette v.d. Vorst
Fleuren Accountants belastingaangifte t.w.v. €50            -     Hagebols, Lieshout
Intertoys spellenpakket t.w.v. €50                                -     Sil van Erp, Lieshout 

Op 2 januari vindt men de overige 30 prijswinnaars in De MooiLaarbeekKrant terug, met bekendmaking van de hoofdprijs: een televisie.

Even recht zetten…
In De MooiLaarbeekkrant geeft de 
heer Houben een uiteenzetting over 
de rol van de burgemeester binnen de 
‘Ruit-plannen’. Hoewel ik het uiteraard 
eens ben met zijn stellingname t.o.v. 
de Ruit, moet ik toch wel een paar 
kanttekeningen plaatsen bij zijn kritiek 
op de burgemeester. Kennelijk is de heer 
Houben niet aanwezig geweest op de 
informatieavond in de Dreef. Daar heeft 
de burgemeester – als plaatsvervanger 
van wethouder Van Zeeland - uiteengezet 
welke positie de gemeenteraad inneemt 
en welke tactiek men volgt. Voor mensen 
die daar nog geen weet van hadden, 
was dat een verhelderend verhaal. De 
burgemeester maakt ook deel uit van 
de provinciale omgevingscommissie 
( POC) die onlangs nog een kritisch 
advies heeft uitgebracht t.a.v. de Ruit. 
In die zin mag de gemeenteraad van 
Laarbeek zijn lankmoedigheid eindelijk 
eens laten varen en nog steviger stelling 
nemen.  Met burgemeester Ubachs 
heeft de raad een ervaringsdeskundige 
in zijn midden. Hij was het die destijds 
als wethouder van  Onderbanken met 
succes ten strijde trok tegen de overlast 
van de Awacs. Men moet dan ook geen 
genoegen nemen met een klein tunneltje 
onder het kanaal, maar op zijn minst een 
robuuste ondertunneling blijven claimen 
zoals ook in het bereikbaarheidsakkoord 

is opgenomen. Nog beter is het om te 
beginnen zich te conformeren aan de 
inhoud van de motie van de Tweede 
kamer en hetgeen door de MER-
commissie is ingebracht. Dat geeft ook 
de actiegroepen een stevige steun in de 
rug tegen de komst van de weg.
Dat de heer Houben doet voorkomen 
alsof ondergetekende zowat de hele 
Tweede kamer heeft kunnen bewerken 
om voor de motie van uitstel te stemmen, 
is toch wel erg veel van het goede. Na 
een telefoontje vanuit ‘Haagse kringen’, 
heb ik de partij voor de Dieren vlak voor 
de stemmingen nog eens extra op het 
hart kunnen drukken dat een stem vóór 
de motie door de tegenstanders van de 
Ruit-  hier in het Zuidoostbrabantse – 
zeer op prijs zou worden gesteld. Dit om 
de eventuele twijfels, die bij deze partij 
toen nog aanwezig waren helemaal 
weg te nemen. Op die manier was er 
een meerderheid van 76 stemmen vóór 
de motie. De PvdD is en blijft overigens 
faliekant tegen de Ruit.. Deze motie 
was op dat moment echter het meest 
haalbare. De PvdD heeft dat nog op tijd 
in willen zien, net als – zoals tijdens de 
stemming bleek- de partij 50+. .Resultaat 
78 stemmen vóór.

Henk van Beek, 
voorzitter Stichting Klankbord

Trendy, 
exclusief én 
betaalbaar!

dameskleding
tassen & accessoires

Het nieuwe 
adres voor damesmode 

in Beek en Donk

Grote kerststal te bezoeken 
bij familie Linssen

Beek en Donk – Bij familie Linssen aan 
het Berkendijkje 8 in Beek en Donk is 
vanaf 1e kerstdag tot en met 6 januari 
een grote kerststal te bewonderen. Hier-
voor is een compleet tuinhuis ingericht.

Iedereen die wil, kan deze kerststal komen 
bewonderen. Gedurende deze openings-

tijden worden er ook kaarsjes verkocht 
à €1,00 per stuk. De gehele opbrengst 
hiervan is bestemd voor het goede doel 
‘Home Sweet Home’ in Oeganda. 

De kerststal is gedurende bovenstaande 
periode elke dag te bezoeken van 10.00 
tot 19.00 uur. 

Lezerspodium

Lezerspodium
Kerstsfeer met ’n Bietje Brabants bij Ons Tejater in het Buurthuis
Met een lekker glaasje glühwein als 
opwarmertje in de hand stapte ik op 
zaterdag 14 december de gezellig 
versierde zaal van het Buurthuis in 
Mariahout binnen. Ja, het glaasje was 
inbegrepen bij de entreeprijs. Prima 
idee van de mensen van Ons Teja-
ter. De zaal zat goed vol en mooi op 
tijd kwamen de mensen van ’n Bietje 
Brabants het podium op. Voorstellen 
was niet nodig zei Henk van Beek. Het 
was voor hen een thuiswedstrijd en de 
meeste mensen hadden al vaker mo-
gen genieten van hun mooie Brabant-
se Muziek. Toch wil ik ze graag even 
noemen, de leden van Bietje Brabants: 
Tonny van der Els met zang en gitaar, 
Frans Reloe met zijn accordeon, Tinie 
van Dalen slagwerk, Ad van Eijk bas-
gitaar en tuba en de aanjager van de 
groep: Henk van Beek met zang. Bo-
vendien was Henk van Beek de enter-
tainer van de groep. Met leuke tek-
sten praatte hij de zaak aan elkaar en 
zorgde voor een goede sfeer. 

Natuurlijk was het allemaal Brabants 
wat de klok sloeg want een harde G 
daar houden we in Laarbeek niet van. 
Ten minste niet als een rasechte Bra-
bander zich een harde G gaat aanme-
ten. 

Het optreden van Bietje Brabants was 
verdeeld over drie sessies van een half 
uur met telkens een pauze er tussen, 
zodat het publiek ook gezellig kon 
buurten en een drankje kon gaan ha-
len aan de bar. En gebuurt werd er en 
dat gaat altijd beter als je gewoon aan 
een tafel zit met een groepje. Wat dat 
betreft paste de inrichting van de zaal 
perfect bij het programma. 

We hoorden mooie liedjes: De nach-
tegaal, thuiskomen van vakantie, 
houdoe, ik hou van Brabant, zeg ’s 
wa drinkte gai, maar ook actuele tek-
sten over een TomTom waren te be-
luisteren. En dan niet te vergeten de 
kerstliedjes. Met z’n allen hebben we 

uit volle borst ‘De herdertjes lagen bij 
nachte’ gezongen. We waren tenslot-
te niet in de kerk en dan mag het nog.

Het publiek was voornamelijk van de 
‘grijze golf’ die het dialect nog weet 
te waarderen. Gelukkig wordt dit di-
alect in ere gehouden in Laarbeek, 
want in Lieshout staat voor 2014 al 
weer het 11de dialectenfestival op het 
programma. Daar zullen we zeker ’n 
Bietje Brabants ook kunnen beluiste-
ren. Maar wij hoefden zo lang niet te 
wachten en konden nu al genieten. 

Nelly de Groot-Cooijmans

Jeugd bonte middag in Raopersgat
Lieshout - Ook dit jaar organiseert 
de Leiding Jeugdcarnaval van C.V. de 
Raopers weer een super spetterende 
bontemiddag, waar alle kinderen van 
Lieshout hun talenten kunnen verto-
nen. Of je nu op de peuterspeelzaal, 
het kinderdagverblijf of op de basis-
school zit, iedereen mag zijn of haar 
talent laten zien. 

Deze knallende show vindt plaats op 
zondag 26 januari 2014 vanaf 13.30 
uur op het grote podium van het Dorps-
huis. Dus show je verborgen talent en 
maak een geweldige act! Je kunt jezelf 
opgeven door naar de website www.
raopers.nl te gaan en daar het opgave-
formulier te downloaden en dit vóór 24 
december in te leveren bij Martin Ver-
kuijlen, Adriaan Boutlaan 16. 

 
AL MEER DAN 10 JAAR 
EEN BEGRIP IN DE ICT 

VOOR MIERLO EN 
OMSTREKEN!  

 

 

 ICT Dienstverlening  -  Server & PC Beheer  

Netwerk Beheer  -  Website & Domeinhosting 

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

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

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

AutomatiseringsService Mierlo - Uw ICT Partner 

Sieraden
Galerie
Workshops

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

06-24218151
claudyvanbokhoven.nl
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

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

Deze acties lopen t/m 24 december 2013!

W 51 - Aanbiedingen gelden van maandag 16 december t/m dinsdag 24 december 2013.     ** Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

7.95

1.591.591.591.591.59
Boonacker
dubbeldonkerbrood    
vers uit eigen oven
heel, gesneden

2.09

1.69

Slagers achterham
van onze versafdeling

100 gram

2.09

8.99

Heineken bier*
krat 24 flesjes à 30 cl.

13.39

0.99

Markant appel- of 
sinaas-
appelsap
alle soorten
appelsap 1500 ml, 
sinaasappelsap 1000 ml.

1.15-1.21

Senseo koffiepads
alle soorten

zak 36 pads

3.79

2.79

kilo 15.90

Feestkaas

van onze versafdeling
500 gram

1+1
GRATIS

Calvé sauzen
alle soorten

flesje 250-320 ml. 

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Bijv: 2 flesjes chilisaus 

van 2.14 voor 1.07
Kerstschnitte

per stuk

5.99

4.99
1.79

Wagner Piccolini’s
alle soorten
pak 9 stuks

2.494.99

Kipfilet
kilo

6.99

Heerlijk gekruide
hamrollade

800 gram

7.99

5.99
kilo 7.49

*
Gieser 
Wildeman
kilo 

1.99

1.29
Vis Marine
gerookte 
Noorse zalm
pakje 100 gram

3.39

1.99 1.69
kilo 0.85

Handsinaasappelen
net ca. 2 kilo

2.98
kipgourmetlapjes tartaartjes rundervinkjes

varkenshaas medaillons poffertjes fricandeaublokjes

biefstukblokjes cheeseburgertjes kaassticks

2+1
GRATIS

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. 

Bijv: varkenschipolata Provence (200 gram) 

+ kaasstick (200 gram) + gehakt cordon bleu 

(200 gram) 

van 8.77 voor 5.84

Alle soorten gourmet mini’s
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Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....

Redacteur: Martin Prick

Wilma Delissen vertrok in 2003 uit Beek en 
Donk om te gaan werken aan haar verdere po-
litieke carrière. Ze werd wethouder in Heeze-
Leende en later burgemeester in Grave. Nu is 
de belangrijkste vrouw van de gemeente Peel en 
Maas in Noord-Limburg, waar ze als bestuurder 
van 11 kernen nog vaak terugdenkt aan de tijd 
in Beek en Donk. Daar leidden haar liberale ge-
dachten tot een politieke loopbaan.

Grensgeval
Wilma Delissen noemt zichzelf een ‘Brabants-
Limburgs grensgeval’. Geboren in Helmond 
vertrok ze na 6 weken naar Weert, waar ze op-
groeide. Ze verhuisde naar Geldrop, ging naar ‘’t 
Strabrecht’ en leerde haar Beek en Donkse man 
Paul kennen. Ze rolde in het bedrijfsleven, omdat 
Paul een eigen zaak had en raakte erin geïnte-
resseerd. Via de stichting bedrijfsbelangen, waar 
ze secretaris-penningmeester was, werd haar 
gevraagd om fractievoorzitter te worden van de 
Laarbeekse VVD-afdeling. 
Daarna raakte alles in een stroomversnel-
ling. Wilma werd wethouder in Laarbeek, 
verantwoordelijk voor economische zaken, 
toerisme en recreatie. Eén van de zaken, die 
ze toen mee heeft opgestart waren de plan-
nen voor een haventje in Aarle-Rixtel. Hoe-
wel daar in het begin een beetje lacherig 
over werd gedaan, vindt ze het nu toch wel 
erg leuk, dat het haventje zijn plaats heeft 
verworven binnen toeristisch Laarbeek. Het 
is pas zelfs vernieuwd en uitgebreid! 

De VVD spreekt haar nog steeds erg aan, 
hoewel ze wel benadrukt als burgemees-
ter boven de partijen te staan. “We gaan 
op het moment weer terug naar een maat-
schappij, waarbij niet alles voor je wordt ge-

daan, maar waar-
in ruimte is voor 
eigen initiatieven 
en voor partici-
patie”, aldus me-
vrouw Delissen.

Overeenkomsten
Erg veel verschil-
len zijn er niet in 
de aard van de 
bevolking van 
Laarbeek en haar 
huidige gemeen-
te. De kleine 

kernen zijn wat 
meer solidair 
dan de gro-
tere, maar dat 
is een landelijke 
trend. In haar 
gemeente met 11 kernen zijn in het totaal 
7 muziekkorpsen, waarvan het merendeel 
fanfare is (zonder houtblaasinstrumen-
ten, zoals klarinetten en fluiten, red.). Peel 
en Maas is nog even de ‘Hoofdstad van 
de smaak’, een titel verworven doordat er 
binnen de gemeente de nadruk wordt ge-
legd op eerlijke en biologische land- en 
wijnbouw. “Daarnaast zijn asperges uit dit 
gedeelte van Limburg erg lekker”, vertelt 
Wilma. “Veel en mooie campings nodi-
gen toeristen uit om de regio te bezoeken.  
Trekkers als het kastelendorp Baarlo of de 
ruïne van het kasteel van Kessel die hele-
maal opnieuw in glas wordt opgebouwd, 
moeten ervoor zorgen, dat veel mensen in 
de toekomst dit mooie stukje Nederland niet 
voorbij rijden. Voeg daarbij nog de Meijelse 
Peel als uniek natuurgebied, het maakt deze 
regio tot een echt Limburgs pareltje.”

Politiek correct
Wilma komt nog vaak in Beek en Donk. Van 
haar drie kinderen, Jeroen, Jolijn en Gijs, 
woont laatstgenoemde nog in Laarbeek. 
Als opvallende dingen noemt ze de huidige 
warme uitstraling van de gemeente, de op-
zet van ‘De Laarse Velden’ en het nieuwe 
zorgcomplex, zaken die na haar vertrek uit 
Laarbeek zijn aangepakt en verrezen. Wat 
haar aanspreekt in zowel Laarbeek als in 
de gemeente Peel en Maas is het politieke 
klimaat, waarbij gedegen werk wordt ver-
richt en politici niet vechtend over straat rol-
len. “Daar hebben de meeste burgers geen 
boodschap aan. Zij zijn het meest gebaat 
met een consistent beleid.” Wilma is blij dat 
ze dat in haar vroegere en huidige gemeen-
te ervaart.

De bezorgers van De MooiLaarbeekKrant

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN
STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

WWW.AUTOCORSTEN.NL
Mariastraat 64  Mariahout  Tel. 0499-422176

2e Kerstdag geopend
van 10.30 - 16.00 uur

Iedere week valt op donderdag De MooiLaarbeekKrant bij alle huishoudens in Laarbeek en 
Boerdonk in de bus. MooiLaarbeek werkt daarvoor samen met het bedrijf Excellent, die de zorg over 
deze groep bezorgers draagt. Het team van MooiLaarbeek dankt alle bezorgers, die elke week door 
weer en wind gaan om Laarbeek en Boerdonk te voorzien van De MooiLaarbeekKrant. Natuurlijk 
kan het wel eens voorkomen dat de krant een keer te laat of niet bezorgd wordt. Gelieve dan dit 
door te geven aan MooiLaarbeek, via e-mail info@mooilaarbeek.nl of per telefoon: 0492-832182.
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MooiBoerdonk
Rare snuiters willen 
vergaderruimte in theatercafé

Nieuwjaarsreceptie in Boerdonk

Boerdonkse Zittingsdagen bijzonder geslaagd

Wie wordt Boerdonks Boerenpaar 2014?

Nieuws van Agrarisch Boerdonk

Boerdonk - Ze zijn nog niet open 
met het café of de uitbaters Ger 
en Corrie hebben al het verzoek 
gekregen voor een vaste plaats in 
het café waar vergaderd kan wor-
den. Maar zegt Corrie, het zijn wel 
rare snuiters. 

Zo praten ze half Nederlands en 
half Italiaans, hebben ze van die 
dure pakjes aan en kijken ze den 
hele tijd in het rond, net of ze 
bang zijn van iemand. Het leken 
wel lui van de Maffia volgens Ger 
en die heeft er best wel kijk op 
doorgaans. Ze willen te pas en te 
onpas bijeenkomsten beleggen en 
dan willen ze altijd dezelfde  tafel. 
Eentje, een dikkere, is de baas en 
er is er ook een bij die niet zo snug-
ger is en dan hebben ze nog zo’n 
agressieve kale. Zo iemand die bij 

de Hells Angels  hoort maar dan 
zonder motor. De uitbaters heb-
ben het er eigenlijk niet op maar ja 
, het zijn wel klanten. 

Oja, voordat men het vergeet te 
zeggen: Als zij hun eerste week 
open zijn op 24, 25, 26, 29, 31 
januari en 1 februari dan wordt er 
gewoon alcohol geschonken, hoor. 
Wel moet je boven de 18 zijn om 
het te mogen schenken, maar dat 
zijn Ger en Corrie dus dat is dik in 
orde. En dan nog iets, ze zitten al 
vol op 25, 29 en 31 januari en 1 fe-
bruari, maar men kan nog boeken 
voor 24 en 26 januari bij Peter en 
Arna Vogels via 0492-366516. Jul-
lie zijn allemaal van harte welkom 
en als jullie komen is het ook niet 
zo eng met die Maffia mannen.

Boerdonk - In gemeenschapshuis 
Den Hazenpot wordt iedereen 
uitgenodigd voor de nieuwjaars-
receptie op donderdagavond 2 ja-
nuari 2014.
 
Vanaf 20.00 uur is iedereen van 
harte welkom om elkaar de hand 

te schudden onder het genot van 
een hapje en drankje. Het Mul-
derskoor verzorgd de muzikale 
klanken. Bestuur en beheerder 
wensen iedereen prettige feestda-
gen en een goed 2014.

Boerdonk - Een van de spaar-
zame feesten waarbij in Den 
Hazenpot nog alcohol mag wor-
den geschonken, zijn afgelopen 
weekend geweest. Twee avonden 
gingen zowel artiesten als bezoe-
kers vol uit hun dak. De tweede 
editie van de BZA mag dan ook 
als zeer geslaagd worden be-
schouwd. 

