
Donderdag 19 november 2015 1
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Deze week ingesloten:

Heemkundekring 
De Lange Vonder

Verspreiding in Beek en Donk

Top Flowers
Verspreiding in Aarle-Rixtel en 

Boerdonk

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

Witte gij ’t nog?
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www.mooilaarbeek.nl

• Het laatste lokale nieuws
• Heel veel foto’s  
• Complete evenementenkalender  
• Actuele bedrijven- en verenigingengids 

alleen nu met heel veel korting! Adverteren op de nieuwe website, alleen nu met heel veel korting! 

RESPONSIVE DEsign

Vernieuwde websiteVernieuwde website

Vanaf vandaag:

Heuvelplein 3  5741 JH   Beek en Donk        Tel: 0492-832182                    Email: redactie@mooilaarbeek.nl

Zie ginds komt de stoomboot…

Laarbeek – Afgelopen weekend gingen veel kinderharten sneller kloppen want Sinterklaas en zijn pieten arriveerden in Nederland en dus ook in Laarbeek. On-
danks het druilerige weer, werd de Goedheiligman en zijn gevolg in alle kernen van Laarbeek met veel enthousiasme onthaald. De fotografen van De MooiLaar-
beekKrant waren erbij en maakten heel veel kleurrijke foto’s. Kijk verder op pagina 14, 19, 31 en 39 en op onze website www.mooilaarbeek.nl voor alle foto’s. 
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Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: Ma t/m vr. 08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag

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

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Nikki Barten
Mariëlle de Beer, Spellingk 
Ria Tijssen
Mark Barten
E: redactie@mooilaarbeek.nl

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

Administratie
Mark Barten
E: administratie@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design 
Kitty Tijbosch, Atelier Xplore
Lianne Janssen

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Martien van den Heuvel
Mark van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout
Suzan Mulder
Martin Prick

Fotografi e 
Joost Duppen
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
Daphne van Leuken
Martin Prick 
Johan Maas
Ted Vlemmings
Melissa Kanters

Columnisten
Rudy van den Enden
Joost Huijbers
Joey van der Leemputten
P. Skauwe 
Martien van den Heuvel 
Marie-Christine van Lieshout

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

Aanleveren kopij
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
E: redactie@mooilaarbeek.nl
T: 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. de
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

Heden ten dage ziet de Lankelaar er uit als een keurige klinkerweg. Zo’n 50 
jaar geleden was dat wel anders. Het was een modderig karrenspoor, met aan 
één kant een sintelpaadje voor de fietsers, van het karrenspoor afgescheiden 
door een rij populieren. De straatnaam was dan wel Lankelaar, maar in de 
volksmond werd gesproken van ’t Dijkske. 
In de 60-er jaren werd bestrating aangebracht. De naam Lankelaar is afkom-
stig van de toponiemnaam Lankelaar. Het gebied tussen de Vogelzang en de 
Donkersvoortseloop had die naam als toponiem. Als we naar de betekenis 
van het woord Lankelaar kijken in het Brabants toponiemenboek, zien we dat 
het ‘hovel bij die lanckelaer’ is bedoeld. Het laar betekent een open plek in 
het bos. Dus het zou ontstaan kunnen zijn door het Litholz bos van vroeger.
De destijds meer gebruikte naam ‘t Dijkske had ook weer een oorsprong. Er 
liep vroeger een pad dat de naam Ginderdoors Kerkendijkske had. Het pad 
liep vanaf het begin van de Vogelenzang over de Lankelaar, rechtdoor, vóór 
de molen langs en zo recht naar de Broeksteeg. Dit pad liep vroeger nog ver-
der door tot achter de oude Ginderdoorse Kapel. Toen de kapel gesloten was, 
gingen de mensen via dat pad naar de kerk in Lieshout. Daarom kreeg het de 
naam Ginderdoors Kerkendijkske. Deze naam werd afgekort als ’t Dijkske. De 
namen ’t Dijkske en Lankelaar werden zelfs in de gemeentelijke administratie 
door elkaar gebruikt. Er stonden destijds niet veel huizen in de straat. On-
dertussen is de straat nagenoeg volgebouwd en herinnert niets hier nog aan 
een modderig karrenspoor met populieren. Een mooie naam heeft de straat 
in elk geval wel. 

Nelly de Groot-Cooijmans
met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent en in het bijzonder aan 
Joop van den Baar. 

DE LANKELAAR

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

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

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

Dankbetuiging

De kaarten en mooie bloemen
alsmede uw aanwezigheid bij de uitvaart van 

onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria van Empel-van Vijfeijken

waren voor ons een grote troost. 
Hiervoor onze oprechte dank.

November 2015

Dorien en Hans
Bart en Rachel
Kleinkinderen

Dankbetuiging

De vele lieve brieven, kaarten en bloemen, 
alsmede uw aanwezigheid bij de afscheidsdienst van ons 

pap, opa en overgrootvader

Ad van den Broek

zijn voor ons een grote troost. 
Hiervoor onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...Op zoek...

Deze kleine hartendief is Katja, een heel lief en sociaal kitten. Ze is een echte 
avonturier en gaat graag op onderzoek uit. Ze hoopt dat ze bij haar nieuwe 
baasje heerlijk mag spelen, het najagen van slingertjes aan een hengeltje 
vindt ze erg spannend en voetballen kan ze als de beste. En na al dat gespeel 
komt ze graag bij je om lekker te knuffelen en kroelen en laat ze horen hoe 
goed ze al kan spinnen. Wilt u kennismaken met deze kleine schattebout, 
maak dan een afspraak met onze dierenopvang, tel: 0492-381490, www.
voorstegrootel.nl

Naam:        Katja
Leeftijd:     10 weken
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Prins Sjonnie d’n Uurste regeert over Ganzegat

Redacteur: Suzan Mulder
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - Tijdens stormachtig 
weer op het bordes van de Cou-
wenbergh werd afgelopen zater-
dag de nieuwe prins van Ganzegat 
bekend gemaakt. Prins Sjonnie d’n 
Uurste gaat samen met zijn prin-
ses Marianne de Aarlese carna-
valscampagne in onder het motto 
‘Als ge ut kriegt, dan hedde ut’. 

‘Anonieme carnavalsvierder’ nu in 
de spotlights
Prins Sjonnie d’n Uurste, in het 
dagelijks leven John van der Lin-
den, is oorspronkelijk afkomstig 
van Gerwen, maar woont samen 
met zijn vrouw Marianne inmid-
dels alweer 20 jaar in Aarle-Rixtel. 
Hij vertelt enthousiast: “Vanaf het 
allereerste begin zijn we hier het 
carnaval mee gaan vieren. Veel 
carnavalsvierders zullen mij alleen 
daarvan kennen, want dan ben ik 
altijd op dezelfde manier verkleed. 
Op straat herkennen ze me dan 
vaak niet.” Vanaf nu dus geen 

anoniem carnaval meer voor de 
man met de lange jas, pruik en het 
handtasje. “Het zal een heel ander 
carnaval worden nu ik zo zichtbaar 
word. Ik hoop vooral veel plezier 
te beleven en het lijkt me geweldig 
als heel Aarle-Rixtel carnaval mee 
viert.”

Minder reizen en fietsen, meer 
feest
John van der Linden werkt al 25 
jaar voor het Helmondse bedrijf 

Amadi Miyachi Europe waar hij 
verantwoordelijk is voor de ver-
koop buiten Europa. Dat betekent 
dat hij nogal eens op reis is voor 
zijn werk. “Mijn baas viert zelf 
ook carnaval en heeft er alle be-
grip voor dat ik mijn programma 
iets aan zal moeten passen. Ge-
lukkig kan ik dat zelf plannen. Dat 
wordt dan iets drukker met reizen 
na carnaval.” Veel in het buiten-
land voor zijn werk en normaal 
gesproken onherkenbaar tijdens 
carnaval. Waar kunnen we zijn ge-
zicht dan van kennen? “Ik ben lid 
van de mountainbikeclub V.O.L.T. 

(Vroeg Op, Laat Thuis) en iedere 
zondag maken wij met onze club 
een tocht. Er zal de komende tijd 
wel iets minder gefietst worden, 
maar vroeg op en laat thuis zal in 
de carnavalsperiode gewoon door-
gaan, want de hele club viert het 
feestje mee. Mijn vrouw, Prinses 
Marianne, zal misschien wel bij 
meer mensen bekend zijn dan ik-
zelf. Zij werkt in de winkel van Van 
den Heuvel Groente en Fruit.”

Samen met de jeugd
Waar verheugt de kersverse prins 
van Ganzegat zich het meeste op, 
vraagt De MooiLaarbeekKrant 
hem tot slot. “Ik vind eigenlijk alles 
leuk, de Kletsavonden, alle dagen 
van het carnaval. Ik verheug me er 
erg op samen met de jeugdprins 
en zijn gevolg carnaval te kun-
nen vieren. Zij zijn zo enthousiast. 
We hebben zelf geen kinderen en 
krijgen nu alsnog de kans ook het 
jeugdcarnaval van dichtbij mee te 
maken.”

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

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

Stijlvol van nature

UNIVERSAL BV 
BOUWMACHINES EN AANNEMERSMATERIEEL

Ekkersrijt 2012, 5692 BA Son en Breugel

TELEFOON (0499) 47 46 22

FAX (0499) 47 57 66

E-MAIL info@universal-son.nl

www.universal-son.nl
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UNIVERSALUNIVERSAL

BOUWMACHINE

Universal B.V. is totaalleverancier voor de inrichting van bouwplaatsen.
Voor het onderhouden van ons verhuur (bouw)ketenpark zijn wij per direct 
op zoek naar een:

Enthousiaste medewerker met technisch inzicht 

die ons team op korte termijn kan komen versterken.

Wat verwachten we van je?

• Je bent 40 uur per week beschikbaar ;
• Je hebt een technisch inzicht;
• Je bent prima in staat zelfstandig te werken;
• Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Geïnteresseerd?
Wij zijn benieuwd naar jou! Wij ontvangen je reactie graag per mail via 
roland@universalbv.nl

www.universalbv.nl info@universalbv.nl

UNIVERSAL BV 
BOUWMACHINES EN AANNEMERSMATERIEEL

Ekkersrijt 2012, 5692 BA Son en Breugel

TELEFOON (0499) 47 46 22

FAX (0499) 47 57 66

E-MAIL info@universal-son.nl

www.universal-son.nl

  

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

AANBIEDING AANBIEDING

Lekker tafelen,
Fondue

Gourmet
Steengrill

Al vanaf € 3,90 per persoon

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG MAANDAG-DINSDAG-WOENSDAG
Weekstarter: 4 speklappen + 4 

saucijzen, samen € 5,00Kipsticks, 5 halen, 4 betalen
   

Al vanaf € 3,90 per persoon

WOENSDAG
WORST- EN GEHAKTDAG

kilo  € 5,50
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NLdoet 2016 – Doet u ook mee?
Laarbeek - Vele maatschappelijk 
betrokken Nederlanders steken op 
11 en 12 maart 2016 de handen 
uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit 
is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland, georganiseerd door het 
Oranje Fonds. Ben of ken je een 
maatschappelijke organisatie waar 
vrijwilligers nodig zijn voor een leu-
ke klus of activiteit? Of heb je zin 
om samen met collega’s, vrienden 
of teamgenoten bij een organisatie 
aan de slag te gaan? Doe dan mee 
met NLdoet.

Samen aan de slag
Overal in het land zijn leuke vrijwil-
ligersactiviteiten te doen. Het op-
knappen van een clubhuis, een die-
renverblijf of een speeltuin. Een paar 
uur erop uit met jongeren of gehan-
dicapten. Tussen al deze klussen vind 
je vast en zeker een mooie activiteit 
die je samen met je collega’s, fami-
lie of je sportteam kunt doen. Ben je 
maatschappelijk betrokken en heb je 
zin om een dag(deel) de handen uit 
de mouwen te steken? Meld je aan 
op www.nldoet.nl. Er komen dage-
lijks nieuwe activiteiten bij!

Een klus te klaren? 
Ben of ken je een maatschappelijke 
organisatie waar vrijwilligers nodig 
zijn? NLdoet is de uitgelezen kans om 
elke activiteit met hen aan te pakken. 
Meedoen betekent extra handen, 
nieuwe netwerken en naamsbekend-
heid voor je organisatie. Heb je een 
klus te klaren of wil je tijdens NLdoet 
net dat beetje extra doen? Meld je 
klus dan aan op www.nldoet.nl. Als je 
dit zo spoedig mogelijk doet, dan kan 
het Oranje Fonds een bijdrage geven 
van maximaal € 400,-. Op = Op.

Meer weten?
Voor aanmelding, extra informatie, 
het laatste nieuws en tips en inspi-
ratie voor een NLdoet activiteit kun 
je terecht op www.nldoet.nl. Heb je 
als Laarbeekse vrijwilligersorganisatie 
hulp nodig om een leuke klus te ver-
zinnen of wil je meer publiciteit voor 
de klus, dan kunt je contact opnemen 
met ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek, e-mailadres: vrijwilligers-
werk@vierbinden.nl. 

Hopelijk doen weer veel Laarbeekse 
vrijwilligers en organisaties mee met 
NL DOET!

Aarle-Rixtel – In zaal 87 van Zonne-
tij wordt elke 2e donderdag van de 
maand een kienmiddag gehouden. 