Na de openingsdans van de show-
haasjes klom Prins Johan den 1e 
in de ton om eens uitgebreid te 
vertellen met wie hij de komende 
carnavalsperiode ging optrekken. 
Hierna kwam ‘En Naw Wij’ die een 
gevoelige kwis in elkaar had gezet. 
Daarna was het de beurt aan de 
Glamourhazen. Dit was de leiding 
van de dansmariekes en ze deden 
een potpourri van de Dolly Dots 
die niet onder deed voor de echte 
Dolly Dots (behalve dan in leef-
tijd). Na dit optreden weer caba-
ret en nu van Pure Ellende die met 
hun WC Experience act een paro-
die deed op de clips van poparties-
ten. Hierna kwamen de danshazen 
die een mooie dans deden. De ton 
kwam weer op het podium en 

nu voor het debuut van Maarten 
Kanters  als Dik van Bil en zo ging 
het ook regelmatig in zijn buut. 
Een fantastisch debuut gevolgd 
door  de dans van de jeugddans-
mariekes. De uitsmijter voor de 
pauze waren de Penthouse Boys 
die de hele zaal echt op zijn kop 
zetten met hun optreden. 

In de pauze was er een hoofd-
rol voor broodjes en slaatjes. De 
show werd daarna voortgezet met 
wederom een geweldige act van 
de Boerdonkse slagwerkgroep in 
hun coffeeshop. De laatste groep 
dansmariekes liet zien waarom 
de Zandhazen zo trots zijn op ze 
tijdens de recepties want het zijn 
kanjers. De laatste Boerdonkse 
cabaret act kwam van duo KOKU 
die de redactie vormde van de 
Boerdonkse Stadskrant. Zij lieten 
o.a. weten dat als de BZA niet 
meer in den Hazenpot mag er 
dan wel veel meer avonden zul-
len worden gehouden. Hierna was 
het de beurt aan alle dansmarie-
kes voor een geweldige mooi uit-
gevoerde showdans waarbij ze 
de piraten van Caraibië uitbeeld-

den. De slotact van de avond was 
KUUB die met hun vocale grappen 
een mooie afsluiter was van een 
prachtige avond. 

Uiteraard werd de hele avond mu-
zikaal begeleid door ‘Tismarwade-
gewendbent’. Voor de laatblijvers 
was het hierna nog super gezellig 
tijdens de afterparty. Het was half 
2 voor je er erg in had. Gelukkig 
mocht de Raad van 11 hierna nog 
evalueren en zo geschiedde het 
dat ze zondagmorgen tegen half 
4 elkaar konden feliciteren met 2 
fantastische avonden. De BZA was 
weer skon. Zo skon…

Uiteraard staan de foto’s al op de 
site dus kijk maar eens of je jezelf 
erbij ziet.

Boerdonk - De bekendmaking van 
het Boerenpaar 2014 is op 1 fe-
bruari. Tijdens een hoogstwaar-
schijnlijk zeer spannende onthul-
lingsceremonie zullen bruid en 
bruidegom zich bekendmaken aan 
het Boerdonks publiek en hun ver-
loving uitspreken.

Wie het dit jaar worden is nog een 
diep geheim maar SOBB Stichting 
Organisatie BoerenBruiloft wil 
graag al een kleine tip van de sluier 
oplichten zodat men tijdens het 
Raden Maar op 31 januari al een 
redelijke kans hebt dat men het 
goed heeft en het bijna zeker is dat 
men of bruid of bruidegom goed 

heeft geraden. Vandaar dat ze tips 
gaan verspreiden en de 1e tip over 
bruid en bruidegom is: 
Voor de Zwarte Pet maakt hij of zij 
graag een omleiding en hij of zij is 
erg blij met de witte muts.

De eerlijkheid gebied te zeggen 
dat de echte tips waren Zwarte Pet 
en Witte Muts maar daar kun je 
heel weinig mee en wij vonden het 
niet complimenteus voor de bruid. 
Vandaar deze uitbreiding.

Zoals bekend zijn bruid en brui-
degom in het echt niet met elkaar 
getrouwd en voor zover bij de 
organisatie bekend is, hebben ze 

in het echt ook geen relatie met 
elkaar, die geassocieerd kan wor-
den met een huwelijkse relatie. De 
bruid woont in de ene buurt en de 
bruidegom woont in ieder geval 
niet in dezelfde buurt als de bruid. 
Denk er maar eens over na dan 
komt men er later op terug met de 
volgende tip.

Boerdonk - De eerste aanvragen 
van verenigingen en instanties uit 
het dorp zijn reeds binnengeko-
men en ook reeds toegezegd aan 
deze aanvragers. Voor wat betreft 
activiteiten in 2013 is de aan-
vraagperiode gesloten. 

Maar ondanks dat ze voor acti-
viteiten in 2014 reeds agrarische 
producten hebben toegezegd, 
hebben ze nog ruimte in het bud-
get voor aanvragen van verenigin-
gen en organisaties die nog geen 
beroep op hen hebben gedaan. 
De aanvraag kan men richten aan  
agrarischboerdonk@live.nl. 

De aanvragen voor de 1e zes 
maanden van 2014 graag indie-
nen voor 31 december 2013, zo-
dat zij deze tijdig in behandeling  

kunnen nemen. Aanvragen betrek-
king hebbende op de tweede helft van 
het jaar 2014 graag indienen voor 30 
juni 2014. Zoals men wellicht al weet, 
steunen ze u het liefst met agrarische 
producten, gemaakt in bijna de eigen 
achtertuin. Als kleine tegenprestatie 
verwachten zij van uw vereniging of 
instantie/organisatie een positieve 
benoeming van Agrarisch Boerdonk 
in de media of bijvoorbeeld op een 
website. Kortom schroom niet en 
dien uw aanvraag in en dan kijken zij 
als Agrarisch Boerdonk wat ze voor u 
kunnen betekenen. 

Dus de agrarische sector in Boer-
donk maakt zich via stichting 
‘Agrarisch Boerdonk’ sterk voor 
een leefbaar, duurzaam en vi-
taal Boerdonk met een bruisend  
verenigingsleven.

Dan rest hen als Agrarisch Boer-
donk, nu niets anders, dan ieder-
een prettige en heerlijke kerstda-
gen en een gelukkig en gezond 
2014 toe te wensen. 
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Ingrediënten: Ingrediënten:

Ingrediënten: Ingrediënten:

Uitleg van het recept:
Snijd en schil  de aardappelen en de bleekselderij in zeer fijne blokjes en blancheer deze beetgaar in 
water waaraan zout is toegevoegd. Maak de warme aardappelblokjes en bleekselderijblokjes aan 
met een dressing van de mayonaise en de crème fraiche en wat gesneden dille en bieslook. Breng op 
smaak met peper en zout. Laat koud worden. Bekleed ringen of een koffiekopje met gerookte zalm 
(2 plakken p.p.). Laat de zalm over de ringen hangen. Vul de ringen met de salade van aardappel 
en bleekselderij en druk deze voorzichtig aan. Vouw de overhangende zalm over de vulling. Was en 
scheur de sla en snijd peterselie, bieslook, dille grof/klein (bewaar 4 takjes voor de garnering). Snijd 
de bosuitjes zeer fijn en bak ze licht in een beetje olijfolie. Voeg nadat de bosuitjes zijn afgekoeld 5 
el olijfolie toe. En pureer vervolgens met de staafmixer tot een homogene massa. Breng op smaak 
met peper en zout. Maak een dressing van balsamico azijn, honing, olijfolie, zout, peper. Bruineer de 
pijnboompitten in een koekenpan. Keer de zalmringen op borden om en verwijder de ring. Garneer 
rondom het tartaartje de sla en kruiden en besprenkel de sla met de dressing. Laat  druppels bosui 
puree  vallen op het taartje en bestrooi de sla met pijnboompitten. Geef er een stukje focacciabrood 
( zie recept pagina 14) bij met een roomboterbolletje.

Uitleg van het recept:
Schil de aardappels en kook ze in groentebouillon gaar ± 20 min. Blancheer de rucola kort en hak 
fijn, snipper de sjalotjes en knoflook zeer fijn. Giet de aardappels af, en stamp ze heel fijn en klop 
er beetje bij beetje de olijfolie doorheen door de puree mooi zalvig is. Roer de sjalotten, knoflook  
en de rucola erdoor en smaak af met peper en zout. De vruchten (tutti frutti) wassen en ca. 1 uur 
laten weken in water. Ca. 100 gr. Vruchten eruit halen (diverse soorten).De rest opzetten met het 
water, witte wijn, suiker en wat citroensap. Het vocht tegen de kook aanhouden tot de vruchten 
zacht zijn. Het vocht binden tot sausdikte met aardappelzetmeel. De saus afsmaken met de rum en 
eventueel nog wat citroen. De niet gekookte vruchten wat kleiner snijden. Door het fruit een beetje 
marjolein mengen. De varkenshaas aan de zijkant iets opensnijden en vullen met de niet gekookte 
vruchten. Het vlees kruiden met peper en zout. Kort aanbraden en in een oven van ca. 150° C 
doorwarmen tot deze gaar is. ( ca. 15 minuten )Als je een kerntemperatuur hebt stel deze dan in 
op een kerntemperatuur van 58° c. Serveer op een mooi bord en maak een mooi rondje van het 
stamppotje, leg daar tegen de varkenshaas in mooie plakjes gesneden en giet er de saus bij.

Uitleg van het recept:
Maak de knolselderij schoon (bewaar een beetje selderijblad) en snijd in blokjes. Schil de ui en snijd 
in partjes en pers de knoflook. Bak de knolselderij, ui en knoflook glazig in boter. Schil en snijd de 
aardappels en appels in blokjes .Doe de aardappel, appel en kruiden bij de gebakken groenten en voeg 
vervolgens de bouillon toe (2blokjes en 1 liter water). Laat de soep 20 min zachtjes koken. Haal het 
laurierblad eruit. Pureer de soep en passeer hem door een zeef. Roer er vervolgens de room door en 
breng het geheel aan de kook. Maak op goed smaak met peper en zout. Blancheer de peterselieblaadjes 
20 sec in kokend water met zout. Giet af en knijp het vocht er eruit. Pureer de peterselie met de olijfolie 
met de staafmixer tot alles goed gemengd is en zeef de peterselieolie tot dat er een groen olie overblijft. 
Hak het selderijblad fijn. Verkruimel de kaas en meng het met het haksel door. Leg de gemengde kaas 
op de soeplepel en leg deze lepel in een heet diep bord. Schep zoveel soep op het bord dat de lepel net 
niet onder staat. Druppel voorzichtig wat olie op de soep. Roer, vlak voordat je begint met eten, het 
kaasmengsel langzaam door de soep. 

Uitleg van het recept:
Meng boter, suiker en bloem tot kruimels en strooi deze op een bakplaat bedekt met een  
bakpapiertje. Bak de kruimels in de oven af op 160°c tot deze goudbruin worden. Schil de appels 
en verwijder het klokhuis. Snijd de appels in blokjes van 1 cm en hak de noten grof. Bak de appels 
in een klontje boter in een wok een beetje zacht. Voeg dan de honing, noten en vanillesuiker toe 
en laat een beetje karamelliseren. Neem de plakken bladerdeeg en besmeer het licht met gesmolten 
boter en bestrooi licht met bruine suiker. Verdeel het appelmengsel over de vellen en rol op tot 
mooie rolletjes. Zorg dat de zijkanten ook dicht zijn. Bak de rolletjes ca. 15 minuten af in de oven 
op 200°c tot ze mooi goudbruin zijn. Klop de room lobbig en giet er een scheut baileys bij. Snijd de 
rolletjes schuin doormidden en leg ze op het bord. Geef er een lepeltje room bij en een bolletje ijs 
en versier het met de kruimels.

8 grote plakken gerookte  
   zalm 
200 gr aardappelen
200 gr bleekselderij
2 el mayonaise
2 el crème fraiche

10 gr dille
10 gr bieslook
10 gr peterselie
100 gr gemende sla (bij 
       voorkeur groene)
6 bosuitjes

5 el olijfolie 
Balsamico azijn
honing
peper, zout
50 gr pijnboompitten

500 gr aardappels
150 gr rucola
1 groentebouillon blokje
2 sjalot
2 tn knoflook
Olijfolie

500 gr varkenshaas
250 gr tutti frutti
2,5 dl water
20 gr suiker
¼ dl rum
½ dl witte wijn

20 gr boter
Majoraan gedroogd
1 citroen
Aardappelzetmeel

750 gr knolselderij met blad
100 gr rode ui
2 knoflooktenen
150 gr aardappel

200 gr appel (pink lady)
2 el majoraan gedroogd
2 st laurierblad
3 dl room

1 liter groentebouillon (2 
   blokjes)
20 gr peterselie
1 dl olijfolie
100 gr roquefort

30 gr boter
30 gr suiker
60 gr bloem
3 appels

3 el honing
1 zakje vanillesuiker
70 gr notenmix
8 vel bladerdeeg
2 el bruine suiker

1 dl room
Scheut baileys
Schepijs naar keuze 
(bijvoorkeur kaneel)

www.kookcentrumbrabant.nl

Zalmtaartje met een dille dressing en zelf gemaakt brood (4 personen)

Soep van knolselderij met een vleugje blauwe kaas (pan) Appelrolletje met baileysroom met ijs (kerst 4 personen)NagerechtSoep

Voorgerecht
Varkenshaas met tutti frutti en een stamppotje van rucola (4 personen)

Hoofdgerecht

Lekkere KerstgerechtenLekkere Kerstgerechten Een culinaire, gezellige Kerst en een heel 
gezond en gelukkig 2014 gewenst 

namens Kookcentrum Brabant!

Vluchtelingenwerk Laarbeek maakt zich hard voor asielzoekers 

“Deze vorm van vrijwilligerswerk is heel boeiend”
Redacteur: Nikki Barten 
Fotograaf: Nikki Barten 

Laarbeek - Ieder jaar dient de ge-
meente Laarbeek een bepaald aan-
tal vluchtelingen in de gemeente 
huisvesting te geven. Deze vluch-
telingen krijgen begeleiding van-
uit welzijnsinstelling ViERBINDEN. 
Medewerkster Monica Vervaart 
coördineert dit project ‘Vluchtelin-
genwerk Laarbeek’.

Plaatsing van vluchtelingen
Iedere gemeente heeft een taakstel-
ling vanuit de overheid om vluchte-
lingen op te nemen. Deze taakstel-
ling wordt per half jaar vastgesteld. 
Voor Laarbeek kwam de taakstelling 
in het tweede halfjaar van 2013 
neer op 9 personen. Voor de eerste 
helft van 2014 is dat ook weer 9 
personen. Monica: “Het COA kop-
pelt vluchtelingen aan gemeentes 
waaraan binnen 10 weken een aan-
bod gedaan moet worden. Vanaf dit 
moment start de samenwerking met 
gemeente en woningstichting.”

Intensieve begeleiding 
Zodra de vluchteling(en) in het 
nieuwe huis woont, staat er direct 
een vrijwilliger van ViERBINDEN 
op de stoep om de begeleiding op 
te pakken. “Wij werken met zeven 
vrijwilligers. Wij streven ernaar dat 
twee vrijwilligers samen elke keer 
een casus oppakken.” Alle vluch-
telingen krijgen twee jaar hulp 

aangeboden vanuit ViERBINDEN. 
Monica: “Het eerste jaar is dit heel 
intensief. Wij leren de asielzoekers 
alles over het leven in Nederland, 
zodat er zelfredzaamheid ontstaat. 
Hierbij kan gedacht worden aan de 
Nederlandse taal, het regelen van 
allerlei zaken om hier te kunnen 
wonen en de financiën, maar ook 
aan heel simpele dingen, bijvoor-
beeld het uitleggen van hoe het 
openbaar vervoer hier werkt, hoe 
we hier omgaan met afval of hoe 
een thermosstaat werkt.”

Boeiend vrijwilligerswerk
Na het eerste jaar worden de vluch-
telingen steeds meer losgelaten, 
zodat ze na twee jaar hulp vanuit 
ViERBINDEN zichzelf kunnen ‘red-
den’ in de Nederlandse samenle-
ving. Margriet Peters-Rit is één van 
de vrijwilligers die zich hardmaakt 
voor het vluchtelingenwerk in Laar-
beek. “Ik doe dit nu al twaalf jaar 
en ik vind het ontzettend boeiend. 
Je maakt zoveel verschillende din-
gen mee. De asielzoekers komen 
allemaal uit een ander land op deze 
wereldbol. Er is vaak een enorm cul-
tuurverschil. Ook is er een taalbar-
rière, waardoor je soms zelfs met 
hand- en voetgebaren moet praten. 
Soms komt een asielzoeker als jon-
ge alleenstaande hier wonen, terwijl 
je weer een andere keer een casus 
krijgt met een groot gezin. Die di-
versiteit maakt het werk ontzettend 
boeiend en heel leuk.”

Het opbouwen van een netwerk
Monica benadrukt dat het heel be-
langrijk is dat de asielzoekers in Laar-
beek een netwerk op gaan bouwen. 
“Na twee jaar begeleiding mogen 
zij nog steeds bij ons aankloppen, 
maar we nemen wel meer afstand. 
In de twee jaar dat we intensief con-
tact met ze hebben, proberen we 
een netwerk op te bouwen. De ene 
keer lukt dit beter dan de andere 
keer. Soms komen hier alleenstaan-
den binnen, die heel eenzaam zijn 
en hier echt niets hebben. Terwijl er 
ook soms asielzoekers komen die om 
kunnen gaan met de Nieuwe Media 
en daardoor al een eigen netwerk 
hebben opgebouwd, vaak ook bui-
ten Laarbeek.”

Vrijwilliger worden
Vrijwilligster Margriet is via haar ach-
tergrond bij het vluchtelingenwerk 
terechtgekomen. “Ik heb 25 jaar in 
het buitenland gewoond en heb een 
eigen zorgcentrum geleid. Via de 
eerdere coördinator van ViERBIN-
DEN kwam ik in aanraking met dit 
vrijwilligerswerk. Daar heb ik alles 
behalve spijt van.” 

Het vrijwilligersteam van ‘Vluchte-
lingenwerk Laarbeek’ is nog op zoek 
naar versterking. “Iedereen kan zich 
hiervoor aanmelden. We zien vaak 
dat onze vrijwilligers een bepaalde 
affiniteit met dit thema hebben. Dit 
kan zijn in het gebruik van vreemde 
talen, maar ook kennis en ervaring 

in de zorg. Ook wij spreken niet alle 
talen, maar door de ervaring weet je 
wel hoe je met taal om moet gaan 
en leer je hoe je kunt communiceren 
met mensen. Iedereen is daarom van 
harte welkom om zich aan te melden 
als vrijwilliger!” 

Interesse
Heb je interesse? Geef dit dan door 
aan Monica Vervaart. Dit kan per te-
lefoon: 0492-328804 of per e-mail: 
mvervaart@vierbinden.nl. 

In Lieshout is onlangs een burgerini-
tiatief ontplooid voor koffieochten-
den met allochtone vrouwen. Dit is 
in samenwerking met ViERBINDEN 
opgezet. Lees meer hierover op pa-
gina 15 in deze krant. 

Coördinator Vluchtelingenwerk 
Laarbeek, Monica Vervaart

Rolluiken-Zonwering
Als het om kwaliteit gaat!

Vogelenzang 23, Lieshout
azglasrolluikenzonwering.nl
06 22370807 - 06 57549116

AZ Glas

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s
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Mooi UIT in Laarbeek

DEJA VU
Café Aarle-Rixtel

Kerst bij Deja Vu 

www.cafedejavu.nl
Dorpsstraat 15a, Aarle-Rixtel     06 - 4230 8617

KERSTAVOND
Hét Laarbeeks (open) Kerstdarttoernooi 
(inschrijven vanaf 19:00 €6,-- pp)

Cafe Deja Vu wenst iedereen fijne feestdagen 
en een gezond en feestelijk 2014!

1STE KERSTDAG
Open vanaf 20.00 uur

2DE KERSTDAG
Open vanaf 20.00 uur met zanger Dave Joosten!

OUD EN NIEUW
Open vanaf 00.30 uur 80’s & 90’s party met DJ!

Kerst is traditiegetrouw een periode om met elkaar door te
brengen, bij ons kunt u in een gezellige kerstsfeer genieten
van een culinair à la carte diner of een uitgebreide brunch.

U wordt ontvangen met een welkomstcocktail.

1e kerstdag
In de middag en avond een culinair à la carte kerstdiner

- Vooraf reserveren -

2e kerstdag
Uitgebreide kerstbrunch inclusief dessert.

Lekker op tijd beginnen en de rest van de dag voor jezelf.
- Vooraf reserveren -

www.depelgrim-mariahout.nl
Mariastraat 21-23       Tel: 0499-421448

Kerstmis bij pluk

 PANNENKOEKENHUIS  A Koppelstraat 35, 5741 GA 
Beek en Donk  T 0492 - 46 11 81 

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Op tweede kerstdag 
zijn wij geopend! 

vanaf 12.00 uur 

Gewoon lekker à la carte eten
of een

3 gangen-menu voor €24,50 p.p.
Proeverij van voorafjes, pannenkoek naar keuze, grand dessert

aTRAXXions for Business

Vluchtoord 46 Uden
Tel. 0413 - 33 77 11 

www.traxx.nl

2 activiteiten 
voor 

Kies uit onderstaande activiteiten:
KARTEN, LASERGAME 
OF SUMOWORSTELEN 

* Vraag naar de voorwaarden. 

Actie geldt van 21 december t/m 

5 januari 2014

 Tijdens de 
kerstvakantie 

geopend
BEKIJK DE OPENINGSTIJDEN 

TIJDENS DE VAKANTIE 
OP DE WEBSITE
Reserveren gewenst

OPENINGS- & BEZORGTIJDEN
zondag t/m donderdag van 15.00 tot 01.00 uur
vrijdag t/m zaterdag van 15.00 tot 03.00 uur

Bestellingen vanaf 5 euro bezorgen wij gratis in Aarle-Rixtel.
In Beek en Donk en in Lieshout bezorgen wij gratis vanaf 10 euro.

* ALLEEN BIJ AFHALEN

Dorpsstraat 55
Aarle-Rixtel

WWW.EETHUIS-ALANYA.NL

0492 - 38 37 82  OF 0492 - 38 38 60

AL 20 JAAR EEN BEGRIP
IN AARLE-RIXTEL DAAROM 

20% KORTING  
OP DE GEHELE MENUKAART

WIJ WENSEN U PRETTIGE 
FEESTDAGEN EN EEN SMAAKVOL 2014

WIJ VERKOPEN OOK KIPDÖNER

*
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Aarle-Rixtel - Dreamteam Henry en El-
len Engels van VOF Henry Engels, keu-
ken interieur, uit Aarle-Rixtel hebben 
absoluut geen last van de crisis. Net 
als vorig jaar, is 2013 weer een topjaar 
voor hen geweest. Wat is hun geheim?

Vakmanschap, dat is het geheim en het 
feit dat Henry en Ellen het hele project 
van begin tot eind in eigen hand hou-
den. Zij werken in een kleine gemeen-
schap waar iedereen elke fout kent en 
meedogenloos doorvertelt. Als het be-
drijf geen goed werk levert is het gelijk 
einde verhaal. Het feit dat ze na tien 
jaar nog steeds vol met werk zitten, is 
het bewijs van de superieure kwaliteit 
van het geleverde werk. 

Henry heeft zijn leven lang getimmerd. 
Tien jaar geleden is hij voor zichzelf be-
gonnen. Eerst alleen en daarna samen 
met Ellen. Zij zijn met zijn tweeën en 
dat blijven ze ook. Soms worden specia-
listen ingeschakeld, zoals voor elektrici-
teit, leiding-,  tegel- en stucwerk, maar 
meestal zorgen de opdrachtgevers daar 
zelf voor. Het specialisme van Henry en 
Ellen is ontwerpen, het in detail uitte-
kenen, het samen met Ellen timmeren 
en het ook weer samen met Ellen bij de 
opdrachtgever in gebruik stellen. 

De gesprekken met de opdrachtgevers 
vinden plaats aan de grote zelf ontwor-
pen en getimmerde tafel die midden 
in de woonkamer staat. Maar het hart 

van de onderneming, de werkplaats, 
bevindt zich achter in de tuin. Daar 
werken Henry en Ellen 80 % van hun 
tijd. In de werkplaats kom je vanuit de 
straat die achter aan de tuin grenst. Dus 
de leveranciers, die de apparaten en 
de materialen komen brengen, en het 
busje blijven keurig uit het zicht. 

Ellen en Henry vormen het dreamteam 
en zij zijn vanaf het eerste oriënterende 
gesprek tot aan het moment dat de 
kranen en knoppen functioneren ver-
antwoordelijk. Zij zijn niet afhankelijk 
van andere mensen, maar hebben alles 
in eigen hand.

Het moge duidelijk zijn: wanneer je 
denkt aan een nieuwe keuken, dan 
is er maar één adres, Henry Engels 
VOF, Lieshoutseweg 31,  Aarle Rix-
tel. Het huis rechts met de twee lan-
taarns. Voor voorbeelden uit de prak-
tijk, kijkt u op hun digitale showroom:  
www.henryengels.nl. 

Zoekt u een nieuwe keuken?

WWW.HENRYENGELS.NL

MAATWERK 
IN KEUKENS

Lieshoutseweg 31, Aarle-Rixtel  l  0492 38 10 38  l  www.henryengels.nl

Advertorial

Lezerspodium

De weg van Algemeen Belang Laarbeek 
Dat de discussie over de Noord 
Oost Corridor, de ruit dus, weer 
zou opbloeien nu de Tweede Kamer 
wellicht roet in het eten gooit, ligt voor 
de hand. Ook omdat er uiterlijk de 
16e december  weer bij de provincie 
kon worden aangegeven waarom 
men het er niet mee eens is.  Zowel 
vanuit ons gemeentebestuur als b.v. 
vanuit het Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
zijn zienswijzen ingediend.  Wat 
ons als ABL dan wel weer opvalt bij 
laatstgenoemde zienswijze, is dat de 
allereerste plannen van ABL, zijnde de 
noordelijke afbuiging boven Laarbeek 
om, weer actueel wordt als alternatief 
voor de huidige plannen. Destijds om 
volstrekt onduidelijke redenen opzij 
gezet, nu weer actueel als het gaat 
om besparing van heel veel kosten 
en vernietiging van onherstelbare 
natuur.  Als het standpunt van de 
provincie bekend wordt, na besluit 

van de minister, zullen we toch 
eens overwegen dit oude plan 
onder de aandacht te brengen 
van de rekenmeesters!  Voor St. 
Oedenrode, waar een raadslid 
het wel heel goed wist wat voor 
soort tegenstanders er tegen de 
ruit waren, zal een discussie over 
een noordelijke variant wel eens 
heel erg verhelderend kunnen 
zijn. Dan zal zeker blijken, dat 
er ook in zijn omgeving, als die weg 
daar wat dichterbij komt, ook een 
grote grijze colonne woont die het 
veel te goed heeft en te veel tijd 
heeft om te protesteren!!  Dan zal hij 
er achter komen hoe belachelijk zijn 
standpunt in het E.D.( 10 dec.) was 
en waar terecht heel veel mensen 
daarna furieus op hebben gereageerd 
in hetzelfde E.D. Je zou hem de weg 
in zijn achtertuin gunnen, zo krom 
was zijn redenatie en zeer beledigend 

voor alle mensen die de laatste 2 jaar 
in de klankbordgroepen heel veel 
tijd en deskundigheid in deze zaak 
hebben gestopt. Maar altijd hebben 
argumenten het verhaal gemaakt 
en niet de leeftijd van de insprekers. 
Op bijgaande foto zoals ABL het 
kruispunt van de kanalen wil blijven 
zien en van wil blijven genieten.

Ton Sonneveldt

Greet Buter lijsttrekker PvdA

Gezellige Kerstmarkt Zorgboog De Regt

Laarbeek - Greet Buter wordt de lijs-
strekker van de PvdA. Dit heeft de le-
denvergadering van de PvdA afdeling 
Laarbeek donderdag 12 december in 
de kandidatenlijst vastgesteld.

De kandidatenlijst is bedoeld voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 
maart 2014. Dhr. Hans van den Broek 
zal als lijstduwer optreden. Het boven-
ste deel van de lijst staat hieronder, de 
rest van de kandidatenlijst wordt later 
bekendgemaakt.

1. mw. Greet Buter
2. dhr. Hans Strijbosch
3. mw. Cockie van Oosterhout
4. dhr. Teun van Hoof
5. mw. Gäby Vereijken
6. dhr.Davey Gloudemans
7. dhr. Peter Klomp

Beek en Donk - In Woonzorg centrum 
De Regt vond woensdag 11 december 
een sfeervolle kerstmarkt plaats. Deze 
markt werd georganiseerd in samen-
werking met DBC de Lage Hees en DBC 
de Nieuwe Werf van stichting ORO. 
Ook werd er een kraam ingericht door 
stichting Howeko en ook de Waterpoort 
was aanwezig. Mede door de inzet van 
vrijwilligers verliep alles op rolletjes. 

De kerstmarkt werd met name voor de 
middag erg goed bezocht. Het was een 
gezellige drukte. De bezoekers liepen 
langs de kraampjes die vol stonden met 
zelfgemaakte kerstartikelen, cadeau-ar-
tikelen, kaarten, etc.  De warme wafels 
gingen er goed in en de kinderen hebben 
volop mogen grabbelen in een prachtige 
met de handbeschilderde grabbelton. 
Het was een zeer geslaagde dag. Ook 
voor de deelnemers van de stichting 
ORO en de bewoners van de Regt.

De Werkgroep blikt terug

Laarbeek - Na bijna twee volle raad-
speriodes besturen in de Gemeente 
Laarbeek kijkt politieke partij De 
Werkgroep terug op de resultaten. “Er 
gebeurt van alles”, stelt fractievoor-
zitter Ben Swinkels, “Maar we kijken 
met name ook vooruit. We krijgen 
nog meer te verwachten in 2014!” 

Mede ook dankzij de actieve inbreng 
van Laarbeeks Politieke Partij De 
Werkgroep zijn er talloze projecten, 
die in samenwerking met de raads-
leden van PNL en ABL, afgerond of 
gerealiseerd worden. De voorzienin-
genclusters, maar ook diverse woning-
bouwprojecten, vereniging- en vrijwil-
ligersactiviteiten en de voorbereiding 
van de samenwerking met de omlig-
gende vijf Peelgemeentes. 

Dit laatste om per 2015 gezamenlijk 
goed voorbereid te zijn op de overhe-
veling van de ‘Jeugdzorg’ en ‘Begelei-
ding’ van het rijk naar de gemeentes. 
Met minder budget moeten we, dus 
ook de gemeente Laarbeek, deze voor-
zieningen organiseren en bekostigen. 
Samenwerken is daarom noodzaak 
om kwaliteit te kunnen blijven leveren 
voor mensen die deze voorzieningen 
echt nodig hebben. De Werkgroep 
vindt dat er op dit onderdeel niemand 
buiten de boot mag vallen. Een stand-
punt dat ook goed combineert met 
de Kerstgedachte. De AWBZ-functie 
‘Begeleiding’ wordt daarmee ook naar 
gemeenten overgeheveld. Dit is inclu-
sief het vervoer dat aan de begelei-
dingsactiviteiten is verbonden. 

Met het nieuwe regeerakkoord werd 
duidelijk dat het kabinet Rutte II ook 
de AWBZ-functie Persoonlijke Verzor-
ging naar gemeenten wil overhevelen. 
Staatssecretaris Van Rijn heeft laten 
weten dit bij de ziektekostenverzeke-
raars te willen houden. Een definitief 
besluit daarover moet nog genomen 
worden. Kortom, touwtrekkerij waar 
De Werkgroep niet blij mee is. Belang-

rijk is dat er snel duidelijkheid komt 
om de voorbereidingen in Laarbeek en 
onze regio goed te kunnen treffen. 

De Werkgroep, en daarmee ook haar 
wethouder Joan Briels -die de porte-
feuille Maatschappelijke Ontwikke-
ling beheert- heeft heel veel kennis 
op dit gebied opgebouwd en zitten 
ten aanzien van dit onderwerp stevig 
in het zadel. Joan Briels: “Ik stel mijn 
kennis en ervaring graag opnieuw ter 
beschikking voor de nieuwe raadspe-
riode. Ik ben goed ingewerkt in deze 
materie en werk al intensief samen 
met de nodige ambtelijke collega’s 
binnen het gemeentehuis, de diverse 
inspraakorganen zoals cliëntenraden, 
zorgaanbieders, collega-wethouders 
en overige uit de regio”. Joan vervolgt: 
“Ik ben nog steeds zeer gemotiveerd 
en enthousiast om deze complexe klus 
voor Laarbeek tot een goed einde te 
brengen”. 

Naast Joan zijn ook de Werkgroep 
raadsleden veel zichtbaar in de Laar-
beekse kernen. Nabij en beschikbaar 
zijn is hun uitgangspunt. Laagdrempe-
lig en integer. Dit bij de mensen met 
hart voor Laarbeek en haar eigenheid 
in de vier kernen. De verenigingen, 
vrijwilligers, maar ook voor de mensen 
die minder zichtbaar zijn omdat hun 
situatie daar toe leidt. Rick van Bree, 
Jos Gruijters, Erik van Haperen en Ben 
Swinkels voelen zich thuis in Laarbeek, 
onder de mensen met al wat hen be-
zighoudt. Daar willen ze ook in 2014 
voor blijven gaan en staan. 

De Werkgroep Thuis in Laarbeek. 
Proost, op een mooie kerst, ‘n goed 
uiteinde en gezond begin van 2014!

Fractieleden (v.l.n.r.) Erik van Haperen, Joan Briels, Rick van Bree, 
Ben Swinkels en Jos Gruijters proosten op 2014
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De regels voor  kinderalimentatie zijn gewijzigd!
Per 1 april 2013 heeft er zich in het 
Nederlandse familierecht een wijzi-
ging voltrokken in de regelgeving met 
betrekking tot het vaststellen van de 
bijdragen die ouders volgens de wet 
dienen te betalen in de kosten van 
hun kinderen. Dan gaat het niet om 
de kosten van kinderen in zogenaam-
de ‘intacte gezinnen’ maar om situa-
ties waarin mensen zijn gescheiden 
of hun samenwoningsrelatie hebben 
beëindigd. 

Het gaat om de kinderalimentatie die 
de niet-verzorgende ouder dient te 
betalen aan de ouder waar de kinde-
ren wonen. Vanuit onze praktijk weten 
wij dat veel ‘betalers’ van opvatting 
zijn dat deze bijdrage in het verleden 
veel te hoog is vastgesteld en ook is 
een veel gehoorde opmerking dat een 
gedeelte van de bijdrage wordt opge-
maakt door de ontvanger zelf en niet 
aan de kinderen wordt besteed. Aan 
de zijde van de ontvanger bestaat vaak 
onbegrip over een situatie dat vader 
een goed inkomen heeft maar hij toch 
heel weinig of niets hoeft te betalen. 

Kort gezegd komen de wijzigingen 
hierop neer dat vanaf 1 april 2013 de 
kinderalimentatie meer forfaitair wordt 
berekend waarbij bij een bepaald netto 
inkomen een bepaalde bijdrage hoort. 
De maandelijkse lasten zijn gestan-
daardiseerd. Daarnaast wordt er reke-
ning gehouden met een zogenaamde 
‘zorgkorting’(15, 25 of 35%). Dat is 
een bedrag welk de betaler ‘in eigen 
zak’ mag houden voor de tijd dat de 
kinderen bij hem verblijven. 

Inmiddels werken wij nu ruim een 
half jaar met de nieuwe regels en 
onze ervaring is dat veel in het verle-
den vastgestelde kinderbijdragen niet 
meer voldoen aan de huidige normen, 
waardoor er vaak een te lage of te 
hoge kinderbijdrage wordt betaald.  
Er wordt nu 
meer en 

beter rekening gehouden met de ver-
zorging van de kinderen in de tijd dat 
de kinderen bij de betaler zijn en er 
wordt meer naar het netto inkomen 
gekeken dan naar de lasten van de 
betaler. 

Bent u benieuwd of Trovatello - Ver-
stappen iets voor u kan betekenen, 
neem dan even contact met ons op. 
Een gratis adviesgesprek kost u vaak 
niet meer dan een uur tijd en een af-
spraak is zo gemaakt. Het telefoon-
nummer is 0492-591299 en voor meer 
informatie kunt u kijken op de website  
www.trovatelloverstappen.nl. 

Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl
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In het belastingplan 2014 heeft het 
kabinet besloten om vanaf 1-1-2014 
periodiek schenken fiscaal een stuk 
aantrekkelijker te maken.
Huidige situatie:
Bij een gift dient er een onderscheid 
gemaakt te worden tussen gewone 
giften en periodieke giften. Om een 
gewone gift aftrekbaar te maken in de 
inkomstenbelasting moet deze gift ge-
schonken worden aan een ANBI (alge-
meen nut beogende instelling) of een 
SBBI (steunstichting sociaal belang be-
hartigende instelling). Tevens is er een 
drempel van 1% van uw inkomen. Bij 
een fiscaal inkomen van € 40.000,- is 
de drempel dus € 400,-. Alleen het-
geen u meer schenkt dan deze € 400,- 
is aftrekbaar. Bij een periodieke gift 
aan een ANBI of vereniging (die aan 
bepaalde voorwaarden voldoet) dient 
er minimaal 5 opeenvolgende jaren 
gift geschonken te worden en dient dit 
middels een notariële akte te worden 
bekrachtigt. 