Het kienen is op donderdag 10 de-
cember van 14.00 tot 16.00 uur en de 
kaartverkoop is vanaf 13.30 uur. Men 
kan meedingen naar leuke prijsjes.

Beek en Donk – De maandelijkse mee-
zingavond van Liedertafel ’t Nachtpitje 
wordt gehouden op vrijdag 27 november.

Vanaf 21.00 uur kunnen belangstellen-

den meezingen in Café/Zaal De Tapperij 
aan de Kerkstraat. Men hoeft helemaal 
geen geoefende stem te hebben om mee 
te zingen, gezelligheid staat voorop. De 
toegang is gratis. 

Aarle-Rixtel - Ook dit jaar hand-
haven ze graag de mooie traditie 
om op tweede kerstdag, zaterdag 
26 december, live muziek te ma-
ken rond de kerststal.

In de kerk Onze Lieve Vrouw Pre-

sentatie staat een kerststal opge-
steld welke altijd veel bezoekers 
trekt. Wie met een muzikaal op-
treden, van 14.30 tot 15.45 uur, 
wil geven aan deze middag (indi-
viduele muzikante, kleine ensem-
bles en grotere muziekgroepen, 

vocaal en/of instrumentaal), kan 
zich tot uiterlijk woensdag 16 de-
cember opgeven bij Rob Rassaerts, 
Mail r.rassaerts@upcmail.nl of tel. 
0492-342101.

Muziek rond kerststal Onze Lieve Vrouw Presentatie

Zilveren speld voor Antoon tijdens de teerdag

Antoon de Groot 40 jaar gildebroeder
Beek en Donk - Tijdens het avond-
diner van de teerdag van het St. Le-
onardus Gilde op 6 november, werd 
Antoon de Groot gehuldigd in ver-
band met zijn 40-jarig jubileum als 
gildebroeder. Als het gilde die 40 jaar 
overzien, dan moeten zij constateren 
dat Antoon een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd in de ontwikkeling van 
de Donkse Schut. Rood is zijn kleur en 
daar houdt hij zich stevig aan.

Op 32-jarige leeftijd meldde Antoon 
zich aan bij het gilde. Dat was in het 
jaar 1975. Al gauw ontwikkelde hij 
zich als een gildebroeder die zich wilde 
inzetten voor handhaving en uitbrei-
ding van de tradities van het Brabantse 
gildewezen. Vanaf 1978 heeft hij zich 
geijverd voor contacten met hun zus-
terorganisatie in Gittelde in Duitsland.  
Deze contacten zijn tot heden blijven 
bestaan. 

Al in 1982 werd hij gekozen in het be-
stuur en dat heeft hij volgehouden tot 
2010. In 1991 werd hij vice-voorzitter 
en in 2006 tot 2007 tijdelijk voorzitter 
van de vereniging. Bijzonder veel aan-
dacht en vele uren heeft hij besteed 
aan de ontwikkeling van het schiet-
terrein ’t Wipke. Geen wonder dus dat 
hij al in 1978 tot 2003 voorzitter werd 
van deze schietaccommodatie. 

Ook Kring Peelland had bewondering 
voor zijn activiteiten binnen het gilde 
en daarom werd hij in 1986 benoemd 
tot voorzitter en penningmeester van 
de schietcommissie Kring Peelland. 
Toen hij in 2010 stopte met de be-
stuursfunctie werd hij ere-bestuurslid 
en in 2011 werd hij voorgedragen om 
de eervolle onderscheiding van de No-
bele orde van de papegaay in Antwer-
pen in ontvangst te nemen. Uit han-
den van de voorzitter Commandeur 

B. Baere ontving Antoon de Gouden 
Medaille met de zilveren driedubbele 
Papegaay.  Driedubbel, omdat hij zich 
driemaal tot koning had geschoten en 
wel in de jaren 1982, 2003 en 2007.

Tijdens de teerdag werd hij gedeco-
reerd met de zilveren speld en ook zijn 
vrouw mocht in de hulde deelnemen 
door een mooie bos bloemen in ont-
vangst te nemen; wel rood natuurlijk.

Kienen met de KBO Aarle-Rixtel

Meezingavond ’t Nachtpitje

Vrijdag 20 november

15.30 Aarle-Rixtel Mariakapel Bosscheweg
Huwelijksviering Tim Schepens en Laura van 
Huijgevoort

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 21 november

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
GEEN VIERING

19.00 Lieshout Sint Servatiuskerk
Eucharistieviering 100ste geboortedag Floris van der 
Putt
Voorganger Mgr. Hurkmans
m.m.v. St. Servatiusgilde, Beekse Cantorij en het paro-
chiële kerkkoor

Zondag 22 november 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie 
Caeciliaviering
Eucharistieviering m.m.v. het O.L. Vrouw 
Presentatiekoor
Intenties in deze viering voor: Voor alle overle-
den leden van het  kerkkoor OLV Presentatie en de 
Cantorij, Overleden ouders van Asten–van Breugel, 
Overleden ouders van der Most–de Groot, Adriaan 
Loomans (sterfdag), Overleden ouders Klara en 
Antoon van den Heuvel (verj vader), Gerard Lamé 
(par), Overleden ouders Schrama–Jacobs, Frans en 

Marieke Raijmakers–Donkers, Bertus Verbakel en 
Astrid, Overleden familie Van Alphen-Vesters, Voor 
de vervolgde Christenen in Indonesië, Voor het welzijn 
van alle leden van het kerkkoor OLV Presentatie  en de 
Cantorij, Tot welzijn van onze parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
GEEN VIERING

11.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Doopviering Pjotr Milicevic

11.00 Lieshout Sint Servatius 
Jubileumviering 40 jarig priesterschap pastor T. 
Hasselman
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Oda van de Laar (jrgt), 
Carel van den Biggelaar (jrgt), Petronella van Hoof 
(fund), Adriana Vereijken (fund), Mien Schepers-van 
der Heijden (mged), Mark Raaijmakers (mged), Sjef 
van Vijfeijken (sterfdag).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk Caeciliaviering
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus en 
Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Riek Heinsbergen, Toon 
en Lien Heinsbergen-Heesakkers Tiny de zoon en Riek 
de dochter, William Wagelmans, Gerrit Wilms, Jan 
van Dijk, Jan Haeve, Marinus Penninx Wilhelmina de 
echtgenote en overleden familieleden, Toon van den 
Heuvel en overleden familieleden Van den Heuvel-
Manders, Corrie van Heijnsbergen-van Schijndel, 
Jan van Heijnsbergen Elizabeth van den Elsen 
Hendrika Steegs en overleden kinderen, Mieke van 
Heijnsbergen-Renders.

11.45 Aarle-Rixtel Mariakapel
Doopviering Daan Gloudemans

Maandag 23 november 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 24 november

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 25 november

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 26 november 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
20-26 november 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Bami/Nasi Groenten

1+1 gratis
1Bloemkool + 1Broccoli      
 samen  1.49
Clementine    per kilo 1.99

Gewassen Spinazie per zak  1.49
Elstar            per kilo  0.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

1 LITER SOEP  
50% KORTING*

*Bij aankoop van 1 kg 
stampot uit eigen keuken 

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 16 87

W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

VOOR AL UW DAGELIJKSE 
VERSBOODSCHAPPEN

Bij 't Verswarenhuys van de Laarschot kunt u al jaren terecht voor al 

uw dagelijks versboodschappen: dagvers brood van Echte Bakker 

Vedder, de lekkerste vers gesneden vleeswaren, de sappigste appels en 

peren van Landgoed Croy in Aarle-Rixtel en nog veel meer lekkers!

U komt toch ook proeven?

HOLLANDSE BIEFSTUK

Rundvlees van Stroj uit Castenray!

500 gram 499

VARKENSHAAS

Smaakvol Hollands varkensvlees

500 gram 499

Prins Hein gaat met Heikneuters ‘tot in de kleine uurtjes door’ 
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Mariahout – Met de slogan ‘We 
goan nog nie noar huis’, zullen prins 
Hein Gilsing en prinses Gerdi van 
den Broek Mariahout met de carna-
val ‘onveilig’ maken. Het prinselijk 
paar werd afgelopen zaterdagavond 
bekendgemaakt.

Ervaren krachten
Carnavalsvereniging ‘De Heikneu-
ters’ heeft wederom een droompaar 
gevonden. Twee echte Mariahoute-
naren die midden in het verenigings-
leven staan. Hein werkt achter de re-
ceptie bij autobedrijf Corsten. Gerdi 
is praktijkondersteuner bij een Hel-
mondse huisarts. Samen hebben ze 
twee kinderen; Jade van zes en Han 
van twee. Ruim twintig jaar geleden 
waren beiden actief in het jeugdcar-
naval van de Heikneuters. Hein was 
in 1992 jeugdprins en Gerdi was een 
jaar later jeugdprinses. Gerdi’s ou-
ders waren het prinselijk paar toen 
Gerdi zeven was. Ze kan zich nog 

herinneren dat ze ’s avonds naar de 
bekendmaking mocht. Nu staat ze 
zelf samen met Hein in de schijn-
werpers. “Onze Jade doet dit jaar 
voor het eerst mee met de dansma-
riekes”, zegt Gerdi trots. Carnaval 
vieren zit echt in de familie.

Steunpilaar
Het prinselijk paar zal veel steun 
hebben aan vrienden Wim van den 
Heuvel en Neeltje de Wilt. Zij ver-
vullen dit jaar de rol van adjudan-
tenpaar. De carnavalsvereniging 
heeft ervoor gekozen om de rol van 
adjudant iets anders in te vullen. 
Werd deze rol eerst jarenlang door 
dezelfde personen vervuld, nu wil 
men deze functie ook jaarlijks wis-
selen. De carnavalsvereniging gaat 
ook een dag langer feest vieren. Op 
de vrijdagavond voor carnaval gaat 
men van start. Dit jaar zijn Wim en 
Neeltje de steunpilaren van de Prins 
en dat verklaart meteen een van de 
vooraf gegeven hints; ‘drie tegen 
een’. Van de twee koppels komen 
drie mensen uit Mariahout. Neeltje 
komt als enige uit Eerde. Beide stel-

len zijn niet getrouwd, wel geregis-
treerd. “Dat jurkje komt nog wel een 
keer”, lacht Hein terwijl Wim hem 
aanvult; “Ik ga echt nog wel een 
keertje voor Neeltje op de knieën.” 
Lachend voegen ze eraan toe dat 
carnaval de generale repetitie wordt.

Serieuze achtervolging
Hein en Wim zijn nog niet hele-
maal bijgekomen van de geweldige 
feestavond die ze achter de rug heb-
ben. Nog zichtbaar nagenietend, 
vertelt Hein dat het nog lastig was 
om ongezien het Buurthuis te berei-
ken. Een nieuwsgierige heikneuter 
achtervolgde het prinselijk paar tot 
voorbij het Buurthuis. Na een tele-
foontje en uiteindelijk verstopt on-
der een lading jassen konden Hein 
en Gerdi toch nog ongezien het 
podium bereiken. “Ik hoefde mijn 
slogan maar te beginnen met zingen 
en de hele zaal maakte hem af”, ver-
telt Hein die zich ervan bewust is dat 
deze carnaval veel feestgangers de 
slogan gaan gebruiken om nog éven 
wat langer te blijven.

Prins Hein en prinses Gerdi

Gilde St. Leonardus bezoekt champignonkwekerij 

Beek en Donk - Tijdens de teerdag op 
6 november ging het Gilde St. Leonar-
dus ‘s middags met alle gildebroe-
ders van het St. Leonardusgilde op 
excursie naar de champignonkweke-
rij in Gemert van de Familie Van den 
Boomen. Bij aankomst werd meteen 
een kopje koffie aangeboden en gaf 
mevrouw van den Boomen uitleg 
over het groeiproces van de cham-
pignons. Nadat zij had uitgelegd hoe 
de productie verliep, werd een video 
vertoond, waarop het hele proces 
nog eens te zien was. Zoon Pieter gaf 
daarbij commentaar.

De kwekerij telt acht cellen van ie-
der 1922 vierkante meter. Per week 
wordt 360 ton doorgroeide com-
post ingekocht dat vier weken in de 
champignoncellen wordt gebruikt en 
vervolgens worden de cellen leegge-
maakt. De champost wordt geschei-
den en naast de champignonkwekerij 
in de UPCYCLING op `n bepaalde ma-
nier bewerkt zodat het als `n bodem 
verbeteraar afgevoerd kan worden 
naar Duitsland of Frankrijk, sinds drie 
maanden zijn ze daar mee bezig naast 
de kwekerij. Maar omdat dit afval on-
geveer 70% water bevat, wordt het 
eerst gedroogd.  De champignoncom-
post wordt gedroogd met energie die 
in het product zit. In de composte-
ringstunnel wordt het materiaal van 
onderaf belucht. Door het broeiproces 
ontstaat een hoge temperatuur, die 
gebruikt wordt om het materiaal te 

drogen en daarna voordeliger te kun-
nen afvoeren.

Sinds de start in 1986 is het bedrijf in 
omvang vertienvoudigd. Het hele pro-
ces, waarbij tweemaal wordt geoogst, 
vindt plaats in een tijdbestek van 4 
weken.  De champignons worden 
mechanisch geoogst en gesorteerd 
en vinden hun weg naar diepvries- en 
conservenproducten. Elke maandag 
worden twee 1e vluchten geoogst en 
op dinsdag worden ook twee cellen 
geoogst en dat is de 2e vlucht. 

Na dit videoverslag gingen ze het be-
drijf in en konden ze bij elke champig-
non cel het hele groeiproces nog een 
keer volgen.  

Champignons zijn erg gezond. Ze zijn 
vezelrijk en het eiwitgehalte ligt tus-
sen dat van planten en vlees. Ze zijn 
rijk aan vitamine B (belangrijk voor je 
stofwisseling) en vitamine D (draagt 
bij aan het tegengaan van botontkal-
king). Champignons zijn ook heerlijk. 
Iedereen kent natuurlijk biefstuk met 
champignons en de champignonsoep. 
Maar champignons zijn ook heerlijk 
zo, gebakken met veel knoflook en 
peterselie. En het gerecht is snel klaar.

Het was een zeer leerzame excursie en 
het gilde wil de familie van den Boo-
men nog veel succes wensen met de 
productie van champignons.

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl
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Heuvelplein 3  Tel: 0492-832182
5741 JH   Beek en Donk Email: redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Vanaf vandaag is onze website 
www.mooilaarbeek.nl compleet in een 

nieuw jasje gestoken! Responsive, 
gebruiksvriendelijk en met een mooi design

Adverteren
Nieuw! Adverteren op de website. Nu eenmalig met hoge 
kortingen!  
Voordelen:
• Een groot bereik 
• Heel veel hits 
• Veel interactie met Social Media (Facebook en Twitter) 
• Geworteld in de Laarbeekse samenleving!       

Meer info? Neemt contact op met Karel van Deurzen (0492-
832182 of verkoop@mooilaarbeek.nl). 

Bedrijven- en verenigingengids
Op deze nieuwe website vindt u een actuele bedrijven- en 
verenigingengids van Laarbeek! Staat uw bedrijf of vereniging 
er niet tussen of klopt de informatie niet? Laat het ons weten! 
Mail naar info@mooilaarbeek.nl of bel naar 0492-832182. 

Laatste nieuws
Op www.mooilaarbeek.nl vindt u elke dag het laatste nieuws 
en heel veel actuele foto’s uit Laarbeek! Deze berichten zijn 
ook te vinden in De MooiLaarbeekKrant! Aanleveren van 
kopij of het doorgeven van tips kan door te mailen naar redac-
tie@mooilaarbeek.nl of bellen naar 0492-832182. 

Evenementen
Net zoals u voorheen gewend was, kunt u ook op onze nieu-
we website uw evenementen aanmelden. Deze verschijnen 
dan ook op de achterkant van De MooiLaarbeekKrant! 

De MooiLaarbeekKrant lanceert nieuwe website!

www.mooilaarbeek.nl

RESPONSIVE DEsign

De site met hét nieuws uit 
Laarbeek

De MooiLaarbeekKrant lanceert nieuwe website!

Altijd up-to-date

Met een complete Laarbeekse 
bedrijven- en verenigingengids

Van toegevoegde waarde om 
op te adverteren

Altijd gevuld met vele mooie 
foto’s

Met de actuele evenementen-
kalender van Laarbeek 
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Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - De Laarbeekse Vete-
ranen hielden op 14 november hun 
jaarlijkse herdenking van de overle-
den verenigingsleden.Tevens is deze 
bijeenkomst een mooie gelegenheid 
ervaringen uit te wisselen op een 
manier zoals alleen militairen dat 
kunnen.

Vriendschap
Deze herdenking volgt op vrijdag de 
13e, waarop velen in Parijs het leven 
verloren bij een aanslag van IS. Bij dit 
feit wordt door de sprekers van van-
daag stilgestaan. Er zijn natuurlijk veel 
raakvlakken. Mensen, die ongewild in 
een avontuur gestort worden, dat do-
delijk kan aflopen. Veel van de vetera-
nen zijn dienstplichtigen geweest, die 

vooral vroeger niet goed wisten aan 
welk avontuur ze begonnen. Voorzit-
ter Jan Verkuylen heet iedereen van 
harte welkom, in het bijzonder loco-
burgemeester Briels, die de zieke bur-
gemeester Ronnes vervangt. In zijn 
toespraak benadrukt hij dat vrijheid 
geen vanzelfsprekendheid is. Wethou-
der Briels bedankt de veteranen voor 
hun inzet en benadrukt de bijzondere 
vriendschap, die veteranen door hun 
lotsverbondenheid voor elkaar voelen.

Indië
Het bestuur van de veteranen raakt 
langzamerhand op leeftijd en ze zijn 
daarom maar al te blij dat zich bij de 
vereniging jonge mensen hebben 
gemeld. “Op een gegeven moment 
zullen onze taken moeten worden 
overgenomen”, vertelt Jan van den 
Boogaard, secretaris van de vereni-
ging. Peter Driessens, penningmees-
ter, is vroeger marinier geweest, “De 
infanterist van de marine”, vertelt hij, 
“alleen lopen we niet over het wa-
ter”. Harry van Keulen was machinist 
op ‘Hare Majesteit Pelikaan’. Dit oude 
bevoorradingsvaartuig is nu vervan-
gen door een nieuw schip, dat ook 
‘Pelikaan’ heet. De tijd waarover Pieter 
en Harry spreken is 1962, op het ein-
de van de Nieuw Guinea crisis, waar-
bij het eiland werd overgedragen aan 
Indonesië. Het oude Nederlands-Indië 

was in 1949 al zelfstandig geworden 
en veel van de mensen, die aan de 
kant van de Nederlanders stonden, 
zijn in die tijd naar Nieuw Guinea uit-
geweken.

Overleden
De namen van alle gesneuvelde vete-
ranen worden voorgelezen, gevolgd 
door hen, die daarna in Nederland 
gestorven zijn. Voor elke in het af-
gelopen jaar gestorven veteraan, of 
voor zijn vrouw, wordt een rode roos 

geplaatst in een boeket van witte ro-
zen. De voorzitter herinnert de aanwe-
zigen eraan dat op hetzelfde moment 
dat deze herdenking plaatsvindt een 
krans gelegd wordt op de Nederlandse 
begraafplaats ‘Menteng Pula’ in Dja-
karta. Dit ereveld telt ongeveer 4300 
graven van Nederlanders die de kam-
pen en de oorlog niet hebben over-
leefd. Daarna worden alle overledenen 
uit Laarbeek voorgelezen, die hebben 
deelgenomen aan missies.

Stemmig
Het salonorkest ‘Prelude’ onder leiding 
van Toon van Zutven luistert de bij-
eenkomst op. Dit doen ze met stem-
mige muziek en enkele speciaal voor 

deze gelegenheid ten gehore gebrach-
te nummers als Nina Bobo, Terang Bu-
lan en O, Papa Dja, die uit de Indische 
tijd stammen. Nick Heesakkers blaast 
onder andere ‘The Last Post’.

Stemmige herdenking door de Laarbeekse Veteranen

Jan van den Boogaard
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Kim GramserTijl vd Gender (DJ) 
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

SudokuVery hard

2 3 7

6 5

4 9 1

2 4 3

9 4 8 7 2

7 9 5

6 5 9

3 7

6 4 8

Puzzle #54510

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

...

de razende reporter

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

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

Sinterklaas
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Mooi wat in mijun schoentje past
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www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Tiramisu met pepernoten en pure chocolade

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

• 4 eieren

• 3 el suiker

• 500 gr mascarpone

• 700 gr pepernoten

• 75 gr pure 

chocolade

• Een grote mok 

sterke koffie

• Een scheut licor 43

Ingrediënten: Uitleg van recept:
Splits 4 eieren en vang het eigeel en eiwit op in aparte kom-
metjes. Klop het eigeel, de suiker en de mascarpone met een 
garde in een grote kom. Klop het eiwit met een keukenma-
chine net zolang tot het stijf is en je de bak op zijn kop kunt 
houden. Spatel het geklopte eiwit voorzichtig door het mas-
carponemengsel. Rasp de pure chocolade tot kleine vlokken. 
Zet een grote mok sterke koffie en laat dit afkoelen (zet het 
eventueel eventjes in de vriezer). Schenk de afgekoelde koffie 
in een diep bord en doe er een scheut Licor 43 bij. Dompel de 
pepernoten onder in de koffie en leg de bodem van de ov-
enschaal vol met de pepernoten. Houd de pepernoten niet te 
lang in de koffie, anders vallen ze uit elkaar. Als de bodem van 
de ovenschaal bedekt is met pepernoten, is het tijd om 1/3 van 
het mascarponemengsel eroverheen te smeren. Een dun laagje 
is dus genoeg. Strooi hierna een laag van de chocoladevlokken 
eroverheen. Herhaal deze stappen nog 2 keer en eindig met de 
chocoladevlokken. Maak de tiramisu voor het serveren af door 
er gebrokkelde pepernoten overheen te strooien.

De categorieën:

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, Laar-
beek, tel: 0492-462899
Lieshout:
Dierenkliniek, tel: 0499-423389

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

Woordzoeker

AAIBAAR
AALFUIK
AANBAKKEN
AARDBEI
AARDBOL
AARDGAS
AARDIG

AASGIER
ABONNEE
ABORTUS
ABRAHAM
ABRUPTE
ACCIJNS
ACTIEF

ACTRICE
ADELAAR
ADRENALINE
AFBAKEN
AGEERDE
AGENT
AGOGIEK

AIRPLAY
AJACIED
AKELIG
AKKER
ALARM
ALLEDAG
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MooiLaarbeekkrant
‘Hoe kunnen we u helpen?’ is ‘inkoppertje’ tijdens 
sponsoravond ASV ‘33

Het carnavalsseizoen in 
Laarbeek neemt een aanvang 
en achter de schermen zijn 
mensen al druk bezig met de 
voorbereiding voor carnaval 
2016. 

In deze nieuwe column geeft 
vriendengroep De Beunhazen 
een kijkje in haar eigen keuken, 
ofwel hun bouwplaats. Zoals 
velen niet weten, is een 
carnavalswagen niet in een 
paar weekjes gebouwd. Buiten 
het plakken en schilderen 
om komt er veel meer kijken 
bij het bouwen van een 
carnavalswagen. In deze 
column kun je daar natuurlijk 
alles over lezen.

Inmiddels beginnen buiten de 
eerste regendruppels te vallen. 
Binnen vallen daarentegen de 
eerste verfdruppels! Kortom 
de volgende stap is alweer 
gezet. Vorig jaar merkten we al 
snel dat het niet opschoot om 
eerst alles te plakken en dan 
pas alles te verven. Daarom 
doen we dit jaar alles tegelijk, 
er wordt gelast, geplakt en 
ook geverfd, zo is onze eerste 
wagen (het trekkend voertuig)  
al bijna geheel gevormd en 
ook het plakken aan deze 
wagen begint al flink op te 
schieten. En de eerste kop 
is al in de verf gezet. In de 

afgelopen weken hebben we 
al vele grote stappen kunnen 
zetten, dit komt mede door de 
herfstvakantie waarin enkele 
‘die-hards’ bijna tachtig uur aan 
de carnavalswagen gebouwd 
hebben met als toppunt een 
bouwmarathon waar we zo’n 
twaalf tot achttien uur aan één 
stuk doorgebouwd hebben. 
Helaas is er naast dit goede 
nieuws ook slecht nieuws te 
melden. Zo hebben we onze 
huidige bouwplaats moeten 
verlaten en we hebben nog 
geen nieuwe plek gevonden. 
Momenteel hebben we dan 
ook alle wagens en onderdelen 
verspreid staan over 3 locaties, 
van een garage tot in het 
bos met een zeiltje erover 
gespannen. Nu zit er dan 
momenteel ook niets anders op 
dan zo snel mogelijk een plek 
vinden waar we verder kunnen 
bouwen. Maar onze moed raakt 
niet op! Want zoals een echte 
beunhaas betaamt; zorgen 
zijn voor later! Weet jij nog 
een bouwplaats of wil je meer 
lezen? Je kunt altijd terecht op 
www.vgdebeunhazen.nl

Redacteur: Fren Klomp

Goed maar ook slecht nieuws

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Joost Duppen

Aarle-Rixtel – Voetbalvereniging 
ASV ’33 organiseerde afgelopen 
donderdag een informatieve avond 
voor haar sponsoren. Pieter Kuijpers, 
als sportmarketeer verbonden aan 
het gerenommeerde sportmarketing-
bureau Triple Double uit Eindhoven, 
zette de aanwezige sponsoren en 
clubleiding aan tot nadenken met 
zijn zorgvuldig opgebouwde presen-
tatie.

Triple Double
Triple Double, gevestigd in Eindho-
ven, ontwikkelt, met de sport als 
bondgenoot, marketingconcepten 
voor het bedrijfsleven. Pieter Kuijpers’ 
hart gaat nog steeds sneller kloppen 
van voetbal. “Dat kan ook niet an-
ders, want ik deed vroeger werkelijk 
niks anders dan voetballen, voetbal-
len en nog eens voetballen”, zo leidt 
hij zijn presentatie in. Hij ‘schopte’ het 
uiteindelijk tot PSV en FC Den Bosch. 