Situatie vanaf 1-1-2014:
Voor gewone giften zijn er geen wijzig-
ingen ten opzicht van de oude regeling. 
Voor periodieke giften is het echter 
vanaf 1-1-2014 niet meer noodzakelijk 
dat deze worden bekrachtigd middels 
een notariële akte. Een onderhandse 
akte volstaat. De belastingdienst zal 
hiervoor vanaf januari 2014 een mod-
elovereenkomst beschikbaar stellen via 
www.belastingdienst.nl. Goede doelen 
zullen hier naar verwachting op in spel-
en en deze overeenkomsten aanbieden 
zonder dat daar een minimale jaarlijkse 
gift aan vasthangt. Echter ook vereni-
gingen kunnen (onder bepaalde voor-
waarden) van deze regeling gebruik 
maken. Voor verenigingen in Laarbeek 
en omgeving een mooie kans om hun 
leden enthousiast te maken voor een 
fiscaal voordelige gift. Dit plan is 17 de-
cember door de 1ste kamer behandeld.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met van de Graft Accoun-
tants in Beek en Donk.

Periodieke gift wordt 
aantrekkelijk!

 

KADOOTJE VAN DE 
KAASBOER VOOR 

IEDERE KAASKLANT 
 

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

                  

Aanbiedingen! 
Alleen geldig in de 

gemeente LAARBEEK 
Van 1 t/m 31 
December  

Dinsdag ochtend 
Lieshout 

Woensdag middag 
Beek en Donk 
Donderdag ochtend 

Aarle-Rixtel 

GEZOND ZIJN
GEZOND BLIJVEN

www.dorinevanhorrik.nl

Dorine van Horrik

volgens de Chinese filosofie

Vrijdag 10 januari: Gemert Swingt Live Sfeervolle Kerstviering bij de 
Zonnebloem Beek en Donk

Gemert - De evenementen Gemert 
Swingt en Gemert Live zijn al jaren 
een begrip in Gemert en omstreken. 
Vrijdag 10 januari wordt de eerste 
Wintereditie van dit evenement geor-
ganiseerd. In zes verschillende cafés 
en zalen zullen zes verschillende acts 
optreden waarbij diversiteit, kwaliteit 
en muziekbeleving centraal staan. 

Bij Dientje staat de Blues en Rock ‘n 
Roll band Voltage uit Eindhoven en 
Helmond. Grote inspiratiebronnen 
voor hen zijn Gary Moore, Stevie Ray 
Vaughan en bands als ZZ Top en Status 
Quo. Ook moderne bluesmeesters zo-
als John Mayer zijn belangrijk voor de 
sound van Voltage.

Op het podium bij Gij&ik staat RE-
BELLE: een popduo van twee meiden 
die een spannende mix weet te maken 
tussen elektronisch en akoestisch, dans 
en luister. REBELLE is een excentrieke 
vertoning met verschillende instru-
menten: piano, accordeon, melodica, 
synths en de bas. 

Tinkers Drinkers & Dreamers staan bij 
de Bunker. Zij zorgen met hun ballads 
en instrumentals voor een terugblik 
richting de jaren zeventig toen de En-
gelse en Ierse folkbands hun hoog-
tijdagen kenden. Liggend, swingend 
en zingend maken de 5 mannen van 
Tinkers Drinkers Dreamers steevast 
een levendige dansbare show, waarin 
ook Americana-invloeden te ontdek-
ken zijn.

Bij Heeren van Ghemert treedt Viruz 
op, een rock-coverband uit de regio 
Eindhoven en Gemert.  Het repertoire 
varieert van stevige power rock tot 
pop en rock covers. Hiermee gaat Vi-
ruz voor een mooie mix tussen covers 
van bekende en minder bekende ar-
tiesten waardoor de show blijft boeien 
tot aan de laatste not.

Het Ridderhof verwelkomt The Mis-
sissippi Delta Brothers. Vier mannen 
uit Eindhoven staan al jaren bekend 
om hun spetterende optredens, ei-
gen sound en enthousiaste podium-
verschijning. De muziek die ze spelen 
heeft haar oorsprong in de zuidelijke 
staten van Amerika en is een unieke 
mix van rock ’n roll, rhythm & blues, 
jazz,  country en meer.

Gemertenaar Tim van de Laar speelt 
bij Puuur. Naast zijn bijdragen aan 
verschillende bands, songwriting en 
produceren is hij bij velen toch beter 
bekend als Pianist. Hij kan putten uit 
een bijna onbeperkt repetoire en is ook 
niet vies van een verzoeknummertje.

Ongeveer twee jaar geleden heeft 
de gezamenlijke horeca de organisa-
tie van deze evenementen overge-
nomen en is verder gegaan onder de 
naam Gemert Swingt Live. Traditio-
neel wordt dit evenement op kermis-
vrijdag gehouden, de laatste jaren op 
verschillende podia in de buitenlucht. 
Het evenement begint om  20.00 uur 
en de entree bedraagt 5 euro, hiermee 
heb je toegang tot alle cafés en zalen.

Beek en Donk - De Zonnebloem, af-
deling Beek en Donk, had op dinsdag 
10 december de jaarlijkse kerstviering 
bij ’t Huukske. 

De zaal ging open om 13.00 uur en 
om 13.30 uur zat de zaal gezellig vol 
met ruim 100 gasten en medewerkers. 
Olga van Bree heette iedereen hartelijk 
welkom, speciaal Pastoor Verbraeken, 
die zij uitnodigde om voor te gaan  in 
de gebedsviering. Het was een mooie, 
sfeervolle viering. Het aloude kerstver-
haal van Lucas werd voorgelezen door 
3 medewerkers en afwisselend werd 
een kerstlied gezongen. De gasten 
zongen de kerstliederen samen met 
ons eigen zonnebloemkoor uit volle 
borst mee. 

Na de zegening konden de mensen 
genieten van een lekker kopje kof-
fie met kerstbrood, aangeboden door 
bakker van de Ven. Om 14.30 uur 

trad de Vrolijke Vijf uit Mariahout op. 
Na 3/4 uur was er een kleine pauze, 
waarin de gasten een consumptie 
werd aangeboden. Er was even tijd 
om bij te praten. Daarna volgde het 
tweede optreden van De Vrolijke Vijf. 

De gasten genoten, de middag vloog 
voorbij. Om 16.15 uur kreeg ieder nog 
een warm worstenbroodje met een 
kopje koffie. Om 16.30 uur bedankte 
Olga iedereen voor de warme belang-
stelling en het geweldig meezingen 
en meeluisteren van de vele liedjes en 
sketches. Iedereen:  Pastoor Verbrae-
ken, De vrolijke vijf, Coby, Jos en het 
personeel van ‘t Huukske,  heel harte-
lijk dank voor jullie inzet. 

Bij het naar huis gaan kreeg ieder nog 
een aardige attentie, een vredesduifje 
voor in de kerstboom met daaraan een 
kerstwens van de Zonnebloem, aan-
geboden. 

Laarbeek - In verband met de 
feestdagen zijn de kantoren van 
ViERBINDEN in de periode van 24 
december tot en met 1 januari ge-
sloten. Vanaf  donderdag 2 januari 
2014 zijn zij weer geopend.

Voor de spreekuren van de Vrijwil-
lige Hulpdienst kan men binnenlo-

pen op maandag 23 december en 
op vrijdag 3 januari van 9.00 uur tot 
10.30 uur. 

Beek en Donk - In de ontmoetings-
ruimte van de Waterpoort worden 
vanaf 14 januari dansmiddagen ge-
houden. Onder leiding van de ervaren 
Disk Jockey Antoon van Bussel zullen 
er verschillende gezelschapsdansen 
voorbij gaan komen. 

Denk bijvoorbeeld aan de dansen 
Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en de 
Swing. Iedereen is welkom, men heeft 

geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houdt je 
jong! 

Vanaf 14 januari vindt het plaats om 
de 14 dagen van 14.00 tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie kan men terecht 
bij ViERBINDEN Machteld Hoeber-
gen, mhoebergen@vierbinden.nl of  
06-45203227. Zegt het voort, op naar 
de Waterpoort.

Advertorial

Sluiting ViERBINDEN en Vrijwillige 
Hulpdienst tijdens de feestdagen 

Kom dansen in de Waterpoort
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All you need is Laarbeek
Naam: Amy Verhoeven
Land: Zuid-Afrika

Alle beste wensen voor iedereen,
Met kerst en nieuwjaar zijn we allemaal 
een.
Denk aan al het goede dat is geweest,
En heb samen een mooi Kerstfeest.

Ook voor iedereen een voorspoedig 
nieuwjaar,
Want ja…2014 is alweer bijna daar.
Weer een jaar achter de rug, 
wat gaat de tijd toch vlug.

Een nieuw jaar komt er weer aan,
Hoe zal dit jaar ons vergaan.
Stap erin met volle moed
Dan komt het zeker wel goed.

Neem een nieuw pad en doe eens raar,
Want lachen is gezond…echt waar.
Geniet van elk moment net iets meer,
Want misschien krijg je die kans niet 
nog een keer.

Een heel fijne Kerst en Nieuwjaar voor 
jullie allen,
2014 gaat knallen!!
Dikke knuffel en kus aan mijn ouders, 
broertjes en hun meiden,
En natuurlijk ook aan Nummerke 3, dat 
kunnen ze niet vermijden ;).

Liefs uit de Zuid Afrikaanse Bush
Amy

Luchtpost
Zuid-Afrika

Naam: Familie Van Zeeland
Land: Canada

Hoi Laarbekenaren,

Wij Piet en Rian, Marjan en Josh, Jos en 
Nicole, Elly en Erik en Jesica van Zeeland 
en kleinkinderen Joel, Tyson en Emily 
wensen oud-buurtgenoten en vrienden 
en familie, speciaal oma Biemans, een 
gezellig en gezond Kerst en nieuwjaar 
toe vanuit het sneeuwrijke Teeswater, 
Canada [-20]. Koud he!

Groet, familie Van Zeeland 

Luchtpost
canada

Naam: Anne Wittebol-Aarts
Land: Spanje

Nèj-joar

Al ben ik door de loop der jaren veel 
Aelese woordjes vergeten, het (luxe-)
woordje “Nèj” blijft een van mijn 
favorietjes omdat ik daar áltijd vrolijk 
van wordt. Denk ik terug aan vervlogen 
tijden dan waren nèj-erpels favoriet. 
Die stonden dan in een emmer achter 
het huis. In water ondergedompeld 
met daarnaast Opa´s houten klomp. 
Paar keer op-en-neer hengsten met de 
klomp en het dunne velletje vlóóg eraf. 
Dat opgedragen klusje was een klusje 
van niks. Want, even later zaten we dan 
als de overbekende aardappeleters aan 
tafel te smullen van de enórme berg 
gebakken piepers die rechtstreek van 
het land kwamen. Die nèj-erpels waren 
zó lekker dat we daarom ook veel meer 
aten! Maar nèj-klirre of nèj-skoen… 
alle woordjes waar het woordje “Nèj” 
voor wordt geplaatst daar word ik 
vrolijk van. Ik weet nog dat ons gezin 
verhuisde naar een nèj-hôis, ik een nèj-
vriendje kreeg… en nóg een (knipoog). 
Een nèj-boan kreeg en dat de liefde 
mij naar een nèj-durp liet verhuizen 
waar ik voor mezelf een nèj-hôis liet 
bouwen. Later in mijn leven emigreerde 
ik met mijn grote liefde naar een nèj-
land alwaar ik weer een nèj-hôis liet 

bouwen. Daar kreeg ik nèj-vrienduh 
en werd álles nèjt. Mijn Bed&Breakfast 
zorgt voor nèj-klantuh en in mijn atelier 
beschilder ik graag een nèj-doek. Wat 
ben ik toch een gelukkig mens want, 
hoe zou mijn leven er uit gezien hebben 
zónder dat ene kleine woordje? Het zou 
de jus van de piepers hebben gehaald.
Het jaar 2013 is bijna ten einde. Een 
nèj-jôar is in aantocht. Ik voel me een 
bevoorrecht mens omdat ik via de 
MooiLaarbeekKrant mijn voormalige 
dorpsgenoten uit Aele en Laarbeek een 
gelukkig nèj-joar toe mag wensen. Een 
gelukkig jaar is zo plat. Een gelukkig 
nieuw jaar voelt als een nieuw begin 
waarbij we het oude achter ons kunnen 
laten. Wat is geweest, is geweest. In het 
komend jaar maken we er iets moois 
van. We laten koude wintermaanden 
en verdrietige momenten achter in 
2013 en laten de natuur nèj-lèvuh 
tevoorschijn toveren zodat een veelheid 
aan bloemetjes onze omgeving kan 
kleuren. Alsof een onbekend gevoel 
een nèjuh-weg wil inslaan. Zoals ze in 
Spanje zeggen: “Voor niks gaat de zon 
op”. Dat klopt! Probeer die zon ook 
door grijs-grauwe-bewolking te zien 
schijnen. Want die zon die schijnt voor 
JOU. 
Ik zal in het nèj-joar met enige regelmaat 
een artikeltje schrijven om jullie te laten 
meeleven hoe mijn Spaanse leven hier 
verloopt. Feliz Navidad y próspero año 
nuevo. Dat komt op hetzelfde neer 
met wat ik eerder schreef. Maak er een 
práchtig nèj-joar van en kom vooral 
eens bij mij op bezoek. Ik ben gek op 
nèj-klantuh. Adios. 

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

Luchtpost
Spanje

Naam: Wouter, Gry en Emma
Land: Noorwegen 

Speciaal voor mijn 
zus en haar familie wens ik een warm 
en  ‘god jul’, vanuit een koud en wit 
besneeuwd Mogreina in Noorwegen. 

Fijn dat pap en mam ons komen 
bezoeken deze dagen. We zullen aan 
jullie denken terwijl we hier rond de 
kerstboom dansen. Met oud en nieuw 
eten we een extra oliebol voor jullie!

Liefs van Wouter, Gry en Emma.

Luchtpost
Noorwegen

Naam: Jesse van Beljouw
Land: Argentinië 

Taalcursus, vrijwilligerswerk en 
toerlesjoeren in Argentinië

Ik ben Jesse van Beljouw (21) en mijn 
thuisbasis bevindt zich in Lieshout. Niet 
dat ik daar heel veel ben, want ik studeer 
sinds vier jaar in de hoofdstad van onze 
zuiderburen. Ik heb het ouderlijk nest toen 
verlaten en er een gezellig ‘kot’ en idem 
studentenleven bij gekregen. Ik kom in 
de weekenden echter nog regelmatig op 
bezoek in Laarbeek om m’n ouders, broertjes 
en vrienden te vervelen. En stiekem kan ik 
het Nederlandse bier, dat altijd rijkelijk vloeit 
in de Koekoek, ook niet missen...
Momenteel moet ik het toch even zonder 
dit alles doen, want ik ben op reis in het 
grootste Spaanstalige land: Argentinië. Ik 
ben gestart met een vierweekse taalcurus 
in Buenos Aires, een gigantische stad. 
Helemaal in vergelijking met het dorpje waar 
ik ben opgegroeid. Alle zintuigen stonden in 
het begin op scherp: constant actie, opletten 
en anticiperen. Dat was wel even wennen, 
maar Susana, mijn Argentijnse moeder, en 
haar kinderen hebben me met veel liefde 
opgevangen en wegwijs gemaakt in hun 

stad. Zij hebben 
mij de gebruiken, gewoonten en 
bijzonderheden geleerd van deze metropool 
en hoewel ik het Spaans natuurlijk nog verre 
van perfect beheers, ben ik toch een beetje 
één geworden met de Porteños. 
Na vier weken in BA, ben ik doorgereisd 
naar Córdoba, de tweede stad van 
Argentinië. Eveneens een behoorlijke 
stad, maar het voelt, na de hoofdstad, 
meer aan als een groot dorp. Waar ik in 
Buenos Aires regelmatig wakker schrok 
van het voorbijrazende verkeer, zo tjirpen 
de krekels me in slaap in Córdoba. De 
dagen vul ik met het verwezenlijken van 
een vrijwilligersproject. Ik werk in een 
gaarkeuken, waar arme gezinnen uit de 
buurt hun magen komen vullen. Er is 
in hetzelfde gebouw een kinderopvang 
aanwezig. Een mooi initiatief en tevens 
een ervaring om te zien hoe met weinig 
middelen toch heel wat mensen geholpen 
kunnen worden.
Ondertussen heb ik al veel vriendschappen 
gesloten met mensen van over de wereld 
en dat worden er hopelijk alleen maar 
meer, want voorlopig ben ik nog niet thuis! 
Wanneer ik klaar ben ik Córdoba, ga ik nog 
een tijdje de rest van Argentinië verkennen. 
Wil je op de hoogte blijven van mijn 
avonturen in Zuid-Amerika? Neem dan een 
kijkje op http://jessevanbeljouw.waarbenjij.
nu/ 

Liefs, Jesse van Beljouw 

Luchtpost
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www.TRIODAK.nl

Triodak wenst u fijne kerstdagen

Wij wensen iedereen een 
gezond en gelukkig 2014! 

Namens Maarten & Yvonne 
en het team van Intertoys Beek en Donk 

Pieter van den Reek
Molenstraat 17, Aarle-Rixtel

Collse Heide 22, Nuenen

06 - 128 403 11   www.obresa.nl

- Jaarrekeningen

- Belastingaangiftes

- Begeleiding startende ondernemer

- Salarisadministratie

Mariahout - Roy van Melfoort is een 
tweedejaars student verpleegkunde 
op het Roc Ter Aa in Helmond. Hij zet 
zich in voor alle patiënten in Afrika. 
Door kennis, vaardigheden en andere 
hulpmiddelen gaat hij proberen zo-
veel mogelijk patiënten te helpen en 
daar kan hij uw hulp goed bij gebrui-
ken. 

Afgelopen jaar is Roy naar Zuid-Afrika 
geweest. Daar heeft hij gemerkt dat 
de kennis van de verpleegkundigen 
erg tekort schiet. In dit opzicht kan hij 
de verpleegkundigen helpen dingen te 
signaleren en een passende behande-
ling op te stellen. 

Nu wil hij helpen in een kliniek en/of 
ziekenhuis in Tanzania, de huidige situ-
atie daar maakt dat er 1 verpleegkun-
dige de zorg draagt voor 90 patiënten 

en hier wil hij ze in ondersteunen.

Volgens Roy is het leven net een ma-
rathon. Trainen, vallen en opstaan en 
hem daadwerkelijk halen. Voor zijn 
plannen is geld nodig en om in de ma-
rathontermen te blijven, vraagt hij het 
volgende: 

• 42 euro (marathon is 42 km 
en 195 meter). Tegenprestatie: 
Naamsvermelding op de blog met 
logo en bij presentaties achteraf 
(na de zomer wil hij namelijk zijn 
ervaringen delen en mensen be-
wuster maken van de grote ver-
schillen in de wereld en wat hij 
als verpleegkundige daarin kan 
betekenen).

• Veelheden van 42 euro. Tegen-
prestatie: Naamsvermelding in-
clusief logo’s opvallend aanwezig 

bij presentaties en op de blog. 
Afhankelijk van sponsorbedrag is 
een tegenprestatie in onderling 
overleg uiteraard ook mogelijk!

• Andere bedragen zijn uiteraard 
ook mogelijk. Alle kleine beetjes 
helpen! Tegenprestatie in onder-
ling overleg. 

Geld overmaken kan naar 105016241 
t.n.v. Roy van Melfoort onder vermel-
ding van ontwikkelingswerk Afrika. 
Tel. 06-30139734. E-mail: royvan-
melfoort@outlook.com

Aarle-Rixtel - “Zwavelstokjes, zwa-
velstokjes, licht en warmte voor één 
cent”, zingt het meisje met de zwa-
velstokjes. De mensen in de zaal zin-
gen al snel mee. De voorstelling voor 
de genodigden van de Zonnebloem 
in Aarle-Rixtel was een groot succes. 
Dertig kinderen vulden het toneel met 
zang, dans en spel en zorgden voor 
een vrolijke noot in de kerstviering 
van de Zonnebloem. 

Deftige dames en heren, druk met de 
kerstinkopen, de kerstman met een 

zak vol cadeaus, straatmuzikanten, 
spelende kinderen en zelfs de straat-
katten komen voorbij in deze prach-
tige kerstmusical. 

Op zondag 22 december speelt KiKo 
de voorstelling nog twee keer. Kaart-
jes à 2 euro zijn te koop bij Jantjes 
Snoeperij in Aarle-Rixtel en aan de 
zaal voorafgaand aan de voorstelling. 
Voorstellingen om 12.00 en om 14.00 
in de Dreef in Aarle-Rixtel. Een gezellig 
begin van de kerstvakantie!

Beek en Donk - Tienerwerk Beek en 
Donk begon vorig jaar op 21 december 
met haar eerste activiteit. Ondertussen 
is er veel gebeurd en ontzettend veel be-
reikt. De Boemerang gaat het 1-jarig be-
staan een beetje vieren op de open dag 
van de Gezondheids- en welzijnsmarkt 
op 11 januari 2014.

Bibliotheek de Lage Beemden, de nieu-
we gymzaal, het Ontmoetingscentrum, 
Kindcentrum de Raagten, ViERBINDEN, 
Radio Kontakt en Tienerwerk De Boeme-
rang zijn allen open van 11.30 tot 16.00 
uur. Alles is in en rond het Ontmoetings-

centrum in Beek en Donk. Tevens wordt 
het nieuwe tienerveld daar geopend. Dus 
iedereen is bij deze van harte welkom.

Het tienerwerk functioneert nu zelfstan-
dig, maar kan nog wel altijd terugvallen 
op ViERBINDEN. Het tienerwerk heeft 
een eigen tienerruimte volledig opge-
knapt, heeft een naam bedacht (De Boe-
merang) en een eigen website, facebook 
en twitter opgezet. 

De Boemerang heeft mede gezorgd voor 
een Laarbeekse website en heeft heel 
goede contacten met tienerwerk Lies-

hout, Aarle-Rixtel en Mariahout waar-
door al meerdere activiteiten samen tot 
stand zijn gebracht zoals de Laarbeekse 
spooktocht en PLUS ON TOUR disco’s 
(zie tienerwerklaarbeek.nl)

In een jaar tijd heeft tienerwerk Beek en 
Donk elke maand één activiteit en één 
disco georganiseerd, activiteiten zoals 
het schaatsen, Beauty & Game night, 
weerbaarheidtraining, gps-tocht, sport-
workshop, graffiti workshop, brandweer-
avond en een creatieve workshop waren 
allen heel succesvol en goed bezocht.

Mariahout - In de Parochiekerk is op 
kerstavond, 24 december, een kerstvie-
ring (nachtmis). Deze viering begint om 
20.30 uur 

De viering wordt mede muzikaal verzorgd 
door Gemengd Koor Marcanto uit Maria-
hout  en het 0Mase-koor ook  uit Maria-
hout. Het wordt een mis met de alom be-

kende kerstliederen waarbij iedereen mee 
kan zingen. Zij hopen op een volle kerk.  
Fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuw-
jaar namens Marcanto en oMase.

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

Van Schijndel
De Woonwinkel

Tijdens onze kerstshow 
op 2e kerstdag, 

10% korting op de 
hele collectie.

Roy van Melfoort vraagt hulp voor stichting ‘Nurses4Africa’

KiKo speelt ‘Het meisje met de zwavelstokjes’

1-Jarig bestaan van ‘De Boemerang’ in Beek en Donk

Kerstviering Parochiekerk Mariahout

Zwangerschaps Pilates bij de Zorgboog
Beek en Donk - Indien men zwan-
ger is en bewust bezig is met de 
zwangerschap en het lichaam in 
conditie houden, dan kan men 
deelnemen aan de cursus Zwan-
gerschapspilates van cursussen & 
Diensten de Zorgboog. 
 
Tijdens zwangerschapspilates gaat 
men aan de slag met oefeningen 
in een onbelaste houding, waar-
bij het gehele lichaam getraind 
wordt, met de nadruk op de diepe 
buikspieren en de bekkenbodem-
spieren. Dit zijn de voornaamste 
spieren die men gebruikt tijdens de 
bevalling. Natuurlijk leert men ook 
ademhalings- en ontspannings-
technieken waardoor men met 
een vertrouwd en zeker gevoel de 
bevalling aankan en men een rus-
tig en stressvrij gevoel overhoudt. 

Naast het beweeggedeelte krijgen 
de cursisten theoretische informa-
tie over de zwangerschap, beval-
ling en de periode na de bevalling. 

De cursus zwangerschapspilates 
bestaat uit tien lessen van één uur 
en wordt doorlopend gegeven 
op donderdagavond van 18:30 - 
19:30 uur in Sportcentrum Coach 
in Beek en Donk. 

Voor meer informatie of aanmel-
ding, kan men contact opnemen 
met Cursussen & Diensten de 
Zorgboog via telefoonnummer 
0492 - 504821 of per e-mail: 
cursussendiensten@zorgboog.nl. 
Meer informatie over het cursus-
aanbod is te vinden op de website 
www.zorgboog.nl.
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Flamingo’s verliest fors van Corridorkorfbal

hardlopen

wielersport

Lieshout - In de hoofdklasse B van 
het vrouwenkorfbal verloor Flamin-
go’s, gesponsord door Auto Corsten, 
met 10-19 van Corridor uit Breugel. 
Daarmee verspeelde de Mariahoutse 
formatie een mooie plaats in de mid-
denmoot van de ranglijst. 

De eerste tien minuten van de wed-
strijd speelde Flamingo’s zwak tegen 
het tot dan toe lager geklasseerde 
Corridor. Flamingo’s verzuimde de 
verdedigende opdracht goed uit te 
voeren en ging onnodig mee in het 
hoge tempo van de bezoeksters. Na 
een klein kwartier keek Mariahout te-
gen een 1-8 achterstand aan. De ver-
dienste van Corridor, want die ploeg 
was loepzuiver in de afwerking. Om 
de aanval van Flamingo’s te ontrege-
len had Corridor veel kleine en grotere 
overtredingen nodig. Die bleven veelal 
onbestraft en dat leidde bij Flamingo’s 
tot de nodige irritaties. Het aanval-
lende spel van Flamingo’s was daarom 
te onrustig, dat leidde regelmatig tot 
onnodig balverlies en ook ontbrak de 
afronding. Na een time-out van trai-
ner/coach Tieneke Roffel herstelde 
Flamingo’s zich enigszins. De aanval 
combineerde met iets meer overleg. 
Via twee afstandstreffers van Mar-
leen de Groot en eentje van Helen van 
Wanrooij werd de stand iets accepta-
beler: 4-9. Na dat moment trof Cor-
ridor weer twee maal het doel. Anouk 
van Eijndhoven die 5 keer zou scoren, 
bepaalde de ruststand op 5-11.

In de tweede helft waren Corridor en 
Flamingo’s aan elkaar gewaagd. Al 

zaten de bezoeksters verdedigend re-
delijk in de tang, ze bleven effectief. 
Flamingo’s bouwde met een mooi 
baltempo aan de aanval en creëerde 
goede kansen. De ballen vielen re-
gelmatig net op de rand in plaats van 
in het de korf. Op de een of andere 
manier ontbrak het aan overtuiging. 
Nadat Corridor in de 37e minuut 6-14 
had gescoorde uit een strafworp volg-
de het mooiste doelpunt van de wed-
strijd. Robin Vogels nam de bal ‘uit’ en 
dirigeerde Neeltje Berkvens richting 
korf. De lange pass was loepzuiver en 
Berkvens, die haar verdedigster met 
haar loopactie in de luren had gelegd, 

benutte de doorloopbal 7-14. Van 
deze ‘bekeken’ acties hadden er meer 
mogen zijn. Telkens als Flamingo’s een 
puntje dichterbij sloop, scoorde Corri-
dor weer. De ploeg uit Breugel kwam 
geen moment in gevaar en won soe-
verein. 

Senioren 2 verloor met 6-8 van Corri-
dor 2. De eerste helft miste Flamingo’s 
enkele opgelegde kansen en was soms 
slordig in de verdediging: 1-6. Na rust 
stond de verdediging beter en benutte 
Mariahout de kansen. De tijd was te 
kort om er een gelijkspel uit te slepen.

Anouk van Eijndhoven van Flamingo’s in actie

Aan de Wielen 
activiteiten rond 
de jaarwisseling

Aarle-Rixtel - Aan het einde van 
een oud jaar en aan het begin van 
het nieuwe jaar, heeft de winter-
commissie van T.S.C. Aan de Wie-
len uit Aarle-Rixtel het meestal 
heel druk. Voor de komende we-
ken staan de volgende activiteiten 
gepland.

2e Kerstdag
Foto-wandel-puzzeltocht voor het 
hele gezin, inschrijven en vertrek-
ken kan men bij café de Vrienden 
tegenover de kerk in Aarle-Rixtel 
tussen 13.00 en 13.30 uur. De 
route is ongeveer 5 km. lang en 
door middel van foto’s en allerlei 
opdrachten moet men proberen 
zoveel mogelijk punten te scoren. 
Deelname is mogelijk voor fami-
lies, groepen en duo’s en de kosten 
bedragen € 1,00 per persoon, kin-
deren tot 16 jaar en ADW-leden 
mogen gratis meedoen. Na afloop 
is er voor iedereen een prijs, waar-
bij de besten natuurlijk het eerst uit 
mogen zoeken.

Koppelcross
In samenwerking met de Runners-
club Lieshout wordt op zondag 29 
december de jaarlijkse koppelcross 
georganiseerd. Aan de hand van 
loting worden de koppels gefor-
meerd. De start is om 10.30 uur op 
het parkoers nabij d’n Duvelsberg 
in de Lieshoutse bossen. De lopers 
gaan het eerst van start en lossen 
na een ronde de wielrenners af die 
een ander parkoers moeten rijden. 

Totaal staan vijf aflossingen ge-
pland. Direct na afloop vindt de 
prijsuitreiking plaats en zijn er voor 
toeschouwers en publiek gratis 
versnaperingen beschikbaar.

Veldtoertocht
De tweede officiële veldtoertocht 
van Aan de Wielen, op de lande-
lijke NTFU-kalender, staat gepland 
op zondag 5 januari. Er is keuze 
uit de afstanden 35 en 45 km. In-
schrijven en vertrekken kan men 
tussen 08.30 en 10.00 uur vanaf 
de kantine van voetbalvereniging 
A.S.V.’33 aan de Bakelseweg in 
Aarle-Rixtel. Het inschrijfgeld be-
draagt € 3,00 voor NTFU- en 
KNWU-leden en voor leden van 
de Vlaamse Wielrijdersbond. An-
deren betalen € 4,00 en jeugd 
tot 16 jaar mag gratis meedoen. 
NTFU-leden kunnen via hun pasje 
gebruik maken van het Scan en 
Go systeem. De routes zijn uiter-
aard uitgepijld en voeren voor het 
grootste gedeelte door een bos-
rijke omgeving. Op het pauzepunt 
in Stiphout worden gratis soep, 
warme drank en een versnapering 
aangeboden.

Op www.aandewielen.nl staat 
aangegeven bij welke personen 
eventueel meer informatie te ver-
krijgen is.

Geweldig jubileumfeest 
Runnersclub Lieshout

Lieshout - Zondagmorgen om 02.00 
uur verlieten de laatste RCL-ers de 
Couwenbergh in Aarle-Rixtel, tevre-
den huiswaarts na een geweldig jubi-
leumfeest. Het feest begon om 19.00 
uur met een goed bezochte receptie. 
Oud-RCL-ers, verenigingen uit de 
omgeving en burgemeester Ubachs 
met een aantal wethouders kwamen 
het bestuur van RCL feliciteren met 
het 25-jarig verenigingsjubileum.

Terwijl de receptiegangers met moeite 
afscheid namen, kwamen de leden in 
groepjes de feestzaal binnen. Het werd 
al snel gezellig druk. Rond 21.00 nam 
voorzitter Hans Janssen het woord, hij 
verwelkomde en feliciteerde alle aan-
wezigen. Na een kort openingswoord 
werd eerst de feestcommissie naar vo-
ren geroepen. Zij werden bedankt voor 
het organiseren van alle jubileumac-
tiviteiten dit jaar. Met als hoogtepunt 
deze feestavond. Tot in de puntjes ver-
zorgd, zelfs met een mini tentoonstel-
ling met foto’s en loopkleding uit de 
25-jarige historie van de club.

Na de feestcommissie werden alle le-
den naar voren geroepen die nu ook 
al 25 jaar sportief bezig zijn. Speciaal 
werden Maria van Asseldonk, Theo 
Pardoel en Andre van der Linden ge-
noemd. Zij waren betrokken bij de op-
richting van RCL en zijn al die tijd lid 
gebleven. Dit officieel moment werd 
afgesloten met een toost, waarna het 
feest al snel op gang kwam.

De dansvloer werd goed gebruikt en  
het kwam zelfs tot een polonaise. De 
diskjockey wist goed aan te sluiten bij 
zijn publiek. Ondertussen kon ook een 
lekker bordje vol geschept worden bij 
het warm en koud buffet, met Gerard 
Brouwers trots met scherp mes in de 
weer met een lekkere beenham. Kort-
om alles was tot in de puntjes verzorgd 
en aan alle reacties te horen was het 
een geweldige afsluiting van het jubi-
leumjaar.

De jubilarissen van RCL. Vlnr. Benjan van de Brink, Mies van Berlo, Annemie Beks, Henk Vogels, Diony Janssen, Sjaak Beijers, Tiny 
Manders, Maria van Asseldonk, Henk Manders, Tonny Rüb, Thea Beijers, Jan van Asseldonk, Anne Hoekstra, Theo Pardoel, Jose van 
Leuven, Andre van de Linden en Piet van de Kam. Ook 25 jaar lid, maar niet op de foto: Ria Donkers en Hein van Kleef.

Vanwege het koude weer is de haringtijd twee weken 
uitgesteld. Wij staan vanaf woensdag 19 juni weer 4 
weken op het alom bekende stekje aan de Oranjelaan 
in Beek en Donk. Voor de openingstijden en dagen kunt 
u kijken op onze website: www.vishandeldebeer.nl 

Op Vaderdag, zondag 16 juni, staan wij ook van 11:00 
tot 17:00 uur op de Oranjelaan in Beek en Donk. Hier 
kunt u terecht voor cadeaubonnen, botermalse paling, 
haring, heerlijke salades, warme gebakken vis, kibbeling 
en nog veel meer lekkers! 

Haringtijd uitgesteld tot 19 juni!

Let op!!!

Graag tot ziens!

Rob en Maril de Beer
Tel: 06-22479902 / 06-51167939

Vishandel DE BEER

Vis op het feestmenu? Wij helpen u graag!

Wij wensen u fijne feestdagen!!!

Let op!!!

Nieuw!!!

Voor uw dagelijkse portie vitamines

Bestel een heerlijke visschotel en wij bezorgen deze GRATIS 
op eerste kerstdag bij u thuis! Haal de folder aan de kraam 
of kijk voor meer informatie op:

www.vishandeldebeer.nl

Maandag 23, dinsdag 24 en 31 december staan wij van 
10.00 tot 15.00 uur op het Piet van Thielplein in Beek en 
Donk. Hier kunt u terecht voor het afhalen van bestellingen 
en het halen van uw laatste benodigdheden.

Rob en Maril de Beer
0622479902/0651167939

Vanaf zaterdag 14 december staan wij  iedere zaterdag van 
15.00 tot 18.00 uur met onze verkoopwagen op het Piet 
van Thielplein in Beek en Donk.

Makkelijk & vertrouwd

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

Patricia Braat

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

Gratis Dubarry 
gevoerde kousen 
met kunstbont 

Ook in de winter behoeden deze prachtige 
laarzen u tegen de kou. Ideaal in de sneeuw.

Brouwersstraat 25A,       Beek en Donk 
0492 553460   www.hemker-bekking.nl

geldig tot en met 
31 - 12 -2013

Wenst u prettige 
feestdagen en een 

gelukkig 2014

Gesloten van 23-dec. Tot 3-jan.