Thema: haal meer uit sportsponso-
ring ASV ‘33
Met zichtbaar enthousiasme en bezie-
ling voor zijn vak, doorloopt de sport-
marketeer de zeven grondbeginselen 
van goed sponsorschap. Hij daagt de 
aanwezigen maar zeker ook het da-
gelijks bestuur van ASV hiermee uit 
na te denken over zaken als: ‘Waarin 
onderscheid je je? Waarin ben jij als 
sponsor maar zeker ook als club de 
beste, de leukste? Wat maakt ASV 
anders dan bijvoorbeeld buurclub ELI 
en hoe kun je dit verschil inzetten bij 
het aantrekken van (nieuwe) sponso-
ren?’ “Goed sponsorschap is ook sa-
men een verhaal vertellen”, aldus Pie-
ter, “denk hierbij na over wat en hoe 
je samen je verhaal naar buiten wilt 

brengen. Zet bijvoorbeeld overal een 
camera op en laat de buitenwereld 
zien wie je bent en wat je doet.” Deze 
stelling wordt direct beaamd door een 
van de aanwezigen: “Een echtgeno-
te van een speler maakt spontaan 
een filmpje tijdens een kampioens-
wedstrijd en verspreidt dit via social 
media. Ongekend hoeveel positieve 
reacties deze actie opleverde.”  

Doe eens gek!
Interactief wordt vervolgens gesproken 
over het doel van sponsoring en de di-
verse vormen van sponsoring. Pieter legt 
uit: “Behalve naamsbekendheid en sa-
les kan sponsoring bijvoorbeeld ook ar-
beidsmarktcommunicatie ten doel heb-
ben. Stel, je bent tuinder en er bestaat 
binnen je bedrijf in de zomerperiode een 
grote vraag naar scholieren als arbeids-
kracht. In de zomer ligt het voetbal stil 
dus waarom dan niet de voetbalclub ‘ge-
bruiken’ om deze jeugdigen te werven? 
Zo versterk je elkaar.“ Ook de verschil-
lende vormen van sponsoring passeren 
de revue. “Er is nog zoveel meer te be-
denken dan de traditionele vormen van 
shirt- en bordsponsoring”, benoemt Pie-
ter, “waarom niet de aanvoerdersban-
den van elk team sponsoren wanneer jij 

je als sponsor verbonden voelt met de 
kernwaarde ‘respect voor elkaar’? Of 
waarom niet (eenmalig) een activiteit 
sponsoren waar jij als sponsor affiniteit 
mee hebt? Doe eens gek en maak bij-
voorbeeld een promotiefilmpje waarin 
je je sponsoren betrekt. Er loopt binnen 
iedere club wel iemand rond die kan fil-
men”, daagt Pieter de aanwezigen uit.

Einduitslag
De woorden van ‘coach Pieter’ zetten 
duidelijk aan tot inspiratie, getuige de 
drukke ‘nabespreking’ na afloop van 
de presentatie. Rikie de Greef, mede-
verantwoordelijk voor de sponsoring 
binnen ASV ’33, kijkt met een tevre-
den gevoel terug op het verloop van 
de avond: “Wij wisten van tevoren 
ook niet wat we konden verwachten, 
dit is de eerste keer dat we zoiets or-
ganiseren maar ik moet zeggen dat 
ik verschillende dingen heb gehoord 
waar we zeker iets mee kunnen. Wat 
zeker is blijven hangen, is dé vraag die 
gesteld moet worden aan (nieuwe) 
sponsoren: “Waar kunnen wij u mee 
helpen?” En zo was de (midden)cirkel 
helemaal rond deze avond…!

Alle aandacht voor de presentatie van Pieter Kuijpers

Wijnactie Harmonie De Goede Hoop 
Aarle-Rixtel - Harmonie De Goede Hoop 
houdt op zaterdag 21 november voor de 
4e maal in successie haar wijnactie in 
Aarle-Rixtel. Vanaf 13.00 uur ‘s middags 
kan er bij u aangebeld worden door de 
leden van de harmonie. De wijnen wor-
den u aangeboden à €6,00 per fles. De 
wijnen zijn zorgvuldig geselecteerd in 
samenwerking met de drie Laarbeek-
se harmonieën. Samen met O&U en St. 
Caecilia zijn de volgende wijnen gekocht. 

Rouge
Een volle elegant drinkende rode wijn 
uit het zuid Franse, komend van wijn-
gaarden verscholen in het achterland 
van Cruzy, een klein wijndorp gelegen 
ten westen van Béziers. 

De Cabernet en de Merlot
De Bordeauxklassiekers, zorgen hier 
voor een zwoele rondeur en mildheid 
in de afdronk. Heerlijk zachtdrinkend 
rood voor alledag. 

Blanc
Een wijn als een frisgroene appel. In de 
geur is deze wijn opwekkend, geurig 
en open, voorjaarsbloemen, heerlijk 
exotisch fruit en een vleugje citrus. In 
de smaak levendig en fris. Een fruiti-
ge, zachte en niet té droge witte wijn, 
met opwekkende zuren van de Terret 
na.  De witte wijn is van hoofdzake-
lijk Colombard komend van het witte 
wijngebied bij uitstek: de Gascogne. 
Voor de liefhebbers van zoete witte 

wijn hebben ze beslag weten te leg-
gen op een mooie wijn uit de kelders 
van Wijnhandel Van Eijk in Helmond; 
kwaliteit verzekerd!

Primeur voor Aarle waar ze erg trots 
op zijn: hun eigen etiket met typisch 
Aarles beeldmerk en goed Frans klin-
kende naam: Belle Espérer. Harmonie 
de Goede Hoop hoopt dus dat u er sa-
men met hen van gaat genieten. 

De wijnen zijn makkelijk te drinken, 
maar ook leuk om cadeau te geven. 
U steunt daarmee de harmonie, een 
vereniging waarbij de leden het gehele 
jaar door, voor u klaar staan.

APK KEURING 
BIJ VERSCHUREN BANDEN

ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION

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

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

GRATIS herkeuring binnen 1 maand
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MooiLaarbeekkrant

Bezoek ook onze website:

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

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

EXTREEM LAGE, 
RONDE PRIJZEN!

MCD AARLE-RIXTEL IS DOOR NAAR DE 
VOLGENDE RONDE IN DE SUPERMARKT 

VAN HET JAAR VERKIEZING!
Hierdoor behoren wij tot de beste 10 van Noord-Brabant!

5 KILO

1 ,-
kilo 0.20

LITERPAK

1,-
2 PAKKEN

8,-
3 STUKS

9,-

500 GRAM

2,-
kilo 4.00

100 GRAM

1,-
4 STUKS

2,-

3 PAKKEN

2,-
liter 0.44

HOLLANDSE KRUIMIGE 
AARDAPPELEN
voordeelzak ca. 5 kilo

2.79

BOEREN SCHOUDERHAM
van onze versafdeling

100 gram

1.69

DEN EELDER DEN ECHTE 
BOEREN YOGHURT

halfvol, vol of vanille
literpak

1.26-1.41

RUNDERGEHAKT
500 gram

3.25

TIP VAN DE WEEK
ROOMBOTER AMANDEL GEVULDE KOEKEN

vers uit eigen oven
4 stuks

3.16

DOUWE EGBERTS AROMA 
ROOD OF DÉCAFÉ KOFFIE

2 pakken à 500 gram

10.58-12.46

DUBBELFRISSS
3 pakken à 1500 ml. 

3.12-4.23

DASH WASMIDDEL
3 stuks naar keuze

12.33-20.97

W47 - Aanbiedingen gelden van maandag 16 t/m zaterdag 21 november 2015.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
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MooiLaarbeekkrant

Voor mij is Parijs de stad waar naartoe 
ik met mijn vriendinnetje de eerste 
stedentrip maak. We stappen uit de 
bus bij Gare du Nord en worden direct 
geconfronteerd met de multiculturele 
samenleving waaruit de bevolking 
bestaat. Een ietwat donkergekleurd 
persoon met kroeshaar heeft zijn oog 
laten vallen op de tas van mijn schone 
en legt zijn licht getinte vingers om de 
hengels van de leren tas. Deze aanraking 
ligt erg gevoelig bij zijn vrouwelijke 
opponent en hij mag een vette oplawaai 
tegen zijn hoofd ontvangen. Hij taait 
af. Na deze vroege ontluikende sociale 
kennismaking vervolgen we ons 
weekend alsof het de normaalste zaak 
van de wereld is. 

Dagenlang lopen we door het mooie 
Parijs en bezoeken de mooiste plekjes. 
Als een stelletje studenten, dat zijn we 
immers op dat moment ook, nemen we 
de ene metro na de andere en stappen uit 
waar de bekende gebouwen, bruggen, 
kerken en pleinen te bewonderen zijn. 
Bekaf kom ik boven op de Eiffeltoren, 
na het beklimmen van een van de vier 
poten van dit wereldtentoonstelling 
monument, en kijk uit over de daken 
van de machtige gebouwen. In de wijk 
Quartier Latin nestelen we ons tussen 
de studenten om er lekker te genieten 
van de goedkope rode wijn en dito 
gerechten. In het Louvre vergapen 
we ons aan de schilderijen, daarna 
wandelen we de Champs Elysees af om 
uit te komen bij de Arc de Triomphe. Na 
een biertje teveel op het Montmartre, de 
vele witte trappen van de Sacré-Coeur 

maken me erg dorstig, laat ik een 
karikatuur schetsen van mijn liefste, we 
zijn immers in de Stad van de Liefde. De 
hotelkamer mogen we aanduiden als de 
rozenkamer. Allemaal rozen: de sprei, 
de gordijnen, de vloerbedekking, de 
handdoeken, zelfs het douchegordijn. 
En allemaal verschillende, zowel in kleur 
als en vorm, je wordt er scheel van. Ik 
stel voor om naar de schaars geklede 
dames in de Moulin Rouge of het Lido 
te gaan, maar een blik van haar 
bruine ogen verraadt dat daar bitter 
weinig van terecht zal komen. 

Deze gedachten komen bij me 
op wanneer Parijs in het nieuws 
komt. Dan vergeet ik nog 
tientallen mooie aandenkens 
aan mijn veelvuldige verblijf 
aldaar. Slenterend door de 
karakteristieke wijken met 
de prachtige uitbundige 
potsierlijke verlichting, de 
hoofdstad van Frankrijk 
wordt niet voor niets ook 
wel de Lichtstad genoemd. 
Afgelopen vrijdag doofden 
de lichten na een gewelddadige 
terreuractie. Natuurlijk heeft Parijs 
in de historie veel geweld moeten 
ontgelden, denk aan de Franse 
Revolutie en de Tweede Wereldoorlog. 
Dit is echter van een geheel andere 
orde. Parijs heeft er een nieuwe 
dimensie bijgekregen, doelwit voor 
aanslagen op onschuldige mensen. 
Verschrikkelijk. Was het nog maar 
zoals in onze studententijd.

Parijs Volgens P. Skauwe
COLUMN‘Een vrouw voor elke dag’, een jeugdvoorstelling

De feestdagen komen er weer aan... 
Als je op zoek bent naar een leuk, betaalbaar en 
handgemaakt sieraad uit eigen atelier voor je muze, 
vriendin, vriend,  klasgenoot, collega of zomaar 
iemand; vanaf 1 euro kun je al terecht bij 
Gallery Berkendijkje.

Ook voor betaalbare glaskunst 
ben je op het juiste adres. 
Bijvoorbeeld een engeltje van 
glas al vanaf €3,50.
 
Heb je speciale wensen zoals 
een bepaalde maat of kleur? 
Kom op tijd, zodat de feest-
dagen bijzondere feestdagen 
zijn.

Openingstijden:
Elke vrijdag en zaterdag van 
10.00u-17.00u
Extra open op donderdag 26 
november, 3 december 
en donderdag 17 december.

-Sieraden
-Tassen
-Sjaals 

Gallery 
Berkendijkje

 

Als je op zoek bent naar een leuk, betaalbaar en 
handgemaakt sieraad uit eigen atelier voor je muze, 
vriendin, vriend,  klasgenoot, collega of zomaar vriendin, vriend,  klasgenoot, collega of zomaar 
iemand; vanaf 1 euro kun je al terecht bij iemand; vanaf 1 euro kun je al terecht bij 
Gallery Berkendijkje.

Ook voor betaalbare glaskunst Ook voor betaalbare glaskunst 
ben je op het juiste adres. 
Bijvoorbeeld een engeltje van 
glas al vanaf €3,50.

Heb je speciale wensen zoals 
een bepaalde maat of kleur? 
Kom op tijd, zodat de feest-

Extra open op donderdag 26 

Als je op zoek bent naar een leuk, betaalbaar en 
handgemaakt sieraad uit eigen atelier voor je muze, 
vriendin, vriend,  klasgenoot, collega of zomaar 
iemand; vanaf 1 euro kun je al terecht bij 
vriendin, vriend,  klasgenoot, collega of zomaar 
iemand; vanaf 1 euro kun je al terecht bij 

Berkendijkje 8, Beek en Donk    www.galleryberkendijkje.nl

	  

Praktijk voor Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering

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

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

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

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

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout - Voor het tweede jaar geeft 
toneelvereniging ‘De Vriendenkring’ 
een voorstelling voor en door de jeugd. 
De voorstellingen op vrijdag- en zater-
dagavond werden goed bezocht.

Gek
“De cultuurprijs die we wonnen in 
2013, is aanleiding voor de toneelver-
eniging om iets op te zetten voor de 
jeugd”, vertelt Gerrit van Kaathoven, 
PR-medewerker. “De kans bestond op 
dat moment om een toneelstuk aan te 
kopen speciaal gericht op jongeren. Het 
heeft geresulteerd in geweldige eerste 
voorstellingen en een vervolg in dit 
jaar”, aldus Van Kaathoven. “Van de 
begeleiders wordt veel meer gevraagd 
dan bij een toneelstuk waarin volwas-
senen spelen”, aldus Cellie Vereijken, 
die vorig jaar de groep begeleidde. 
“Het is wel eens moeilijk om bepaalde 
handelingen te laten verrichten, want 
dat vindt de jeugd gauw ‘gek’. Ze moe-
ten leren dat ze een rol spelen en niet 

als persoon op het toneel staan”, aldus 
José Spierings, één van de begeleidsters 
van dit jaar. 

Schuchter
Het stuk handelt over een man, die 
voor elke dag van de week een vrouw 
heeft afgesproken. Dit gaat een tijd 
goed, totdat tijdens noodweer alle 
vrouwen zijn bescherming opzoeken 
en de hele harem in zijn huis achter de 
‘verschrikkelijke’ waarheid komt. Beslo-
ten wordt hoofdpersoon Mark Overg-
auw, gespeeld door Gijs Claassens, een 
poets te bakken, “gek te maken” zo-
als butler Daan Spruijt het noemt. Dit 
lukt wonderwel en met een spook en 
een heggenschaar wordt hem duidelijk 
gemaakt dat deze manier van leven 
niet de juiste is. De zeven meiden en 
twee jongens vertolken hun rol prima. 
Af en toe is te zien dat vlot met elkaar 
omgaan en spelen nog wat schuchter 
verloopt maar daarin zijn de spelers van 
vorig jaar al wat meer bedreven dan de 
nieuwkomers. Er zijn geen momenten 
waarop het spel stil valt omdat bepaal-
de teksten niet aansluiten. Als dat al is 

gebeurd, werd het uitstekend opgevan-
gen in de groep spelers. 

Jeugd
Bij zo’n voorstelling komt heel wat kij-
ken. Er zijn erg veel vrijwilligers bezig 
geweest om de helpende hand toe te 
steken en deze wil Gerrit namens de 
vereniging uitdrukkelijk bedanken. Be-
langrijk vindt hij ook dat deze jeugd-
groep door kan gaan met het repeteren 
voor een nieuw stuk voor volgend jaar. 
Het verloop is erg groot in verband met 
andere vriendschappen, interesses en 
school. ‘De Vriendenkring’ roept be-
langstellende jongeren van 13 tot en 
met 16 jaar op om zich op te geven als 
jeugdlid. Mariëlle Cruts, de andere be-
geleidster van dit jaar, benadrukt: “Ie-
dereen die mee wil doen, mag zelf een 
rol uitkiezen. Hem of haar wordt niets 
opgedrongen.”

Jongeren in de leeftijd van 13 tot en 
met 16 jaar kunnen zich opgeven voor 
informatie bij M. Cruts. Haar email-
adres is m.cruts@chello.nl

Groot onderhoud in Aarle-Rixtel bijna voltooid
Aarle-Rixtel - In september startte wo-
ningcorporatie woCom in Aarle-Rix-
tel met het groot onderhoud aan 41 
huurwoningen. Eind november zijn de 
werkzaamheden in de wijk Opstal af-
gerond. Daarom zijn de bewoners en 
de bouwvakkers uitgenodigd voor ‘een 
gezamenlijke lunch’ op 17 november. 
In de Kempenstraat werden zij getrak-
teerd op friet met een snack.    

De woningen aan de Brabantlaan, 
Meijerijstraat en Kempenstraat kre-
gen nieuwe kunststof deuren en ko-
zijnen; alle voorzien van HR++ glas. 
En waar dat nodig was, werden een 
nieuwe badkamer, keuken en/of toilet 
geplaatst. “WoCom realiseert zich dat 
zo’n grootschalige opknapbeurt heel 
ingrijpend is,” zegt projectleider Mark 
Schoenmakers. “Bewoners kamperen 
als het ware in hun eigen huis. En heb-
ben het ongemak van geluidsoverlast, 
stof, tijdelijk geen gebruik kunnen ma-
ken van de badkamer. Met goede voor-
lichting en begeleiding en het beschik-
baar stellen van een ‘douchewoning’ 
doen wij er alles aan het ongemak te 
verzachten.” 

WoCom investeert in Laarbeek
Dit jaar heeft woCom in Laarbeek bij 87 
woningen groot onderhoud uitgevoerd. 
In Beek en Donk, Lieshout en dus in de 
wijk Opstal in Aarle-Rixtel. Daarmee 
is een totaalbedrag van € 2 miljoen in 
de huizen geïnvesteerd. De woningen 

zijn een stuk zuiniger gemaakt door 
het uitvoeren van energiebesparende 
maatregelen. Denk aan nieuwe deuren 
en kozijnen, voorzien van HR++ glas, 
dakisolatie en een nieuwe cv-ketel. De 
bewoners besparen hierdoor op energie 
en hebben meer woongenot. 

Ontspannen de feestdagen tegemoet!

Maak het uzelf dit jaar gemakkelijk.

Onze giftshop is elke vrijdag en zaterdag vanaf 12.00 uur geopend. 

Cadeaubonnen, unieke giftboxen (stel zelf uw persoonlijke cadeau samen.)
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Naam:

Knip onderstaande bon uit en lever deze vóór zaterdag 5 december 16.00 uur in bij één van de 
deelnemende winkeliers van Beekvlied! Op maandag verzamelen de winkeliers alle krantenbonnen en worden 
er maar liefst 16 winnaars getrokken. Je kunt hierbij een waardebon van €25,00 van één van de 
deelnemende winkels winnen. Maandag 7 december vindt om 16.00 uur de uitreiking plaats bij Shoes 4 you. 
Op donderdag 10 december staat weer een nieuwe bon in de krant, voor eenzelfde actie.  

Uw kwaliteitsbakker

Lieshout          T. 0499-422976

Gildeslager 
Brouwers

WAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWoonplaats:WAARDEBONWoonplaats:

Telefoon:WAARDEBONTelefoon:

Prijzenloterij op het Heuvelplein

Naam

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres€ 25,-
De

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeek

krant
Drogisterij

Gildeslager 
Brouwers

Dorpsstraat 20  Lieshout  www.bloemend.nl  0499-323192

“Bloemend Lieshout”
De Sint is weer in het land, dus de feestdagen komen er aan!

Dat betekent dat Bloemend weer gehuld is in kerstsfeer.
We hebben prachtige nieuwe kerstdecoratie van o.a. 

Riverdale en PTMD.
Bijvoorbeeld groot krijtbord “ster” of “kerstboom” van 

Riverdale voor maar €14,95

Kom sfeer proeven in de gezellige winkel in de Dorpsstraat 
te Lieshout.

Kerstworkshop
Voor KBO-leden is er op 8 december de kerstworkshop. 

Opgeven kan nog bij de inloop!

Concert OJO met VTO

Gymclub de Krakelingen zoekt nieuwe leden

Aarle-Rixtel – OJO (Oudere JongerenOrkest) 
uit Aarle-Rixtel en VTO (Vrije TijdsOrkest) uit 
Deurne geven op zondag 22 november geza-
menlijk concert. 

Dit concert vindt plaats in de Harmoniezaal 

van het Cultuurcentrum aan het Martinetplein 
1 in Deurne. Het concert begint om 11.00 uur. 
Onder leiding van de dirigenten Theo Lokin en 
Louis van de Weijer spelen de orkesten een pro-
gramma met muziek voor ieder wat wils. U bent 
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Beek en Donk - Gymclub de Krakelingen in 
Beek en Donk kan nog nieuwe leden gebruiken. 

De groep gymt op donderdag van 10.30 tot 

11.30 uur in het Ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk. Voor inlichtingen kunt u contact op-
nemen met telefoonnummer: 0492-462714 of 
0492-461462.

Lieshout - Buurtvereniging Plan West houdt op 
zondag 13 december een sfeervol Kerst event ten 
behoeve van haar 50-jarig jubileum. In de Dorps-
straat voor Café De Koekoek komen een 20-tal 
kraampjes te staan. Het geheel wordt natuurlijk in 
een gezellige kerstsfeer aangekleed. Achterin de 
zaal is van alles te doen voor zowel groot als klein 
tegen een kleine bijdrage. Hierbij kun je denken 
aan koekhuisjes maken, kerststukjes maken, na-
gels lakken, zeepjes maken, schminken, etc.  

Kerstster van Lieshout
Ook wordt er gestreden om de ‘Kerstster 2015’, 
een soort Holland’s got talent in Lieshout. Kinderen 
van alle leeftijden kunnen zich opgeven om hun 
beste kerstact te presenteren. Van dans tot muziek-
instrument. Van goocheltruc tot playback of live-

muziek. Alles kan en mag, als het maar met Kerst 
te maken heeft. Een echte jury beoordeelt de acts 
en overhandigen aan het einde van deze gezellige 
middag de prijs aan De Kerstster(ren) van Lieshout. 

Inschrijven? 
Natuurlijk hopen ze op een grote opkomst zodat 
het een gezellige dag wordt. Wil je strijden voor De 
Kerstster 2015? Heb je interesse in een kraampje? 
Of heb je zin om een creatieve activiteit te organi-
seren binnen bij De Koekoek? Laat dit dan weten 
vóór 7 december. De huurprijs voor een kraam is 
€15,00. Voor een plek in de zaal vragen ze 25% 
van het door u verdiende bedrag. Wees er snel bij! 
voor meer informatie en/of opgeven, bel Frency 
van Hastenberg. Tel. 06-50482600 of mail naar 
bvplanwest@gmail.com.

De helft van onze Movember maand zit er op! 
Onze doelstelling, € 5.000,00 hebben wij in-
middels gehaald dankzij geweldige donateurs 
en geslaagde activiteiten. Team Unforgettable 
gaat als een speer. Waar we gaan eindigen? 
Dat weten we niet, maar met deze inzet van 
de vele vrijwilligers en sponsoren gaan we de 
boeken in.

Afgelopen vrijdag stond ons darttoernooi op 
de agenda. Het was een hele gezellige druk-
te met als grote winnaar Danny van Esch uit 
Boekel. Danny mocht de eerste ‘snorrenprijs’ 
met oorkonde in ontvangst nemen. Nogmaals 
proficiat Danny.

Aanstaande vrijdag staat een pokertoernooi 
gepland. Ook hier hopen we op een grote op-
komst. Wil je meer informatie of ons steunen, 
kijk op moteam.co/unforgettable. Uiteraard 
houden we u op de hoogte van de ontwik-
kelingen. Natuurlijk organiseren wij deze acti-
viteiten om aandacht te vragen voor de ver-
schrikkelijke ziekte kanker met in het bijzonder 
aandacht voor teelbal- en prostaatkanker bij 
de mannen! Doe mee en steun ons!

Namens team Unforgettable
Carel van der Leemputten

Strijd om de ‘Kerstster 2015’

Kerst event Buurtvereniging Plan West

Movember nieuws
LEZERSPODIUM

www.mooilaarbeek.nlwww.mooilaarbeek.nl

Voor het laatste nieuws
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Misschien is het allermooiste van het 
hebben van een B&B het ontmoe-
ten van al die mensen uit alle delen 
van de wereld met allemaal hun 
eigen verhalen en ervaringen. Tot 
nu toe hebben we gasten met 16 
verschillende nationaliteiten mogen 
ontvangen. De meeste gasten ko-
men uit Spanje zelf, met stip op 2 de 
Nederlanders en daaropvolgend de 
Fransen en Belgen maar ook Scan-
dinaviërs weten ons goed te vinden. 
Sommigen van hen vergeet je nooit 
meer, zoals bijvoorbeeld een jon-
gen uit Pakistan die een romantisch 
weekendje samen met z’n Estlandse 
vriendin had georganiseerd, hij ging 
haar in Girona van het vliegveld op-
halen maar had van te voren voor 
de zekerheid  een tweede kamer 
bij geboekt omdat ze een dag eer-
der knallende ruzie aan de telefoon 
hadden gehad en hij niet zeker wist 
of ze wel bij hem wilde slapen. Een 
man uit Saoedi Arabië die bij ons 
was i.v.m. een congres over het 
“Verbannen van Malaria” en die net 
op de dag dat hij hierover een le-
zing moest geven zich versliep. Drie 
Chinese studenten die de volgende 
ochtend per vliegtuig naar Duitsland 
vertrokken om te gaan studeren 
en ’s nachts om 01.00 uur bij ons 
arriveerden en om 05.00 uur weer 
vertrokken om hun vlucht te halen. 
Een gezin uit Nederland die met 3 

zeilboten ons terrein op kwam gere-
den omdat hun kinderen mee had-
den gedaan aan de zeilkampioen-
schappen in Sant Feliu de Guixols. 
En dan niet te vergeten de assistent 
van bondscoach Vicente Del Bosque 
van Spanje tijdens het EK in 2008, 
die ons beloofd heeft dat hij ook 
voetballers onze kant op stuurt om 
even te “ontsnappen” aan alle druk-
te. Messi’s bedje is al opgemaakt en 
ook voor Ronaldo wil ik graag een 
ontbijtje klaarmaken ;-). Een prof-
golfer die een wedstrijd had bij de 
PGA Catalunya golfbaan en samen 
met z’n vrouw een week bij ons is 
verbleven. Maar ook een heel aardig 
Nederlands stel die helemaal vanuit 
Nederland naar ons toe zijn komen 
fietsen en wat te denken van een 
gezin met 4 kinderen waarvan de 
ouders de dag daarvoor getrouwd 
waren hier in Spanje. Motormuizen 
die hun motor laten transporteren 
door (wederom) dat gespecialiseerd 
transportbedrijf uit Beek en Donk en 
van ons uit heerlijke toertochten met 
hun eigen motor zijn gaan maken en 
hebben genoten van het prachtige 
en diverse landschap van Catalonië. 
En “last but not least” al die lieve 
vrienden, familie, kennissen en be-
kenden van ons die met de moun-
tainbike, racefiets, auto, camper, 
wandelend of zelfs per taxi naar ons 
toe zijn gekomen om te kijken waar 

wij terechtgekomen zijn. Wij kunnen 
bijna niet wachten op al die nieuwe 
verhalen en ervaringen die 2016 ons 
zal gaan brengen…