Zwangerschaps Pilates bij de Zorgboog



Donderdag 19 december 201342 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Sparta’25 uit beker na boeiend duel

Programma / Uitslagen

voetbal

Sparta’25
Zaterdag 21 december
09.30 SCMH E1 - Sparta’25 E3  
09:00 Deurne F5 - Sparta’25 F8

Zondag 22 december
12:00 Blauw Geel’38 7 - Sparta’25 4
12:00 Sparta’25 7 - UDI’19 9
11:00 UDI’19 8 - Sparta’25 8
12:00 Sparta’25 9 - Deurne 8

ASV’33
Jeugd zaterdag 21 december 
09.15 Erp E5 - ASV’33 E4

Veteranen zaterdag 21 december 
Jaarvergadering

Eli
Zaterdag 21 december 
12.30 ELI C1 - Bavos C1
14.30 ZSV B3 - ELI B2
13.15 Gemert C6  - ELI C2
09.15 ERP E4 - ELI E3

Zondag 22 december 
11.00 ELI 3 - Udi 19/Beter Bed 5
12.00 Boerdonk 3 - ELI 5  
10.00 Handel Vr 1 - ELI Vr 1 

Mariahout
Donderdag 19 december
19.30 Mariahout 5 - Heeswijk 5

Zondag 22 december 
14.30 Ollandia 1 - Mariahout 1

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 15 december 
Nijnsel - PupE2 2 - 5 
De Korfrakkers - PupE1  6 - 2 
NeCa - PupD1 6 - 1 
Alico - AspC1 3 - 4 
Stormvogels (L) - AspB1 7 - 7
JunA1 - Avanti (S) 10 - 4 
MW1 - Emos MW1 7 - 5 

Avanti (S) MW1 - MW2  7 - 7 
Sen 2 - Corridor 2  6 - 8 
Sen 1 - Corridor 1  10 - 19 

Zaterdag 21 december 
Sporthal Lieshout
09.00 PupE2 - Be Quick
09.55 PupE1 - Altior
10.55 PupD1 - De Korfrakkers
11.55 AspC2 - Avanti (S)
12.55 AspC1 - Tovido
13.55 AspB1 - Oranje Wit (L)
Sporthal Schijndel 
10.15 Alico - W1
Sporthal Sint-Michielsgestel
15.10 Geko - JunA1

Zondag 22 december 
Sporthal Nistelrode
12.30 Prinses Irene 1 - Sen 1 
Sporthal Schijndel
13.30 Avanti (S) - Sen 2 

volleybal

Bedovo
Uitslagen
Café Thuis; Bedovo H1 - TFC H2  4-0 
25-21, 25-15, 25-18, 25-17 
Verbakel Grafische Service; Bedovo D1 - 
Pegasus D1  1-3 
24-26, 22-25, 20-25, 25-19 
FingoReclame; Bedovo MA 1 - 
VVC-Vught MA 1  0-4 
16-25, 17-25, 21-25, 14-25 
Bedovo MB 1 - Skunk MB 1  1-3 
19-25, 19-25, 25-13, 15-25
Oliehandel Maas - LIEF Dientje  3-0 
25-23, 25-18, 25-09
Slagerij Brouwers - MKG  3-0 
25-14, 25-16, 25-19
Vogels Autobedrijf - Sportshop Laarbeek  0-3 
17-25, 23-25, 08-25

handbal

BEDO
Uitslagen competitie
DOS ‘80 - Gemengde D-jeugd 9-21
Jongens B-jeugd - Achilles ‘95 33-10

Helios ‘72 - Jongens B-jeugd 15-25
Meisjes B-jeugd - Swift 11-33
Vur Sles - Dames Recreanten 15-22
Dames 2 - V.H.C. 8-16
Heren 4 - VESPO 28-14
Heren 3 - VESPO 14-20
Heren 2 - Achilles ‘95 36-20
DOS ‘80 - Heren 1 26-24

Uitslagen beker
E.H.V. - Dames 1 23-16
Aristos - Heren 1 26-19

Zaterdag 4 januari
Pius X Liempde
11.15 H.C.B. ‘92 - Gemengde D-jeugd 
De Kemmer Oirschot 
13.50 Aristos - Meisjes B-jeugd 
De Hoepel Wanroy
20.20 HVW - Heren 4 

Zondag 5 januari
D’n Ekker Beek en Donk
10.00 Jongens B-jeugd - Saturnus 
De Postel Someren
11.25 Someren - Heren 2 
De Lage Banken Etten-Leur
12.20 Internos - Heren 1 
Hervensebaan ‘s-Hertogenbosch
12.40 Blauw Wit - Heren 3 
De Peelhorst Deurne
13.45 De Sprint - Dames 1 
De Postel Someren
14.20 Someren - Dames 2 

KPJ 
Uitslagen Aspiranten
Bouwcenter Centen HVW DB1 -
KPJ Beek en Donk DB1 20-6
Apollo E1 - KPJ Beek en Donk E1 6-9
KPJ Beek en Donk D2 - 
Handbal Someren D1  9-6
KPJ Beek en Donk D1 - Swift D2  8-14
Apollo DS2 - KPJ Beek en Donk DS1  25-2

Uitslagen Senioren
HV Niobe recr. - 
Heren KPJ Beek en Donk  20-17

Senioren zaterdag 21 december
19.00 KPJ Beek en Donk - 
          Bouwc. Centen Boekel A  

 biljarten

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 16 december
2-0 Henk Mastbroek - Martien Swinkels
0-2 Harrie van Kleef - Jan Verbakel
2-0 Ad Barten - Tonny de Louw
2-0 Henk van den Bergh - Leo van Griensven
0-2 Antoon Rooijakkers - Herman van de Boom
2-0 Cor van den Berg - Frits Wilbers
0-2 Harrie Poulisse - Martien van de Elsen
2-0 Harrie Bouwmans - Antoon Maas
0-2 Henk Hollanders - Willie Vorstenbosch
2-0 Bert van de Vorst - Jan van Hout
2-0 Piet Goossens - Theo van Hoogstraten
2-0 Frits Poulisse - Joop Kerkhof
0-2 Theo Verheijen - Evert Baring
0-2 Jaspert Swinkels - Manuel Villalon
2-0 Hans de Jager - Antoon Wagemans
2-0 Bert van Wanrooij - Manuel Villalon
2-0 Antoon van Osch - Jan van Dijk

Uitslagen van dinsdag 17 december
2-0 Guus van de Elsen - Ad de Koning
2-0 Henk van de Vegt - Lambert van Bree
2-0 Antoon Smits - John Labes
0-2 Henk Verhappen - Gerrit van Osch
2-0 Marinus Steegs - Antoon Rooijakkers
0-2 Albert Kluijtmans - Frits Wilbers
2-0 Cor van den Berg - Lou Muller
0-2 Albert Kluijtmans - Jan Hesselmans
0-2 Wim Swinkels - Huub Biemans
0-2 Cor van den Berg - Jan Hesselmans
0-2 Hendrik Korsten - Piet Rooijackers
2-0 Henk Hendriks - Theo Spierings
2-0 Evert Baring - Christ Marin
2-0 Frits Tak - Piet Verhagen
2-0 Hans Heldoorn - Henk Meerwijk
2-0 Antoon Wagemans - Christ Marin

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 11 december  
Lijn A
1.Jan en Mari  66,67%
2.Helma en Joke 61,61%
3.Heidi en Angela  57,74% 
4.José en Jan  57,74%

Lijn B
1.Jo en Pieta  62,85%
2.Diny en Jos  56,25%
3.Liesbeth en Tiny  56,25%
4.Diana en Kitty  55,21%

De volgende zitting is op woensdag 8 
januari 2014,aanvang 19.30 uur. Plaats: 
Cafe-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 17 december 

1.Corry ter Woerds/Wilma van Diesen 57,29%
2.Jo Dekkers/Lien Gruijters 56,67%
3.Cor en Nelly Verschuren 55,83% 
  Rie Rooijackers/Annie van Thiel 55,83%
5.Rietje en Dorry Zwets 55,00%

De volgende zitting is op dinsdag 7 
januari 2014, aanvang 13.30 uur. Plaats: 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk. 

 schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 17 december 
1-0 Willy Constant - Aloys Wijffelaars 
1-0 Frans v. Hoof - Herman Konter 
½-½ Jef Verhagen - André Bergman 
1-0 Zjon v.d. Laar - Johnny v.d. Laarschot
0-1 Hein v. Bree - Albert v. Empel

Programma 7 januari
Dirk-Jan Gloudemans - Hein v. Bree
Willy Constant - Chris v. Laarhoven
André Bergman - Zjon v.d. Laar
Johnny v.d. Laarschot - Herman Konter
Frans v. Hoof - Thijs Knaapen
Hans Claas - Albert v. Empel  
Jef Verhagen - Aloys Wijffelaars

In verband met kerstavond en 
oudjaarsavond wordt er niet geschaakt bij 
café Thuis

rolschaatsen Komend weekend Kerstshow 
Rolschaatsvereniging Olympia 

Mierlo - Het hoogtepunt van het 
jaar nadert voor de leden van Rol-
schaatsvereniging Olympia uit 
Mierlo. Maandenlang zijn de ruim 
50 rijdsters aan het trainen voor 
de 10e Kerstshow. In totaal zijn er 
- verdeeld over vrijwilligers en rol-
schaatssters - ruim 20 Laarbekena-
ren bij dit evenement betrokken.  
Komend weekend is het zo ver. Op 
21 december (19.30 uur) en 22 de-
cember (13.30 en 18.00 uur) a.s., 
wordt het gehouden in de Mierlose 
Sporthal de Weijer. 

Programma
De sporthal wordt speciaal voor 
deze jubileumshow omgetoverd 
tot een sprookjesachtig theater. In 
een 2,5 uur durende show passeren 
vele shownummers in hoog tempo 
de revue; van drama tot een vrolijk 
Kerstverhaal, van swingende piano’s 
tot vrolijke bijen. Maar ook het uit-
beelden van een pot snoep wordt 
vertolkt door de rijdsters van Olym-
pia. De show wordt afgesloten met 
een ‘knipoog naar Hollywood’. Kos-
ten noch moeite zijn gespaard om 
van deze show wederom een unieke 
voorstelling te maken.  Een uitstapje 
voor het hele gezin en u kunt daarbij 
zijn.

Samenwerking
Speciaal voor de Jubileumshow is 
Harmonie St. Lucia uit Mierlo uitge-
nodigd om samen met rijdsters van 
Olympia en de Lieshoutse zangeres 
Rachel de Kerstshow te openen. ‘De 
liefde voor muziek’ staat bij alle drie 
hoog in het vaandel. Dit thema staat 
centraal tijdens de opening.

Toegang
De shows vinden plaats op zaterdag 21 
december om 19.30 uur en op zondag 22 
december om 13.30 en 18.00 uur. Toe-
gangskaarten voor deze show bedragen 
in de voorverkoop €6,00 (t/m 12 jaar) en  
 

€ 10,00 vanaf 13 jaar. Aan de kassa (in de 
sporthal) zijn de kaarten resp. € 7,50 en 
€ 12,50. Kaarten kunt u telefonisch be-
stellen via 06-1608498206-of via email: 
kerstshow@rvolympia.nl. Meer informa-
tie over de Kerstshow: www.rvolympia.nl

De Lieshoutse Colet Claessens tijdens één van de Kerstshows 

Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Mark Barten

Beek en Donk - De eerste en tweede 
helft waren totaal onherkenbaar van 
elkaar. De eerste 45 minuten wist 
Sparta’25 bij vlagen goed combinatie-
spel en mooie aanvallen op de mat te 
leggen vanuit een gedegen organisa-
tie. De tweede helft kantelde de wed-
strijd na een rode kaart en moesten de 
mannen van trainer Ronnie Couwen-
berg hard knokken om in de beker te 
blijven.

Slechts 17 minuten hadden de Spar-
tanen dinsdagavond nodig om een 
comfortabele voorsprong op te bou-
wen. René Brouwers tekende voor de 
1-0 aan, waarna Jaccy van den Enden 
enkele minuten later met een intikker 
voor de 2-0 zorgde. Aan beide goals 
ging een goed opgezette aanval voor-
af. In de 45e minuut was Volharding 
voor het eerst gevaarlijk, maar de paal 
voorkwam een treffer.  Daarvoor had 
Sparta niets te duchten van de twee-
deklasser, die in de competitie wel erg 
doeltreffend zijn met een gemiddelde 
van 3,4 goals per wedstrijd.

Menig toeschouwer vertrok vol goede 
moed uit de kantine om de tweede 

helft te aanschouwen. Zij zagen in de 
52e minuut een rode kaart getoond 
worden aan Sparta speler Elco van 
Schijndel, die een doorgebroken man 
neerhaalde. De daarop toegekende 
penalty werd door Volharding verzil-
verd. 2-1.

Sparta had het lastig met tienen. De 
goede organisatie was grotendeels 
verdwenen en het spel werd feller bij 
beide ploegen. Volharding wist de 
overtalsituatie uit te buiten in de score. 
In een tijdsbestek van 3 minuten kan-
telde het de wedstrijd na afwerking 
van een rebound (2-2) en een van 
richting veranderd schot (2-3). 

De tien Spartanen bleven knokken 
en hun vechtlust werd in blessuretijd 
beloond. Centrale verdediger en aan-
voerder Rolan van Melis wist glijdend 
en op wilskracht de bal achter de Vol-
harding doelman te krijgen. 3-3. Hier-
mee werden de penalty’s uit het vuur 
gesleept. Bij een stand van 4-5 - er 
was nog geen penalty gemist - schoot 
Bram Kluijtmans het leer aan de ver-
keerde kant van de paal, waarna Vol-
harding alsnog met de winst aan de 
haal ging en Sparta in teleurstelling 
achterbleef. 

Aanvoerder Rolan van Melis tekent in extremis voor de gelijkmaker aan

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Fa. H. Lentjes
Erkend Dakdekkersbedrijf

Lood- en zinkwerken

Tel: 0492-381643 en Mobiel: 06-51916964

ALLEN FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEWELDIG 2014 TOEGEWENST
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Winterstop! Nu al?
Iedereen kent dat gevoel wel: Is 
het op zondag het beste weer van 
de wereld, zit je in een winterstop, 
in het leven geroepen door de 
KNVB. En dan ben je verplicht om 
thuis te blijven, op de bank naast 
je vrouw ‘romantische dévédeetjes’ 
te kijken, naar één of andere 
kerstmarkt in Valkenburg te gaan 
om kerstinkopen te doen, met jouw 
gezin naar een dierentuin om ‘the 
kids’ te vermaken, of een bezoekje 
te brengen aan jouw schoonfamilie! 
Zo kan ik nog genoeg dingen 
verzinnen, die voetbalminnend 
Laarbeek en ver daarbuiten te 
wachten staat, als daadwerkelijk die 
winterstop begint. 
Niet dat dat zo erg is, om iets liefs 
met jouw vrouw te gaan doen, of 
dat je jouw kinderen weer eens ziet 
op een zondagmiddag, in die o zo 
drukke week, of dat je al slenterend 
de marktkraampjes voorbij loopt, of 
met jouw schoonmoeder een kaartje 
gaat leggen. Nee, niet erg, maar 
nou ook weer niet jouw eerste keus, 
toch? Waarom toch voetballen we 
dan ook niet gewoon door, totdat 
het ook echt niet meer kan vanwege 
slechte weersomstandigheden. Nú 
voetballen we niet, terwijl straks een 
heerlijk ‘winters zonnetje’ boven die 
voetbalvelden zal schijnen. Zul je 
zien!
Wat ook veranderd zou moeten 
worden en waar men ook al menige 
jaren ‘schande’ over spreekt, is het 
feit dat ploegen elk jaar, zomaar 
in een andere klasse geplaatst 
kunnen worden, dit soms tot een 
complete verrassing voor vriend 
en vijand. En wat ook ‘aangepakt’ 
zou moeten worden, is de bezetting 
van de diverse klassen. Sommige 
afdelingen spelen met 14 teams in 

een klasse, weer anderen bestaan 
uit 11 ploegen. Tja, en dan heb je 
er nu al 12 gespeeld, ben je al ver 
over de helft heen, nog maar acht 
te gaan. Ja, dan is het misschien 
maar goed dat de KNVB zegt: 
“Stoppen met voetbal nu, de 
winterstop gaat in”, want anders 
zou je al eind maart klaar zijn! En 
het wereldkampioenschap voetbal 
begint toch echt pas medio 2014!
Hoe je het ook wendt of keert, in 
welke situatie je dan ook zit, je hebt 
dan wel heel veel tijd om andere 
leuke dingen te gaan doen. Ik besef 
nu dan ook, dat ik zeker met vrouw 
en kinders, familie en vrienden, 
de aankomende feestdagen ga 
invullen, want daarna staat het 
voetbal weer voor de deur! 
Ik wens u voor straks een fantastisch 
2014 toe en allen ook heel fijne en 
gezellige dagen toegewenst met uw 
gezin, familie en vrienden!
Geniet er samen van!

R. van den Enden

voetbal Sparta’25 verliest van herfstkampioen 

Mariahout 1 - SDDL 1: 3 - 1 

Hans Meeuwsen verlaat ELI na dit seizoen

Sparta’25 uit beker na boeiend duel

Eervolle vermelding Annie van HoofASV’33 weet belangrijk duel niet te winnen

Wim de Roy ook volgend jaar 
trainer van VV Mariahout

Beek en Donk - Sparta’25 kon het 
in de laatste thuiswedstrijd voor de 
winterstop niet bolwerken tegen run-
ner-up sv Meerssen. Grote man bij 
Meerssen was spits Raymond Frijns. 
Hij verdubbelde bijna zijn doelpunten 
door 4 keer te scoren op sportpark ‘t 
Heereind. 

In de eerste helft was het klasse-ver-
schil tussen de nummer 2 en 9 van 
de ranglijst nauwelijks aanwezig. Een 
heel efficiënt Meerssen kwam op een 
0-2 voorsprong. In de twaalfde mi-
nuut rondde Raymond Frijns een die-
pe bal beheerst af door een lob over 
doelman Tom Verhoeven. 

De tweede kans van de mannen van 
Jean Beyers was eveneens raak. Na 
een half uur kon een voorzet vanaf 
rechts niet voorkomen worden en 
het was wederom Frijns die beheerst  

inkopte. Net voor rust kregen de 
Spartanen toch nog hoop. Een minuut 
voor rust gaf scheidsrechter Regter-
schot een penalty. Jaccy van den En-
den kon pas in de rebound doelman 
Ralph den Rooijen passeren voor de 
1-2 ruststand. 

In de tweede helft speelden de groen-
witten zonder de geblesseerd ge-
raakte Thijs Kluijtmans. Meerssen liet 
in de tweede helft zien dat het niet 
voor niets een topploeg is in de eerste 
klasse. Het bleef rustig combineren en 
wachten op de kansen die zouden ko-
men. In de 53e minuut tekende Frijns 
voor de 1-3 stand en waren alle illu-
sies bij de groenwitten op een goed 
resultaat verdwenen. Toen Frijns in de 
66e minuut zijn vierde doelpunt van 
de middag aantekende zat de wed-
strijd definitief op slot. In de laatste 
minuten waren het Michel Pluim van 

Meerssen en Joost Ankersmit van de 
Beek en Donkenaren die vrij voor de 
doelman niet scherp genoeg waren. 
Door dit verlies blijven de groenwitten 
hangen op de negende plaats in de 1e 
klasse.

De winterstop is voor de meeste 
teams aangebroken. Voor de jeugd 
van Sparta’25 en hun leiders vindt tij-
dens de kerstvakantie het traditionele 
Kerst-Zaalvoetbaltoernooi plaats. Op 
zaterdag 28 december spelen de D, 
E, F en G teams hun wedstrijden. Op 
zondag 29 december is het vervolgens 
de beurt aan de A, B en C jeugd. 

De nieuwjaarsreceptie van Sparta’25 
vindt plaats op zondag 5 januari 2014. 
Het clubgebouw van de groenwitten 
is vanaf 13.00 uur open. Evenals vorig 
jaar wordt het een drukke en gezellige 
middag op sportpark ’t Heereind. 

Mariahout - SDDL begon erg sterk. 
De eerste kansen waren daardoor 
ook voor  SDDL. Toch wist Mariahout 
met 3-1 te winnen van het team. 