Hasta luego!
Denny & Imca van Lankveld 
www.elranxo.com 

Luchtpost
Al die nationaliteiten…

spanje

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

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

wij terechtgekomen zijn. Wij kunnen 

spanje

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Giel Vereijken en 
Raph van Bokhoven

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

Imca en Denny van Lankveld

Complete bruidsstyling

Make-up workshops

Kleurenanalyse

Laat jezelf zien!
alleen op afspraak

visagie - kleurenanalyse 
workshops - haar 

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

Wij zijn erg blij en gelukkig met 
de geboorte van onze kleinzoon

       Senn
 17 november 2015
Zoon van
Rick van den Mosselaar &
Rowena van Esch

Trotse opa’s en oma’s
Frank & Petra en Frank & Anja

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?BEL DE SPECIALIST

Geen vervoer of geen tijd? Wij kunnen al uw 
overtollige spullen naar de milieustraat brengen, 
groot of klein. Voor meer info: V+V Handelson-
derneming. Tel. 0492-464791 of 06-30615708

Rolluiken, zonneschermen, garagedeuren, hor-
ren. Verkoop, montage, reparatie, re-
novatie. Bel of mail voor informatie 0413-
476359, info@kluijtmanszonweringen.nl

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

Laat uw kostbare herinneringen op VHS, 
VHS-C, HI8, DV video bandjes digi-
taliseren voordat het te laat is. Dit geldt 
ook voor super 8 fi lms. Alles wordt te-
gen een redelijke vergoeding op DVD 
gezet. Info: Jacques, tel. 0492-539280 

AANGEBODEN

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

Zwempiet en zijn knecht op bezoek? Al jaren 
bekend van de intocht in Beek en Donk. Prijs 
n.o.t.k. inclusief strooigoed. Tel. 06-45028498

GEVONDEN
Fietssleutel gevonden bij de bushalte aan de 
Lieshoutseweg (do. 12 nov.) Af te halen bij 
kantoor MooiLaarbeek

Zwarte agenda gevonden (vr. 6 nov.) in de 
Burg. Seelenlaan (Beek en Donk). Agenda is af 
te halen bij kantoor MooiLaarbeek.

Gevonden: een paar nike sportschoenen (maat 
40) op de zandweg bij de Laarbrug richting Ba-
varia. Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

Bos sleutels met autosleutel en 4 andere sleu-
tels gevonden in de Zaagmolenweg (Beek en 
Donk) er hangt een blauw hartje aan en een 
roze lint. Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

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

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

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

Weet iemand een monteur die mijn SAECO 
espresso koffi ezetapparaat kan repareren? Tel. 
0492-462915

Gevraagd: gasbrander voor op de 
campinggasfl es. Voor kleine dakreparaties. Tel. 
0499-421879.

Wie wil ons helpen met schilderen van enkele 
deuren. We zijn hier zelf niet goed toe in staat. 
Tel. 06-23388949

Nokia C1-01 gezocht met oplader. Telefonisch niet 
bereikbaar. Adres: Nieuwstraat 14, Beek en Donk

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, klok-
ken, beelden, kleingoed, zolderopruimingen, 
etc. Tel. 06-13208306

LES/CURSUS
Extra voordelig assertiviteitscursus Veghel. Nu 
€ 199,00 start 24 november a.s. www.inter-
punctie.nl 0413-310795

OVERIG
Rommelmarkt zondag 29 november in Muziek-

centrum ‘t Anker, pater vogelstraat 39, Beek en 
Donk van 10-16u. Er zijn nog enkele kramen te 
huur, kraam huren of inl: 06-81135591 
www.vandersteenevenementen.nl

Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus speel-
tuin, Lage Heesweg. Iedere 3de zaterdag van 
de maand. 21 nov., 19 dec., 16 jan. Van 10.30 
tot 11.30 uur.

TE HUUR
Bovenwoning te huur, Kapelstraat 25 Beek en 
Donk per 1 januari 2016. Tel. 06-51570662

Te huur bedrijfspand met kantoorruimte en 
werkplaats op bedrijventerrein Beekerheide te 
Laarbeek.  Oppervlakte ca. 600m2. Inlichtingen 
06-15450291

Jong Nederland Boerdonk verhuurt twee nieu-
we pietenpakken! Incl. pruik, kraag, hand-
schoenen en maillots. (Maat M en L). Voor 
meer informatie jnboerdonk@live.nl

Feest? En op zoek naar geluidsapparatuur? 
Voor € 50 huurt u een complete set. Geïnteres- 
seerd? 06-41538601 of mail dj.imm@live.nl

Appartement te huur (begane grond), Kapel-
straat 25a Beek en Donk per 1 januari 2016. 
Tel. 06-51570662

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

TE KOOP  
Te koop: jonge bruine legkippen, volledig in-
geënt. Tel. 0499-471755 of 06-13894215

Nieuwe Dessotapijttegels in allerlei kleuren/
soorten. Grote voorraad, scherpe meeneem- 
prijs. Vanaf € 0,50 per tegel. Duinweg 17, Schijn-
del 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

Set prima winterbanden met stalen velgen, 
maat R15, 185/65, 4bouts, geschikt voor Peu-
geot 207/sw. Prijs €100. Tel. 06-29076425

Langspeelplaten en singels, 85 L.P s en 60  
singles. Mix soul top 40. Alles in een koop. 
€30,00. Tel. 06-19026251

(Houten) speelgoed en spellen, speelgoedtafel 
en bank te koop. Voor meer informatie, tel. 06-
13097066/0499-842255 

Te koop dressoir haardstel, tl-balken  in en 
opbouw geiser en ketel op aardgas. Tel. 
0625241156

Nu planten! Laan- en parkbomen, coniferen, 
heesters, taxus, buxus, laurier en hedera’s. 
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, 
Sint-Oedenrode. 0413-472040

Wegens verhuizing te koop: scootmobiel. 
€200. Tel. 0492-386055

Meisjesfi ets Batavus Koala 16 inch Pink/Roze 
met terugtraprem en velgrem te koop. Z.g.a.n. 
€100,00. Tel. 0492-381207 na 18.00 uur

Rieten omvang voor voet kerstboom. Nieuw 
€5,00. Doorsnee 60cm. Tel. 06-19026251

Roestvrijstalen ATAG-inbouwoven met groot 
venster. Geheel compleet, incl. boekje met ge-
bruikstips. Prijs €28,00. Tel. 0499-422121

Poppenkleertjes, zoals jasjes, jurkjes, pyjama’s, 
vestjes etc. Te koop. Teveel om op te noemen. 
Prijzen vanaf €2,00 per stuk. Tel. 0499-423425 
of 06-30122959

Bloeiende winterviolen, heideplanten en alle 
vaste planten voor uw tuin. Kerstbomen 
nu bestellen! Afhalen vanaf 6 december. 
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, 
Sint-Oedenrode. 0413-472040

VERLOREN
Portemonnee verloren (di. 3 nov.) bij de markt 
in Lieshout, richting Grotenhof. Zwart en vier-
kant. Tel. 0499-423464 / 06-12713471

Sleutelbos (5 sleutels) verloren begin novem-
ber in de omgeving van het Brouwerijcafé 
(Lieshout). Vinder kan contact opnemen via 
06-53175510. Alvast hartelijk bedankt!

(huis)sleutels verloren met Bavaria label tussen 
Smalleweg en Muzenlaan Beek en Donk. Tel. 
0492-832182
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bRuGwaChTerSbRuGwaChTerSbRuGwaChTerS
Redacteur: Jac Babin

Vanaf de jaren ’90 worden bruggen en 
sluizen in Laarbeek  op afstand bediend. 
Daarvoor deden dat brug- en sluiswach-
ters. Dat waren, rijksambtenaren, strak in 
het uniform gestoken. Ze  verdeelden de 
wachttijden tussen wegverkeer en scheep-
vaart zo eerlijk mogelijk. Kortom mannen 
van gezag! De MooiLaarbeekKrant kijkt met 
voormalig brugwachter Jos Biemans, terug 
op de tijd dat het ophalen en neerlaten van 
de brug nog iets persoonlijks had.

Jos Biemans
Jos  begon In 1956 
als  brugwachter 
in Aarle-Rixtel. 
Daarna volgden 
10 jaren bij de 
Beekse brug en 
vervolgens was 
Jos tot aan zijn 
pensioen in 1988, 
brug- en sluis-
wachter bij de 

Donkse brug. “Ik had een prach-
tig beroep”, zo blikt hij terug. “En je hoefde 
er ook niet zoveel voor te kennen”, lacht hij. 
“Ik kon toen geeneens zwemmen!”

Het werk van een brugwachter
Een brugwachter moet tijdens vaartijden pa-
raat zijn. Volgens Jos kwamen er wel 80 tot 
100 schepen per dag voorbij. Werkweken 
van 60 tot 80 uur waren normaal. En als 
brugwachter werd je ’s morgens al heel 
vroeg of ’s avonds heel laat uit je bed ‘ge-
pord’, als een schipper door de sluis wilde. 
Jos bediende De Donkse brug en sluis VI met 
drie collega’s: Peter Driessen, Tonny Tijssen 
en Sjef Bussers. Zij deden hun werk in ploe-
gendienst. Louis Houtermans was de vaste 
vervanger. Hectisch werk was het soms vol-
gens Jos. Voor de gesloten slagbomen stond 
het wegverkeer te stressen. Waaghalzen 
probeerden er nog vlug tussendoor te glip-
pen. Ook de schippers op het kanaal waren 
volgens hem geen haar beter. Hoewel er 
een inhaalverbod was op 200 meter vóór de 
sluis, probeerden schippers elkaar nog vlug 
in te halen. Vaak ging het maar net goed. 
Volgens de instructies van Rijkswaterstaat 
had de beroepsvaart voorrang op het weg-
verkeer. “Maar als de werknemers van Van 

Thiel zich om 
twaalf uur haastten om tijdens de korte 
‘schaft’  thuis een boterhammetje te eten, 
zorgden wij ervoor dat ze niet hoefden te 
wachten voor de brug”, lacht Jos. “We na-
men de boze gezichten van de schippers dan 
maar voor lief!”

Een heftig voorval
Een heftig voorval deed zich voor toen Jos 
op de Aarlese brug bezig was om de sneeuw 
vanaf het brugdek in het kanaal te schuiven. 
Hij hoorde één plons te veel. Toen hij goed 
keek, zag hij dat een meisje van ongeveer 
drie jaar in het water lag. Hij bedacht zich 
geen moment en sprong vanaf de wal in het 
ijskoude water. Hij kreeg het kind te pakken. 
Gelukkig hielp een passerende boer hem 
om met de drenkeling in zijn armen weer de 
gladde kanaaldijk op te klauteren. “Vele ja-
ren later zou het met dit meisje toch nog heel 
tragisch aflopen”, zegt hij geëmotioneerd. 
Gelukkig hadden we ook veel plezier bij 
de brug”, zo gaat hij vlug verder. “Gezellig 
buurten met schippers en een geintje maken 
met voetgangers en fietsers die over de brug 
kwamen. Dat mis ik nu toch wel een beetje.”

De Donkse brug anno 2015
Even later staat De MooiLaarbeekKrant voor 
de kolossale Donkse brug. De verkeerslichten 
springen op rood. Uit de luidsprekers klinken 
snerpende computergeluidjes. Tergend lang-
zaam bereikt de brug haar hoogste punt. 
Gelaten zien automobilisten hoe een plezier-
bootje langzaam de brug passeert. Tergend 
langzaam gaat de brug naar beneden en valt 
met een kort plofje weer in haar oorspron-
kelijke stand. De verkeerslichten springen op 
groen en het wegverkeer zet zich weer in 
beweging. Er komt geen brugwachter meer 
aan te pas. Jammer! 

Thiel zich om 

Donkse brug. “Ik had een prach-
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Bouwmans Vuur Totaal in Aarle-Rixtel be-
staat 20 jaar. Het bedrijf dat onlangs zijn 
naam veranderde van Bouwmans Style 
Products naar Bouwmans Vuur Totaal viert 
dat een weekend lang met grootse aanbie-
dingen. Op 20, 21 en 22 november staan 
de deuren open voor iedereen die een 
kijkje wil nemen en wil profiteren van deze 
aanbiedingen. De showroom is geheel up-
to-date met de allernieuwste producten 
op het gebied van sfeerverwarming. De 
MooiLaarbeekKrant sprak met eigenaar Jan 
van Oorschot.

“Wij brengen sfeer en warmte”
Onlangs veranderde Bouwmans Style 
Products in Bouwmans Vuur Totaal. Zelf heet 
je Jan van Oorschot. Waarom heb je geko-
zen voor Bouwmans Vuur Totaal nu je toch de 
naam hebt aangepast? “Jan Bouwmans was 
de oprichter. Hij begon het bedrijf onder de 
naam Bouwmans Style Products. In eerste in-
stantie verkocht hij kantoormeubelen en keu-
kens. Kort daarna zijn we samen overgestapt 
op sfeerverwarming. Iedereen hier in de regio 
kent de naam Bouwmans, dus dat houden 
we zo. Maar Style Products zegt de mensen 
niet zoveel. Daarom zijn we overgestapt naar 
Bouwmans Vuur Totaal. Dat geeft veel beter 

weer wat we doen en waar we voor staan. Wij 
brengen sfeer en warmte. We bieden onze 
klanten een totaalconcept op het gebied van 
gashaarden, houtkachels en stijlschouwen. 
Van de ontwerptekening tot en met het plaat-
sen en het onderhoud. Onze gediplomeerde 
monteurs doen alles zelf, tot en met het uit-
voeren van service. Daarin hebben we inmid-
dels 20 jaar ervaring.”

“We bieden onze klanten een 
totaalconcept op het gebied van 
gashaarden, houtkachels en stijl-

schouwen”

Wat is er in 20 jaar veranderd op het gebied 
van sfeerverwarming?
“Vroeger waren er vooral open haarden. Deze 
leverden relatief weinig warmte en rende-
ment. Tegenwoordig zijn de meeste systemen 
gesloten en zorgen ze niet alleen voor sfeer in 
huis, maar dragen ze ook daadwerkelijk bij aan 
de verwarming van de ruimte. Sommige syste-
men kunnen zelfs aangesloten worden op de 
centrale verwarming. Daarnaast is de uitstra-
ling van de meeste kachels een stuk strakker. 
En er komt natuurlijk veel meer techniek en 
gebruiksgemak bij kijken. De meeste gaska-
chels zijn nu bijvoorbeeld te bedienen via een 

app op je tablet of telefoon. Daarnaast is er 
ook in de manier waarop wij onze klanten ad-
viseren veel veranderd. Wij werken nu met een 
programma waarmee de klant in 3D mee kan 
kijken naar het ontwerp. Terwijl hij bij ons op 
kantoor zit, kan hij als het ware door zijn eigen 
huiskamer lopen en bekijken hoe het ontwerp 
er bij hem thuis uitziet.”

Welke nieuwe snufjes zijn er in jullie 
showroom te vinden? 
“Uiteraard vind je in onze showroom de 
nieuwste toestellen met de nieuwste technie-
ken. Bijvoorbeeld de kachels waarbij gebruik 
wordt gemaakt van ontspiegeld glas. Dankzij 
het ontspiegelde glas heb je optimaal zicht op 
het vuur, omdat je geen last meer hebt van 
weerspiegeling in het raam. Ook zijn er nu 
gashaarden op de markt, waarbij de vlammen 
levensecht uit het hout komen. Je ziet dus bij-
na geen verschil meer met hout. En tenslotte 
zijn er de apps waarmee je via je tablet de be-
diening kunt regelen.”

“Spelen met vuur”
“Met een kachel speel je letterlijk met vuur, dus 
hoort alles tiptop in orde te zijn. Het is één van 
onze sterke punten, dat we alles in huis hebben 
en kwaliteit bij ons voorop staat. We houden 

ons aan de regels van het bouwbesluit en zijn 
aangesloten bij het Sfeerverwarmingsgilde 
(SVG). Ook het onderhoud in de jaren na het 
plaatsen van de kachel kunnen onze monteurs 
verzorgen. Daarmee is de klant verzekerd 
van een goed onderhouden en veilig pro-
duct waarvan hij jarenlang plezier zal hebben. 
Bovendien verlengen wij bij een onderhouds-
contract de garantie tot vijf jaar.”

“Met een kachel speel je 
letterlijk met vuur, 

dus hoort alles tiptop in orde te 
zijn”

Openingstijden / Afspraak
Onze showroom is open op vrijdag en zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. Overige dagen 
op afspraak. Loopt u op deze tijden gerust 
binnen om op uw gemak rond te kijken en 
vragen te stellen aan onze deskundige mede-
werkers.

Voor het bespreken van uw wensen en het uit-
werken van een ontwerp maken we graag een 
afspraak. Dan nemen we uitgebreid de tijd om 
alle mogelijkheden met u door te nemen en 
het ontwerp af te stemmen op uw sfeer- en 
warmtebehoefte. 

Helmondseweg 22    5735 RB Aarle-Rixtel    0492-381913    www.bouwmansvuurtotaal.nl

DRU feliciteert Bouwmans met haar 20-jarig 
jubileum. Bedankt voor de fi jne samenwerking 

en op naar nog vele succesvolle jaren!

Bellfi res en Barbas feliciteren Bouwmans met 
het 20-jarig jubileum! We gaan samen een 

zonnige toekomst tegenmoet.

Faber gaat samen met Bouwmans voor nog 
meer jaren succesvolle samenwerking. 

Gefeliciteerd!

20, 21 en 22 November Open Dag, u bent van harte uitgenodigd.

Helmondseweg 22    5735 RB Aarle-Rixtel    0492-381913    www.bouwmansvuurtotaal.nl

20, 21 en 22 November Open Dag, u bent van harte uitgenodigd.
Vrijdag en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur en zondag van 12.00 - 17.00 uur

Bouwmans Vuur Totaal 20 jaar sfeer en warmte in een nieuw jasje
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kantoor- &
boekhoud-
opleidingen

Werk je al op de loonadministratie 
en wil je jouw positie verstevigen? 
Of heb je interesse om je verder te 
specialiseren in de loonadministratie 
van een (middel)grote organisatie? 

Zorg dan dat je het praktijkdiploma loon-
administratie bemachtigt. Met dit diploma 
kun je bij vele bedrijven aan de slag! 

Praktijkdiploma 
loonadministratie

Voordelige kantooropleidingen 
voor de juiste baan!

1 lesavond per week • kleine lesgroepen • gekwalificeerde 
docenten • hoog slagingspercentage • associatie examens • 
div locaties in de regio

wijzerworden.nl

administratie bemachtigt. Met dit diploma 

loonadministratie

��l�
�� �� a��!

De opleiding start op do 26 nov in Gemert. 

T 0492-362751
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vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Bent u één van de genomineerden voor de Laarbeekse Complimenten 2015? Check het hier!

Redacteur: Marielle de Beer

Laarbeek - Op 7 december is het Internationale 
Dag van het Vrijwilligerswerk. Op die dag 
vindt voor de elfde keer in het Buurthuis 
in Mariahout de uitreiking plaats van de 
Laarbeekse Vrijwilligerscomplimenten. Dit jaar 
worden voor het eerst niet alleen vrijwilligers-
organisaties maar ook individuele vrijwilligers 
in het zonnetje gezet.

Alle vrijwilligers verdienen een compliment
Op maandag 7 december staat een feestelijke 
avond op het programma, waarvoor alle vrij-
willigers en vrijwilligersorganisaties van harte 
zijn uitgenodigd. “Dit jaar kon er voor het eerst 
worden gestemd op individuele vrijwilligers en 
ik moet zeggen dat we aangenaam verrast zijn, 
niet alleen door het aantal nominaties maar 
vooral ook door de motivaties. De jury heeft in-
middels op basis van de motivaties een aantal 
individuen en organisaties gekozen maar eigen-
lijk verdienen ze allemaal een compliment”, al-
dus Suzan de Koning van ViERBINDEN. “Onder 
de genomineerden zagen we ook mantelzor-
gers terugkomen. Om verwarring te voorko-
men, vind ik het belangrijk te vermelden dat 
mantelzorgers zeker niet vergeten worden in 
Laarbeek. Zij worden alleen gewaardeerd en 
gecomplimenteerd via de nieuwe Laarbeekse 
Mantelzorgwaardering en niet via de Laarbeekse 
Vrijwilligerscomplimenten”, legt Suzan uit.

Programma
Het programma van de feestavond is al bekend. 
“Om 19.30 uur begint de inloop en om 20.00 
uur start het programma”, vervolgt Suzan, “de 
Complimenten zullen aan het begin van de 
avond worden uitgereikt en de avond zal feeste-
lijk worden opgeluisterd door muziek en worden 

voorzien van hapjes en drankjes. Uitgangspunt 
is dat alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
aanwezig zijn want deze avond dient als een 
soort van ‘bedankje’ voor hen”, besluit Suzan.

TipMooiLaarbeek
Dit jaar konden vrijwilligers of vrijwilligersorga-
nisaties voor het eerst genomineerd worden via 
het inwonerspanel TipMooiLaarbeek.nl, 50% 
van de respondenten is man en 50% vrouw. In 
totaal hebben de respondenten 132 individuele 
vrijwilligers genomineerd. Van deze 132 nomi-
naties kwam 15% van de stemmen uit Aarle-
Rixtel, 55% uit Beek en Donk, 20% uit Lieshout 
en 10% uit Mariahout. Laarbeek breed gezien 
komt 8% van de respondenten die een indivi-
duele vrijwilliger hebben genomineerd uit Aarle-
Rixtel, 22% uit Beek en Donk, 9% uit Lieshout 
en 4% uit Mariahout (zie tabel).

Check of jij genomineerd bent!
Alle genomineerde individuele vrijwilligers vind 
je hier! Sta jij erbij of ken je iemand die op de 
lijst staat? Zorg dan dat je aanwezig bent op 7 
december of geef aan je bekende door dat hij of 
zij een feestje te vieren heeft. Mis het niet!
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Aarle-Rixtel Beek en Donk Lieshout Mariahout Laarbeek
Nominatie individu 8% 22% 9% 4% 44%
Weet niet 7% 31% 11% 6% 56%
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2. Als u een inwoner mag nomineren, welke 
inwoner zou u voordragen om te nomineren 

voor een Laarbeeks Compliment? 
Ad de Hoon
Ad en Mia Bouw
A. Rovers
A. Verhoeven 
Ad Loos 
Ad van der Zanden 
Andre Leenders  
Annemiek de Loos
Annie van Hoof
Ans Diepens
Antoine Gehem
Arie van Heukelom
Bart van Turnhout
Bregje Biemans
Carla Jansen
Cato van der Heijden
Coen Verbakel
Chris de Hoog
Dieuwke Kommerij
Dini van de Eventuin
Diny van Boxmeer
Dora Geven
Eefje Ruwers-Timmers
Elly van Bokhoven
F. M. Daniels
Frank van Esch 
Frans Coppens
Frans Konings
G. Bunthof
Ger Aarts
Gerda Sanders
Gerrit Swarts
Gerrit van Kaathoven
Guus Gijsbers
Haike Aarts
Hans Heldoorn
Hans van Gend
Helmie Segboer 
Henk Beekmans
Henk van Beek
Henry Bouwmans
Henry van Bokhoven
Henry van Lierop
Ida van Osch
Jaap Weideness
Jan Dekkers 
Jan Leenders
Jan van Asseldonk
Jan van den Boogaard
Jeanne van Hoof 
Joep van Dijk
Jos Dijstelbloem

Jorieke Manders
Jos Bekx
Jos Huijbers
Laura en Pierre Steegs
Leo de Lange
Leo van Schijndel
Lyda Stal
Marcel van de Kerkhof 
Mari van der Heijden
Marie-Christine v/d Heijden-Thijssens
Marjan Reusien
Martina Verreiken
Mathy v. Alem
Meneer Masis 
Meneer Scheepers, Aarle-Rixtel
Mevr v.d. Hoogenhoff, Beek en Donk
Mies v.d. Heuvel 
Miré van de Niewenhof  
Miriam Berkvens-Raaijmakers
Nelleke van Kaathoven
Nelly de Groot - Coymans
Noud Maas
(Opa) Hennie Cleutjens
Paul Bemand 
Paul de Hoon
Paul van de Wiel
Peter Ronkes Agerbeek
Peter van der Putten
Petrus Opsteen 
Pieter Verschuuren 
Piet Rovers
Piet van Doren
Piet van Neerven
Pieter Verschuren 
René Derksen
Ria Tijssen  
Rien Roelofs
Riet van den Hoogenhof
Ronnie Tijssen
Rosemarie Vogels
Ruud Kweens
Sissy vd Weijer
Stefanie van de Poel
Theo Pardoel
Theo van Rossum
Toon Gevers 
Toos van der Linden
Wendy Vos
Wies Royakkers
Wim Maas
Zjon van de Laar

Laarbeekse Complimenten
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Ik heb zo’n leuke foto 
van de intocht van Sin-
terklaas in Beek en 
Donk. Onze kids, Beau 
& Caro hebben genoten, 
vooral van de mooie lie-
ve Pieten, ze wilden heel 
graag op de foto.

Groetjes Sylvia Muller
Mama van Beau & Caro

Ik heb zo’n leuke foto Ik heb zo’n leuke foto 
van de intocht van Sin-van de intocht van Sin-
terklaas in Beek en terklaas in Beek en 
Donk. Onze kids, Beau Donk. Onze kids, Beau 
& Caro hebben genoten, & Caro hebben genoten, 
vooral van de mooie lie-vooral van de mooie lie-
ve Pieten, ze wilden heel ve Pieten, ze wilden heel 
graag op de foto.graag op de foto.

Groetjes Sylvia MullerGroetjes Sylvia Muller
Mama van Beau & CaroMama van Beau & Caro

Mooi Gespot

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

-30%-30%-30%

ATTENTIE! DOE-HET-ZELVERS,
KLUSSERS EN VAKMANNEN
TIJDELIJK ONGEKEND VOORDEEL!

30% KORTING OP 
ALLE DOE-HET-ZELF 

ARTIKELEN!