Tegen de verhouding in kwam Ma-
riahout in de 40e  minuut op een 
1-0 voorsprong door een schitte-
rende aanval, opgezet door Geert 
van Doorn en prima afgemaakt door 
Martijn van der Linden. 

Na de rust werd Luuk Leenders in 
de diepte weggestuurd. Hij om-
speelde de keeper en schoot prima 
in 2-0. Dit was het sein voor SDDL 
om de mouwen op te stropen en 
waar vanaf dat moment ook de 
betere partij. Dit resulteerde in de 
aansluittreffer van Ties Klievink, 
1-2. Het was te danken aan keeper 
Rick van de Heuvel dat SDDL niet  
 

vaker scoorde en hij bewees weer zijn 
waarde voor Mariahout.

In de 73e  minuut maakte Martijn van 
der Linden in een uitval 3-1 voor Ma-
riahout waarna SDDL de handdoek in 
de ring gooide. Een mooie wedstrijd 
waarin scheidsrechter Van de Rijt uit 
Venhorst uitblonk in zijn optreden en 
Mariahout als winnaar uitkwam.

Lieshout - In goed onderling overleg 
is besloten om de samenwerking tus-
sen hoofdtrainer Hans Meeuwsen en 

voetbalclub ELI aan het einde van dit 
seizoen te beëindigen. 

De Helmondse trainer is momenteel be-
zig aan zijn 2e seizoen bij de  Lieshoutse 
ploeg, die in de vijfde klasse uit komt.

Mariahout - Annie van Hoof kreeg 
uit handen van voorzitter Jeroen de 
Louw, van VV Mariahout,  een eer-
volle vermelding. Annie heeft 30 
jaar onafgebroken de tenues van de 
A-jeugd gewassen en gerepareerd 
indien nodig. 

Daarnaast verzorgt ze al jaren de kof-
fie in de kantine tijdens de rustpauze 
van het 1e elftal. Ook kan de voetbal-
club altijd een beroep op haar doen. 
Reden genoeg om Annie te verrassen 
met een bosje bloemen en een diner-
bon van De Pelgrim te Mariahout.

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft afgelopen 
zondag zichzelf een slechte dienst be-
wezen door het 6 puntenduel tegen  
Mifano met 1-2 te verliezen. In een 
tijdbestek van 5 minuten voltrok Mi-
fano het vonnis over ASV’33. 

De mannen van Twan Wijnen kwamen 
sterk uit de startblokken. De gehele 
eerste helft waren de Aarle-Rixtelna-
ren de betere ploeg. Echter de laatste 
pass was telkens niet goed genoeg 
om goede kansen te creëren. Mifano 
wist niet gevaarlijk voor het doel van 
ASV’33 te verschijnen. In de gehele 
eerste helft viel er één goede kans 
voor Mifano te noteren. Voor ASV’33 
was Nick Hendriks het dichtste bij een 
doelpunt. Zijn inzet ging via de han-
den van de doelman en de lat over het 
Mierlose doel, derhalve een ruststand 
van 0-0. 
Na de thee kwam Mifano heel sterk 
voor de dag en binnen vijf minu-
ten kon Roy Verbakel,  doelman van 
ASV’33, de bal twee keer uit zijn doel 
halen. Eerst was het Dennis Pen-
nings die in de 49e minuut de 0-1 op 
het scorebord bracht, en de 0-2 kon 
Mayco Verrijdt na 53 minuten op zijn 
naam schrijven. ASV’33 was hierdoor 
helemaal van slag. Mifano had zo 
maar naar een grotere voorsprong uit 

kunnen lopen als de voorwaartse wat 
scherper waren geweest. ASV’33 kon 
op dit moment niets meer doen dan 
Mifano van doelpunten afhouden. 
In de 75e minuut scoorde ASV’33 
zo maar uit het niets. Nick Hendriks 
bracht de 1-2 op het scorebord en gaf 
de ASV aanhang weer hoop op een 
beter resultaat. 

ASV’33 probeerde de gelijkmaker te 
forceren, met meer inzet dan goed 
voetbal drong het Mifano terug op 
eigen helft, maar de gelijkmaker bleef 
uit. De roodwitten kwamen zwaar te-
leurgesteld van het veld, wetende dat 

vanaf nu de welkome winterstop voor 
de deur staat. Een periode van zes 
weken waarin hopelijk voor ASV’33 
de vele blessures kunnen genezen, 
en ASV’33 na de winterstop op volle 
kracht kan gaan proberen om van de 
degradatieplek af te komen.

Opstelling ASV’33; Roy Verbakel, Rob-
bert Mol (60e Wouter Thijsen), Ruud 
de Brouwer (15e Thomas Neaum), 
Lars Swaanen, Sander vd Waarsen-
burg, Erwin v Dijk ( 75e Teun v Asten), 
Thomas Fritsen, Dennis Verbakel, Nick 
Hendriks, Rene de Vries, Joris v Brug.

Mariahout - VV Mariahout is erin ge-
slaagd om hoofdtrainer Wim de Roy 
ook voor het volgend seizoen aan zich 
te binden. 

De positieve reacties van alle betrok-
kenen, het goede gevoel van de trai-
ner en het wederzijdse vertrouwen 
maakten dat er een besluit over een 
nieuwe overeenkomst genomen kon 
worden. 

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl

 
grieks restaurant 

aphroditi 
 

Kapelstraat 3  Beek en Donk
Villa Leefdael

0492-465058  www.rest-aphroditi.nl
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen een film 

kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk topservice - 

indien gewenst - tot aan de stoel. De menukaart biedt alle keuze! 

Een druk op de service knop aan de stoel en de medewerkers 

brengen het snel en ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. 

Ook voor of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

Films en tijden in de agenda zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

21 dec t/m 5 JaN, alle films voor 12:00 u:

*ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag

voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl of bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

KerstvaKaNtie KortiNG!

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

fIJNe
feest
daGeN!

€5,50*

Om ons 1 jarig bestaan te  

vieren en het feit dat wij onze 

100.000ste bezoeker 

hebben mogen  

verwelkomen  

geven wij vanaf 

21 december  

10 dagen lang,  

10 vrijkaarten  

weg! 

100.000 Keer

feest!

doNderdaG 19 december

the Hobbit: the desolation of smaug:  19:45

soof: 

20:00

bro’s before Ho’s: 

20:00

mannenharten: 

20:00

vrIJdaG 20 december

the Hobbit: the desolation of smaug: 20:15

soof: 

16:00 18:45 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 21:45

mannenharten: 

21:00

walking with dinosaurs 3d: 
16:00

mees Kees op Kamp: 

16:00

frozen 3d: 

16:00

the Hunger Games: catching fire: 18:45

ZaterdaG 21 december

the Hobbit: the desolation of smaug: 15:15 18:30 21:00

soof: 

15:30 19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

21:30

walking with dinosaurs 3d: 
11:00 13:00

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

the Hunger Games: catching fire: 18:30

midden in de winternacht: 
11:15 13:30 

ZoNdaG 22 december

the Hobbit: the desolation of smaug: 15:15 18:30 21:00

soof: 

19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

15:30 21:30

walking with dinosaurs 3d: 
11:00 13:00

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

the Hunger Games: catching fire: 18:30

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

maaNdaG 23 december

the Hobbit: the desolation of smaug: 15:15 18:30 21:00

soof: 

15:30 19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

21:30

walking with dinosaurs 3d: 
11:00 13:00

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

the Hunger Games: catching fire: 18:30

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

diNsdaG 24 december

the Hobbit: the desolation of smaug: 15:15 18:30 21:00

soof: 

19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

15:30 21:30

walking with dinosaurs 3d: 
11:00 13:00

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

the Hunger Games: catching fire: 18:30

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

woeNsdaG 25 december

the Hobbit: the desolation of smaug: 20:15

soof: 

13:00 19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

19:00 21:45

mannenharten: 

21:15

walking with dinosaurs 3d: 
13:30

mees Kees op Kamp: 

13:15

frozen 3d: 

13:00

the Hunger Games: catching fire: 18:45

doNderdaG 26 december

the Hobbit: the desolation of smaug: 15:15 18:30 21:00

soof: 

15:30 19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

21:30

walking with dinosaurs 3d: 
11:00 13:00

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

the Hunger Games: catching fire: 18:30

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

vrIJdaG 27 december

the Hobbit: the desolation of smaug: 15:15 18:30 21:00

soof: 

19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

15:30 21:30

walking with dinosaurs 3d: 
11:00 13:00

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

the Hunger Games: catching fire: 18:30

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

ZaterdaG 28 december

the Hobbit: the desolation of smaug: 15:15 18:30 21:00

soof: 

15:30 19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

21:30

walking with dinosaurs 3d: 
11:00 13:00

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

the Hunger Games: catching fire: 18:30

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

ZoNdaG 29 december

the Hobbit: the desolation of smaug: 15:15 18:30 21:00

soof: 

19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

15:30 21:30

walking with dinosaurs 3d: 
11:00 13:00

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

the Hunger Games: catching fire: 18:30

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

100.000 bezoekers  

binnen 1 jaar =  

niet te filmen!

feestmaaNd=  

filmmaaNd!

word loyalty member  

en profiteer!



Donderdag 19 december 2013 45
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Zoals bekend wordt er in Engeland altijd veel gevoetbald 
rond de feestdagen.
Komende maandag staat daar de topper Arsenal - Chelsea 
op het programma.

Wat wordt de uitslag van deze wedstrijd?

Stuur uw voorspelling voor maandag (23 december) 19.00 uur naar
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van

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

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Dennis van Schijndel
Antwoord vorige editie: Bayern Munchen - HSV: 3-1

Cadeaubon kan t/m 31 december worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

Veerstraat 55   5694 AB Breugel   T (0499) 76 90 04   info@vialinda.nl  www.vialinda.nl

Er is actie nodig om de huizenmarkt weer in beweging te 
brengen. Wij zijn op zoek naar diegene die stappen durft 
te maken. Want er gaat wel degelijk iets veranderen in de 
huizenmarkt. Tenminste als het aan ons ligt. 
Vialinda verkoopt. En alleen door in de actie te gaan 
krijgen we de markt weer in beweging.

 Wij wensen u hele gezellige dagen toe   en een frisse start in 2014! 

Wie gaat er mee 
in de actie?

zaalvoetbal Unieke prestatie; Autobedrijf 
Wim Geerts 35 jaar sponsor

Beek en Donk - Het WAC in Beek en 
Donk staat sinds 1972 garant voor 
zaalvoetbal spektakel. In al die jaren 
is er in veel van de Laarbeekse sport-
hallen gevoetbald. Het seizoen 2013-
2014 is in de nieuwe sporthal bij het 
Commanderij college begonnen. Dit 
is de grootste (3000m2) hal waarin 
tot nu toe is gevoetbald. In deze grote 
historie van zaalvoetbal plezier en ver-
anderingen van sporthallen levert één 
sponsor een unieke prestatie. Dit is 
Autobedrijf Wim Geerts uit Boerdonk. 
Autobedrijf Wim Geerts is namelijk al 
35 jaar sponsor van FC Geerts.

Autobedrijf Wim Geerts, gespecia-
liseerd in verkoop en reparatie van 
Toyota, is al shirtsponsor sinds 1978. 
Dit is ruim voordat de KNVB in 1982 
officieel shirtsponsoring toeliet in het 
betaalde voetbal. Wim en zijn vrouw 
Thera zijn al die tijd zeer betrokken bij 
FC Geerts, elk jaar pikken ze enkele 
wedstrijden mee om op de hoogte 
te blijven, kalenders uit te delen en 
verhalen te vertellen. Verhalen over 
vroeger en nu, de autoverkoop, het 
zaalvoetballen en Boerdonk. Vol trots 
weet Thera, aan de huidige generatie 

zaalvoetballers, te vertellen dat de eer-
ste beker komt uit 1978.

Naast de sportieve hoogtepun-
ten: met titels in 1981-1988-1997-
2004, runner-up in 1985-2006, OBZ  
kampioen 2011 en recentelijk in 2013 
Hallenmeister Dusseldorf, zijn de jaar-
lijks BBQ avonden bij de zeer gastvrije 
Wim en Thera feestelijke hoogtepun-
ten voor FC Geerts. Het absoluut fees-
telijke hoogtepunt was de 25 jarige 

reünie van FC Geerts bij Wim en Thera 
waar veel oudgedienden aanwezig 
waren.

Dit jaar dus 35 mooie jaren waarin 
Autobedrijf Wim Geerts altijd garant 
stond voor nieuwe tenues, contributie 
en een goede sfeer. Kortom een unie-
ke prestatie van een goede sponsor. 
Het team wil hierbij Wim en Thera heel 
hartelijk bedanken voor deze jaren van 
sportief zaalvoetbalplezier!

Achterste rij: Wim en Thera Geerts bij FC Geerts

tafeltennis

Spannende scholenstrijd bij 
TTV Een en Twintig

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”

Beek en Donk - Tafeltennisver-
eniging Een en Twintig uit Beek 
en Donk houdt op maandag 30 
december een groot tafeltennis-
toernooi voor basisscholen uit 
Beek en Donk. De voorbereidin-
gen voor het zogenoemde Kin-
dertafeltennisfeest zijn in volle 
gang. 

Deze maand bezochten leerlingen 
van De Raagten, De Muldershof, 
‘t Otterke en Het Klokhuis de ta-
feltennishal aan de Otterweg om 
zich op te maken voor het pres-
tigieuze toernooi. Hoewel het 
kampioenschap een mooi doel is 

aan het einde van het jaar, staat 
plezier in de sport tijdens de titel-
strijd voorop.

Iedereen die interesse heeft om te 
komen kijken, is welkom bij TTV 
Een en Twintig. De avond begint 
om 19.15 uur en rond 20.30 uur 
is bekend welke basisschool zich-
zelf een jaar lang tafeltenniskam-
pioen van Beek en Donk mag 
noemen. Kijk voor meer informa-
tie op www.ttveenentwintig.nl. 
Volg de vereniging ook op Twitter 
en Facebook en zoek op TTVEen-
enTwintig.

Samen een sterk Laarbeek

ABL wenst u 
prettige feestdagen

judo Examens Judoclub Avanti 
Lieshout - De judoka’s van judoclub 
Avanti zijn afgelopen maandag op exa-
men geweest en hebben de volgende 
graduaties behaald.

1e gele slip: Luca van Osch, Tein Over-
beek, Lars van Lieshout, Amy van den 
Elzen.
2e gele slip: Ferre van de Ven, Cas van 
Uden, Maud Janssen, Iris van der Kuij-
len, Roos van de Elzen, Bas van Pelt, 
Teun Wagelmans, Bart van de Bogaart.

Gele band: Teun Kuijn, Luuk van Zog-
gel, Daan van Hout, Marius Penninx.
1e oranje slip: Nienke de Wit, Stein 
van Schaijk, Maud Kastelijns, Daan 
van Aspert.
2e oranje slip: Desi Aalders, Mirte 
Meulendijks.
Oranje band: Samuel Langen, Lotte 
van Berlo, Sam van Zoggel, Rosalie 
Breukers.
1e groene slip: Bram Janssen, Dana de 
Groot, Bo Aalders, Jori de Laat. 

2e groene slip: Tim van der Kuijlen.
Groene band: Niels van Schaijk, Teun 
Vereijken.
Blauwe slip: Sofie Brentjes.
Blauwe band: Wesly Peeters.
1e bruine slip: Remon Swinkels.

Judoka’s proficiat namens het bestuur 
Judoclub Avanti

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

% Gel-nagellak op hand en/of  voet 
% (Gelegenheids-) visagie
% Kosmetische hand- en voetverzorging
% Wimper extensions        
% Harsen/epileren/verven
% Basis en luxe gezichtsbehandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl
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Beek en Donk - Afgelopen weekend 
speelde Bedovo haar laatste wedstrij-
den voor de winterstop. Het was een 
weekend van weinig verrassingen, 
waarmee de teams hun positie in de 
competitie bevestigden. 

Heren 1
De heren van Café Thuis; Bedovo H1 
wisten na een aantal teleurstellende 
wedstrijden alsnog een goed einde 
te brengen aan een seizoenshelft die 
voorspoedig begon. Tegen TFC H2 
herstelden zij zich knap na 3 verloren 
wedstrijden op rij. Onder verdedi-
gende leiding van gelegenheidslibero 
Jaap Derks behaalden de heren zelfs 
hun eerste 4-0 overwinning van het 
jaar. Met nog een half seizoen voor de 
boeg staan de mannen nu op de 5e 
plaats. 

Dames 1
Voor de dames van Bedovo stond de 
topper tegen de nummer één, Pegasus 
D1, op het programma. Het leek dan 
ook onwaarschijnlijk om hier de volle 
winst te pakken, maar met vrij spel en 
het nemen van risico’s moest puntjes 
pakken mogelijk zijn. VGS; Bedovo D1 
leek zich op te trekken aan het niveau 

van Pegasus en in de drie eerste sets 
wist Bedovo zelfs de leiding te nemen, 
maar tot drie keer toe verkrampte het 
team tegen het einde. Pas in de vierde 
set lukte het om met sterke services 
een voldoende voorsprong op te bou-
wen die niet meer uit handen gegeven 
werd. VGS; Bedovo D1 eindigt haar 
eerste seizoenshelft in de 1e klasse 
met een gewonnen setje tegen de 
nummer  1 en een nette 6e plek in de 
competitie. 

Meisjes 1 
FingoReclame; Bedovo MA1 wist niet 
voor een verrassing te zorgen. Na een 
zegereeks van 4 wedstrijden, speelden 
zij nu tegen de nummer twee. Met 
slechts 6 dames present, waren de 
keuzemogelijkheden wat betreft de 
opstelling beperkt. Bovendien ontbrak 
het de meiden aan overtuiging om het 
de tegenstander echt moeilijk te ma-
ken. Zij verloren met 0-4, maar sluiten 
desondanks hun eerste seizoenshelft 
af als nummer 3 van de competitie.
Voor Meisjes B was de afgelopen pe-
riode er vooral één van groei, maar 
nog even niet van de resultaten. Knap 
weten zij zo nu en dan wat punten te 

sprokkelen, maar deze komen alles 
behalve vanzelf. Een goede werklust 
zorgde er echter voor dat ook deze 
week een puntje kon worden opgeteld 
bij het geheel. Tegen een sterk aan-
vallend Budel MB1 wist Bedovo in de 
derde set af te dwingen dat het spel 
voortdurend de goede kant op viel. 
25-13! Helaas was deze krachtinspan-
ning slechts voldoende voor één punt 
en blijvende meiden voorlopig staan 
op een 9e plek.

Meisjes 2
Voor de CMV-jeugd staan er voorlo-
pig geen toernooien op de planning 
en daarom werd dit weekend voor de 
meiden van niveau 4 een oefentoer-
nooitje met vc WereDi georganiseerd. 
Vanaf de volgende seizoenshelft zet-
ten speelsters Lausanna, Sophie, 
Sanne, Maud, Indy, Marit en Amy de 
stap naar niveau 5, dus was het aan 
de eerste vier van dit rijtje de beurt om 
nog één keer te laten zien waarom zij 
dit niveau zijn ontgroeid. De meiden 
wisten alle 3 de partijtjes te winnen, 
waarmee ze geen betere afsluiting 
hadden kunnen hebben van de eerste 
seizoenshelft. 

Bedovo’s laatste loodjes 
voor de winterstop

volleybal vissen Afhalen vis-
vergunning leden 
HSV Het Geduld 

Beek en Donk - De leden van HSV Het 
Geduld kunnen hun vergunning op 
vrijdag 27 december of op vrijdag 3 
januari afhalen bij Café Dave van de 
Burgt, gelegen aan het Heuvelplein. 
Het bestuur is op beide avonden aan-
wezig van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Als men de vergunning afhaalt, is men 
er zeker van dat men op 1 januari weer 
kan gaan vissen. De niet afgehaalde 
maar wel betaalde vergunningen  

worden na 6 januari rondgebracht. Als 
de weersomstandigheden te slecht zijn 
tegen die tijd worden de vergunningen 
pas op een later tijdstip rondgebracht. 
Daarom adviseert men iedereen om 
de vergunningen af te komen halen, 
scheelt ook weer werk voor de bezor-
gers.

Lieshout - Ondank het gelijke spel 
in de heenronde van de competitie 
presteren de beide herenteams van 
Badminton Club Lieshout zeer ver-
schillend in de Heren-2 klasse van 
Badminton Nederland. BCL-H1/
Sportpoint Gemert presteert goed en 
haalt behoorlijk wat punten binnen. 
BCL-H2/Bavaria presteert duidelijk 
minder en haalt ook beduidend min-
der punten binnen. Dit verschil werd 
in de meest recente wedstrijd, in de 
terugronde van de competitie, tus-
sen de beide teams alsnog duidelijk 
gemaakt: BCL-H1/Sportpoint Gemert 
won de onderlinge wedstrijd met 5-3, 
waardoor BCL-H2/Bavaria verder 
naar beneden wordt gedrukt.
 
BCL-H1/Sportpoint Gemert - BCL-
H2/Bavaria: 5-3
De onderlinge partij tussen de beide 
herenteams was deze keer wat minder 
memorabel dan de vorige wedstrijd, 
waarin beide teams 4-4 gelijk speel-
den. Minder memorabel omdat met 
name in de singlepartijen de verschil-
len te groot waren. Het grote verschil 
van deze uitgave van “de klassieker” 
werd dan ook gemaakt door die sin-
glepartijen. Om een of andere reden 
konden de mannen van BCL-H2/
Bavaria in geen van die singlepartijen 
een vuist maken. Tweede heer Ruud 
van Vijfeijken verloor voor het eerst in 

competitieverband, van jongere en erg 
gretige broer Wouter van Vijfeijken in 
twee sets. Ook eerste heer Niels Dir-
ven verloor van Bert Manders, waarbij 
Niels het vooral in de eerste set liet af-
weten. Derde heer Richard Essers had 
zijn dag ook niet. Hij verloor van een 
geconcentreerd spelende Laurence 
Roijackers. 

In de wedstrijd tussen vierde heren Kai 
Tchong en Tim van Bommel bleek Kai 
de slimste. Hij gaf Tim met allerlei ge-
plaatste balletjes geen kans om in het 
spel te komen en won met 22-20 en 
21-14. Conclusie: alle singlepartijen 
werden dus gewonnen door BCL-H1/
Sportpoint Gemert. In de dubbels was 
het heel anders. Ruud van Vijfeijken 
en Danny van Gend wonnen een zeer 
lange en spannende partij van Jeroen 
van der Heiden en Laurence Roijackers 
met 22-20 in de derde set. Ook Danny 
van Gend en Niels Dirven wonnen hun 
dubbelpartij in een lange driesetter. 
Zij kwamen tot 23-21 in de toege-
voegde derde set. Tim van Bommel en 
Richard Essers wonnen verrassend en 
met duidelijke cijfers van Kai Tchong 
en Wouter van Vijfeijken. Diezelfde 
Wouter van Vijfeijken won echter met 
Bert Manders van het duo Niels Dirven 
en Richard Essers, waardoor het win-
nende vijfde punt werd binnengehaald 
door BCL/H1-Sportpoint Gemert.

badminton BC Mixed bezoekt badmintoninterland

Heren 2 HV Bedo sluiten 2013 goed af

Herenteams Badminton Club 
Lieshout presteren verschillend

Beek en Donk/Helmond - In de 
nieuwe sporthal Suytkade in Hel-
mond werd op vrijdag 13 december 
de badmintonderby der Lage Landen 
gespeeld. Op initiatief van de Hel-
mondse Badminton Bond (HBB) en 
in samenwerking met Badminton 
Nederland, Fitland en de Gemeente 
Helmond is met deze interland de 
nieuwe hal op sportieve wijze ge-
opend. BC Mixed bezocht dit evene-
ment met een grote delegatie.

Voorafgaand aan de interland wa-
ren voor jeugdspelers clinics geor-
ganiseerd. Onder leiding van oud 
badmintonster Erica van Dijck, deel-
neemster aan de Olympische Spelen 

van Barcelona, kregen ruim 80 kinde-
ren een badmintontraining. BC Mixed 
was met maar liefst 23 kinderen goed 
vertegenwoordigd. De betrokken-
heid van de vereniging bij de bond 
is erg groot, dat bleek ook tijdens de 
wedstrijd. Veel van de jeugdleden die 
meededen aan de clinics bezochten 
samen met hun ouders en andere 
Mixedleden ook de interland. Uitein-
delijk zaten er die avond 45 Mixed 
leden op de tribunes die volgepakt 
zaten met ruim 600 enthousiaste 
badmintonliefhebbers. Ze kregen een 
prachtige wedstrijd voorgeschoteld. 

Er werden 5 partijen gespeeld en die 
werden allemaal door het Neder-

landse team gewonnen. Een afgete-
kende overwinning dus, wel enigs-
zins geflatteerd. De Belgen hebben 
zeker kansen gehad om ook één of 
twee partijen te winnen. Tussen de 
wedstrijden door werd er nog een 
demonstratie gegeven van aange-
past badminton. Zeer interessant en 
erg indrukwekkend om te zien dat 
mensen met een beperking op hoog 
niveau de sport kunnen beoefenen. 

Kijk voor meer informatie over BC 
Mixed en foto’s op www.bcmixed.nl 
en www.facebook.com/bcmixed. 

BCL-H1/Sportpoint Gemert met (vlnr.) Jeroen van der Heiden, Wouter van Vijfeijken, 
Laurence Roijackers en Bert Manders. Op de foto ontbreekt Kai Tchong.

handbal

Beek en Donk - Heren 2 begon de 
wedstrijd met een aantal gemis-
te kansen op de keeper. Achilles 
scoorde echter wel, waardoor Bedo 
pas begon te scoren met een ach-
terstand van 0-2. Bij Achilles ont-
stonden er wat irritaties, waardoor 
ze zichzelf uit de wedstrijd haalden. 
Bedo kon hierdoor een paar doel-
punten uitlopen. 

Bedo bleef zeer gemotiveerd en 
dankzij de aanmoedigingen en steun 
van de bank liep Bedo uit op Achilles 
wat leidde tot een ruststand van 21 
-10. De heren van Bedo gingen dus 
met een goed gevoel de kleedkamer 
in, maar hier werd gewaarschuwd 
voor de 2e helft en dat ze nu de con-
centratie moesten behouden om de 
overwinning veilig te stellen. Achilles 
kwam het veld weer op zonder de 
frustraties uit de eerste helft. Achilles 
speelde hierdoor een stuk minder te-
gen zichzelf en kreeg meer scorings-

kansen. Jorn Kluijtmans had hier 
echter goed antwoord op en hield 
er heel veel ballen op uitstekende 
wijze uit. Mede hierdoor kon Bedo 
doorgaan in het spoor van de eerste 
helft. De hele wedstrijd door wer-
den al veel inzetjes uitgevoerd, hier 
kwamen veel doelpunten uit voort. 
Uiteindelijk werd er een heel mooie 
vlieger gescoord die vanuit de hoek 
naar de inspringende opbouw ging. 
Bij de eerstvolgende aanval werd 
weer een vlieger aangegooid vanuit 
de andere hoek, ook die belandde in 
het net van Achilles. Door het ge-
brek aan tijdsaanduiding waren de 
laatste paar minuten nog wat rom-
melig, maar Bedo bleef fier overeind 
en won uiteindelijk verdiend met 
36-20.

Heren 1 leed een zure nederlaag bij 
concurrent DOS ‘80 in Heesch. Na 
een voorsprong van acht doelpun-
ten te hebben weggegeven werd 

het 26-24 voor de thuisploeg. DOS 
‘80 en Olympia staan nu met 1 punt 
meer bovenaan, maar Bedo heeft 
nog een wedstrijd in te halen. Na 
drie nederlagen op rij, twee in de 
competitie en eentje in de beker, zijn 
de heren gebrand om in het nieuwe 
jaar te laten zien dat men zich niet 
uit het veld laat slaan.

De competitie ligt vanwege de 
feestdagen twee weken stil. Op 27 
december houdt Bedo het jaarlijkse 
scholenhandbaltoernooi in Beek en 
Donk. In het eerste weekend van 
januari komen alle teams van Bedo 
weer in actie.

Bedo is altijd blij met versterking. 
Wil je handballen bij Bedo? Kijk voor 
meer informatie op www.hvbedo.nl, 
op de Facebookpagina 
www.facebook.com/hvbedo, of 
neem contact op per e-mail 
info@hvbedo.nl. Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

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

auto 
onderdelen
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Wenst U een voorspoedig en veilig 2014.



Donderdag 19 december 2013 47
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
handboogschieten Uitslag Jo vd 

Elsentrofee 2013

Derde regiowedstrijd bij Krijgsman Soranus

Uitslagen Handboogsportvereniging Strijd in Vrede

Aarle-Rixtel - Bij HBS de Eendracht is 
op donderdag 12 december de wed-
strijd om de Jo van de Elsentrofee ver-
schoten. De aanwezige 11 schutters 
moesten proberen om op of zo dicht 
als mogelijk hun jaargemiddelde te 
schieten. 

Vooraf was het jaargemiddelde bij de 
schutters niet bekend en was het voor 
enkelen gissen wat te schieten. Ook 
waren er nog een aantal toeschouwers 
aanwezig om aan te moedigen en de 
schutters van de soms nodige advie-
zen te voorzien. Aan het einde van de 
wedstrijd werd duidelijk dat een aan-
tal schutters kort op hun gemiddelde 
hadden geschoten. De winnaar werd 
Walter Jansen. Hij wist exact op zijn 
gemiddeld jaartotaal te eindigen.

1. Walter Jansen 214 - 0
2. Martien v.d. Graef 157 - +1

3. Erwin Wijnhoven 214 - -2
4. Machiel v. Roij 207 - +3
5. Gerrie v. Hoof (hs) 120 - -3
6. Michiel Verbakel 174 - +5
7. Frank Schepers 225 - +13
8. Geert v. Ganzenwinkel 180 - -13
9. Arno Donkers 160 - -18
10. Jo Maas 193 - +19
11. Harrie Moors (hs) 115 - +24

Op 21 december a.s. wordt als jaar-
afsluiting onder de leden van de 
Eendracht nog een Kerstverschieting 
gehouden. De eerstvolgende wed-
strijd zal op 11 januari 2014 worden 
geschoten. Ze gaan dan op bezoek bij 
HBV Recht door Zee te Helmond, aan-
vang 18.00 uur.

Namens HBS de Eendracht wordt ie-
dereen fijne feestdagen toegewenst 
en een gelukkig, sportief en vooral ge-
zond 2014.

HBS De Eendracht Voorzitter Martien van de Graef (l) en winnaar Walter Jansen (r)

Lieshout - Donderdagavond vond in 
Lieshout een gedeelte van de derde 
regiowedstrijd plaats. Naast de orga-
niserende vereniging waren de Bata-
vieren uit Neerkant en Rozenjacht uit 
Vlierden aanwezig.

Een toevallige samenloop van omstan-
digheden was dat de eerste teams van 
zowel Krijgsman Soranus als De Bata-
vieren, beiden uitkomend in de Erek-
lasse, op deze avond elkaars tegen-
standers waren en op dezelfde avond 
ook nog op dezelfde accommodatie 
moesten schieten. Omdat zoiets zelden 
voorkomt werd hier dankbaar gebruik 
van gemaakt zodat beide teams in een 
rechtstreekse confrontatie uit konden 
maken wie de sterkste was. Met een 
totaal van 1119 punten, slechts zes 
punten onder een gemiddelde van ne-
gen per schot bleven de Lieshoutena-
ren De Batavieren 22 punten voor. 

Beste recurveschutter bij Krijgsman So-
ranus was Ad Endevoets die met 236 
punten bijna 9,5 gemiddeld schoot. 
Ook Willem Bekx en Jolanda v/d Kruijs 
met respectievelijk 231 en 229 punten 

bleven ruim boven een gemiddelde 
van negen per schot. Ook het tweede 
team kwam met 899 punten goed voor 
de dag.

Uitslagen:
Recurve: Ad Endevoets 236, Willem 
Bekx 231, Jolanda v/d Kruijs 229, Rik 
v/d Westerlo 216, Paul v/d Broek 207, 
Maarten v/d Elsen203, Theo v/d Laar 
201, Martien v/d Graef 189, Stephan 
Wijffelaars 168, Rita Endevoets 138, 
Nelly v/d Laar 137, Toos v/d Graef 
105.
Compound: Twan v.d.Kruijs 238.

Zondagmorgen vond de zesde en 
tevens voorlaatste ronde van de in-
doorcompetitie plaats. Het team van 
Krijgsman Soranus had ditmaal als te-
genstander Houts Welvaren uit Mierlo-
Hout. 

Eindstand: Krijgsman Soranus 799 
punten, Houts Welvaren 786 punten.

Een overwinning voor Krijgsman Sora-
nus. Door dit resultaat blijft een uitein-
delijke tweede plaats nog steeds haal-

baar. Ook de drie aspiranten schoten 
weer een beste wedstrijd en bezetten 
in hun klasse de eerste, tweede en 
vijfde plaats. De laatste ronde van de 
indoorcompetitie is op zondag 22 de-
cember.

Uitslagen:
Recurve: Ad Endevoets 270, Jolanda 
v/d Kruijs 266, Willem Bekx 263, Theo 
v/d Laar 229, Stephan Wijffelaars 222.
Aspiranten: Ziggy Daniëls 191, Jim  
Daniëls 156, Dion Thielen 153.
Compound: Twan v/d Kruijs 287.

Beek en Donk - De derde wedstrijd 
van de regiocompetitie 25meter1pijl 
stond gepland op zaterdag 14 decem-
ber. De schutters van Strijd in Vrede 
gingen op bezoek bij Haagse Rozen-
knop in Helmond. Helaas waren er 
veel afmeldingen en blessures waar-
door het niet druk werd in Helmond. 
Daardoor was er meer dan genoeg 
ruimte aan de meet en ook in het geel.

Dit zijn gunstige omstandigheden voor 
sommige schutters zou men denken. 
Maar zoals vaker zijn gunstige om-
standigheden geen voorspeller van 

het uiteindelijke resultaat. Zo ook niet 
deze wedstrijd.

Met recurve was Wietse Aarden goed 
op schot met 225 punten en met com-
pound was Stefan Kouwenberg niet te 
achtervolgen met zijn 242.

De uitslag:
Recurve: Wietse Aarden 225, Mark 
Kanters 223, Henk Caris 220, Wim van 
de Kerkhof 208, 
Antoon Leenders 202, Rita Segers 
198, Henk Leenders 170 en Auke Se-
gers 159.

Compound:
Stefan Kouwenberg 242, Theo van 
den Dungen 233 en Manou de Jong 
224.

New Year Game 28 december
Voor alle schutters van Strijd in Vrede, 
jong en oud, op zaterdag 28 decem-
ber staat een wedstrijd in het teken 
van het oude en het nieuwe jaar. Een 
wedstrijd om de prijzen, voor de ge-
zelligheid, onder het genot van warme 
“bollen” en men hoeft het niet alleen 
te doen. Ze beginnen om 18.30 uur.

OOK IN 2014WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   
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MooiLaarbeekDe
Team MooiLaarbeek
wenst iedereen fijne 
kerstdagen en een 
gelukkig 
nieuwjaar!

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Hollandse 
appels en peren

 
 1 euro per kilo

Aanbieding loopt van 19-12 tot en met 31-12
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19 december 
Tentoonstelling ruimtelijk werk en 
schilderijen t/m 22 dec.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Kersttheater
18.30 uur, OBS Het Klokhuis, 
Beek en Donk

20 december 
&RG teens kerstgaladisco
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

21 december 
Gratis erwtensoep en glühwein
11.00 uur, Heuvelplein, 
Beek en Donk

Brabantse Kerstavond
20.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

22 december 
Vlooienmarkt
9.00 uur, MFC. de Dreef, 
Aarle-Rixtel

Stiltewandeling
9.00 uur, Gerwense Hei, 
Merellaan, Lieshout

KiKo zingt en speelt “Het meisje met 
de zwavelstokjes”
12.00 en 14.00uur, MC De Dreef, 
Aarle-Rixtel

Cursisten Gallery Berkendijkje 
exposeren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Kerstconcert kamerkoor Cantique
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, Aarle-
Rixtel

Kerstconcert Gemengd Koor De Klok-
kengieters
18.00 uur, Parochiekerk, 
Aarle-Rixtel

26 december 
Fototentoonstelling van fotoclub 
Objectief t/m 30 dec.
11.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Foto-wandel-puzzeltocht Aan de 
Wielen
13.00 uur, Café de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

27 december 
Lege flessenactie jeugdcarnaval de 
Raopers
10.00 uur, Lieshout

Scholenhandbaltoernooi Laarbeek
10.00 uur, Sporthal D’n Ekker, 
Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

28 december 
Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Café Van Bracht, 
Aarle-Rixtel

29 december 
Koppelcross
10.00 uur, Duvelsberg, Lieshout

Koppelcross Runnersclub 
Lieshout-Aan de Wielen
10.30 uur, Parkoers nabij de 
Duvelsberg, Lieshout

Cursisten Gallery Berkendijkje 
exposeren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Kwizut
18.30 uur, Beek en Donk

31 december 
Spectaculaire Carbid Schietshow
10.30 uur, Laag Strijp, Aarle-Rixtel

1 januari 
Nieuwjaarsconcert O&U
13.30 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk

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