Wij gaan onze zaak herinrichten.

Gereedschappen, elektra- en loodgieters-
materialen, verf en aanverwante artikelen, 
diverse hang- en sluitwerk, ijzerwaren 
en nog veel meer.

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 8.30 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 8.30 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

UITNODIGING
Veel mensen denken wel eens na over hun nalatenschap. Misschien 
wilt u uw kinderen nú al zien genieten van uw schenking en dit 
natuurlijk zonder fiscale of administratieve rompslomp. 
Het is belangrijk om deze zaken goed te regelen. Misschien heeft u al 
eens een testament laten opmaken, maar wat stond er nou ook alweer 
in? Het is verstandig om daar even tijd voor vrij te maken en te zorgen 
dat alles goed geregeld is.

Lindeboom Accountants & Belas- 
tingadviseurs organiseert hiervoor 
de volgende bijeenkomst, waarbij 
de onderwerpen als testamenten, 
fiscale gevolgen bij overlijden de ei-
gen bijdrage voor de WLZ (voorheen 
AWBZ) en het levenstestament aan 
de orde komen. In begrijpelijke taal 
wordt u uitgelegd wat er allemaal 
mag en moet. 

Zet de volgende bijeenkomst vast in 
uw agenda:

  Wanneer:   25 november a.s.
  Waar:      Café Thuis,
     Heuvelplein 6 
     Beek en Donk
 

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30  ontvangst
19.45 aanvang programma 
 ‘Testament en fiscale  
 gevolgen bij overlijden’
20.30 aanvang programma 
 ‘Eigen bijdrage AWBZ en  
  levenstestament’

Voor een hapje en een drankje wordt 
gezorgd.

De voorlichting wordt verzorgd door 
Sandra Hendriks van Janus Estate Planning. 

Deelname is kosteloos en u kunt zich 
aanmelden via het contactformulier 
op de website of een mail sturen naar  
info@lindeboomaccountants.nl. 

Er is beperkt plaats, dus meld u op tijd 
aan. 

TESTAMENTEN EN 
WET LANGDURIGE ZORG

Geachte poepsmeerder aan de Merenstein
Indien je de poep bij ons op de 
ruit van de voordeur hebt aange-
bracht op de Merenstein, moet ik 
je bestempelen als asociaal figuur.

Als ik wandel met onze hond 
gaat de ontlasting ALTIJD in een 
plastic zakje. Bij de lui die de 
poep niet opruimen moet je zijn. 
Indien je een vent bent, dan meld 
je je bij mij, ik kan je wel adressen 
geven van hondenbezitters die 
de poep niet opruimen, daar kun 
je je dan in de avonduren gaan 
uitleven met het besmeuren van 
ruiten.

Beter nog, ben een vent en ga 
een gesprek aan met deze men-
sen en doe dit niet stiekem in de 
avonduren. Ik hoop dat je je bij 
mij meldt.
 
Met vriendelijke groet,
André Derks
Merenstein 4, Beek en Donk.

LEZERSPODIUM

Stichting Durfjij? houdt jaarlijkse kerst-in
Laarbeek –Stichting Durfjij? houdt 
op 25 december van 13.00 tot 
16.00 uur haar jaarlijkse kerst-in, 
voor het eerst in Aarle-Rixtel. Ge-
zellig samen eten en samenzijn. 

Deze middag is bestemd voor se-

nioren die met de kerst niet alleen 
willen zijn en mensen met een laag 
inkomen en uitkeringsrechten uit 
onder andere Laarbeek. De jaar-
lijkse kerst-in wordt gehouden in 
MFC De Dreef. In principe is het 
gratis toegankelijk tenzij u een in-

komen heeft boven het sociaal mi-
nimum. Dan zijn de kosten €15,00 
voor volwassenen en €7,00 voor 
kinderen. Indien u geen vervoer 
heeft, meld dit dan bij de aanmel-
ding, dan wordt er samen gekeken 
naar een oplossing. 

Aarle-Rixtel – De volgende liederta-
fel staat gepland op donderdag 26 
november. De samen met ViERBIN-
DEN georganiseerde liederentafel 
wordt gehouden in de ontmoetings-
ruimte van  Zonnetij aan de Hein-
dertweg 87 in Aarle-Rixtel.

Samen gaan ze zingen onder be-
geleiding van ‘Sun Shine’, het ei-
gen orkest, uit liederenbundels die 
voor u aanwezig zijn.  De avond 
begint om 19.30 uur en iedereen is 
van harte welkom. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur en de toegang 

is gratis. Ze gaan er deze avond 
weer een gezellige avond van 
maken. Voor meer informatie bel 
0492-534726 of mail 
frans.raaijmakers@upcmail.nl.

Liederentafel ’t Zonnetje in Zonnetij

Grote vlooienmarkt in de Dreef
Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis 
de Dreef te Aarle-Rixtel wordt er 
zondag  22 november van 9.00 tot 
16.00 uur een vlooienmarkt gehou-
den. Deze vlooienmarkt is georgani-
seerd door de stichting Aarle-Rixtel 
in samenwerking en ten bate van de 
EHBO, volleybalvereniging Cialfo, 
badmintonclub de Ganzeveer en de 
veteranen van ASV, allen uit Aar-
le-Rixtel.

Op deze markten kunnen particulie-
ren een kraam of grondplaats huren 
voor de verkoop van tweedehands 
goederen. Bezoekers kunnen snuf-
felen naar snuisterijen, huisraad,  
boeken, elektrische apparaten, huis-

houdelijke apparaten, kleding, cd’s, 
platen, speelgoed, te veel om op te 
noemen. Wie nu eens eindelijk de 
zolder op wil ruimen of van spullen af 
wil komen, die eigelijk zonde zijn om 
weg te gooien, kan nu terecht op de 
gezellige vlooienmarkt in Aarle-Rix-
tel, waar men ook kan genieten van 
een kopje koffie, drankje of hapje.

De kosten voor een kraam bedragen 
€20,00. De entree bedraagt €2,00. 
Kinderen onder 12 jaar onder be-
geleiding gratis. Voor informatie en 
boekingen kan contact worden op-
genomen met Frans Coppens, tel. 
06-20888818/ 0492-382481.
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Sinterklaasintocht
beek en donk

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof Beek en Donk
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WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

OPENINGSTIJDEN
ZATERDAG      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

BEZOEKADRES
DE VLONDER 110
BOEKEL
TEL. 06 - 203 80 151

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN
EN DIVERSE SOORTEN KUNSTGRAS! GEGARANDEERD DE SCHERPSTE PRIJS

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Nu € 100,- tot

 € 350,-
RETOUR*

www.ven-hollanders.nl
Kapelstraat 19 - Beek en Donk Tel. 0492 - 46 43 43

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

*Vraag naar de voorwaarden.

Lid van:



--- ...
...

...

...

NIEUW
op 

biologische 

basis

Migho Klusbedrijf 06-20640881

KOZIJNREINIGER 
SPECIALIST 
voor al uw 
verweerde 
kunststof en 
aluminium kozijnen 
van huis en bedrijfspand

Energiezuinig huis
Verbeter je huis en zorg voor een lagere energierekening 
en een beter leefklimaat! Met een energielabel kunnen 
kopers en huurders in één oogopslag zien of een woning 
zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor 
een zuinige woning betekent een lagere energierekening, 
meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor 
het milieu!

De voordelen van een goed geïsoleerd en energiezuinig 
huis zijn:
• Behaagelijker en comfortabeler wonen
• Lagere energierekening
• Minder CO2-uitstoot voor een beter milieu
• Waardestijging van de woning en kortere verkooptijd

Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A 
(groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan 
hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke 
huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel 
glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen.

Aanschaf zonnepanelen
Onze energiebronnen zijn beperkt. Maar de zon is 
onuitputtelijk. Zonne-energie is duurzaam, stil, veilig 
en schoon. Zonnepanelen zijn daarom sterk in opkomst. 
Zonnepanelen hebben veel voordelen. Zonnepanelen zijn je 
eigen duurzame energiebron aan huis. Je energierekening 
gaat sterk omlaag en je draagt bij aan een beter milieu met 
zonnepanelen.

Een van de belangrijkste voordelen: zonnepanelen zijn 
goed voor je energierekening. Elk jaar profi teer je van de 
voordelen van zonnepanelen, ook bij bewolkt weer. Als 
je de helft van je stroomverbruik door zonnepanelen laat 
opwekken, bespaar je zo’n € 400,- per jaar! De prijs van 
elektriciteit stijgt gemiddeld 5% per jaar. Dus bespaar je elk 
jaar meer.
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WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

OPENINGSTIJDEN
ZATERDAG      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

BEZOEKADRES
DE VLONDER 110
BOEKEL
TEL. 06 - 203 80 151

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN
EN DIVERSE SOORTEN KUNSTGRAS! GEGARANDEERD DE SCHERPSTE PRIJS

Nu € 100,- tot

 € 350,-
RETOUR*

www.ven-hollanders.nl
Kapelstraat 19 - Beek en Donk Tel. 0492 - 46 43 43

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

*Vraag naar de voorwaarden.

Lid van:

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

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

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

Gebr. KantersGebr. Kanters

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

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

...

...

...

...

...

...

Vergunning aanvragen?
Bouw- of verbouwwerkzaamheden? Laat u informeren door 
de gemeente. In veel gevallen is het namelijk noodzakelijk 
om een vergunning aan te vragen. Zeker voor rijks- en 
gemeentemonumenten zijn er bepaalde regels die gelden. 
Neem voor het plaatsen van dakkapellen, serres, veranda’s 
en carports contact op met de gemeente. Zelf een huis 
bouwen? Vraag een bouwvergunning aan. 

Verbouwing leidt tot betere 
verkoop huis
Een huis dat er tiptop uitziet zal sneller verkocht worden 
dan een huis dat er minder goed uitziet. Want zeg nou 
zelf: als u de keuze heeft tussen een huis met enkel glas en 
oude kozijnen en eenzelfde huis met dubbel glas en nieuwe 
kozijnen, dan is de keus toch snel gemaakt? Een kleine 
investering leidt daarnaast ook tot een betere verkoopprijs. 
Verbouwen kan dus hét hulpmiddel zijn bij dat huis dat al 
wat langer te koop staat.

Keuken bouwen
Een goede keuken is gebaseerd op een sterke constructie. 
Daarom is het eigenlijk onmogelijk zelf een keuken te 
bouwen zonder hier een bouwtekening voor te gebruiken. De 
bouwtekening helpt jou om de planken op de juiste plek te 
monteren, zodat jij tegen zo min mogelijk constructiefouten 
aan kan lopen. Uiteindelijk is dit het punt waar jij kan slagen 
of falen. Een keuken bouwen is goed te doen als jij maar 
netjes de bouwtekening blijft volgen. Voor je het weet ben 
jij in het bezit van een prachtige keuken met een aanrecht 
van hoge kwaliteit, steigerhout of niet. Ben je niet zeker van 
je eigen kunnen, schakel dan een specialist in.
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Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

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

1 + 1 
GRATIS

Bolsius stompkaars
Rustiek verkrijgbaar in 7 kleuren

8 cm x 7 cm van €2,29 nu € 1.29

13 cm x 7 cm van €3,29 nu € 1.69

19 cm x 7 cm van €3,99 nu € 1.99

Plaatmos
Vers plaatmos 
per bak
van € 2.59

kleindiershow
zondag geopend 

van 10.00 tot 17.00 uur

Hyacint
Heerlijk geurend, 
verkrijgbaar in diverse 
kleuren in 9 cm pot.
€ 0.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Kerstster
Diverse kleuren 
met 6 tot 8 bloemen 
in 13 cm pot
van € 3.50

Vuurkorf
Rond of vierkant
57 cm hoog 
compleet met voet
van € 19.95

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

nu

€5.99

nu

€1.99

nu

€14.99*

nu

€1.59

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

Als snijbloem super 

van 10.00 tot 17.00 uurvan 10.00 tot 17.00 uur

Nobilis krans
ø 30 cm gebonden met 
vers nobilis groen
van € 5.99

nu

€3.99

compleet met voet

*exclusief hout

Diverse kleuren 
met 6 tot 8 bloemen 

No water flowersPlaatmos

Nobilis krans
ø 30 cm gebonden met 
vers nobilis groen

Op zaterdag 29 en zondag 30 novemberOp zaterdag 29 en zondag 30 november

sportvereniging ‘Oost Brabant’sportvereniging ‘Oost Brabant’sportvereniging ‘Oost Brabant’Tentoonstelling van klein dier sportvereniging 
‘Oost Brabant’ in Tuincentrum de Biezen.
Op zaterdag 20 en zondag 21 november



Donderdag 19 november 2015 23
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

’s-Hertogenbosch/Lieshout – Op 
grootse wijze wordt op zaterdag 21 
en zondag 22 november stilgestaan 
bij de 100e geboortedag van de Bra-
bantse priester/musicus Floris van der 
Putt.  Zowel in Lieshout, de plaats 
waar hij werkte en in 1990 overleed, 
als in ’s-Hertogenbosch, waar hij Rec-
tor Cantus was van de Schola Canto-
rum, zijn er in dit weekend herden-
kingsplechtigheden, de presentatie 
van een biografie en concerten.

De priester Floris van der Putt, die op 
21 november 1915 in Stratum werd 
geboren, was leraar, dirigent, orga-
nist, maar bovenal componist. Bijna 
al zijn composities zijn ontstaan naar 
aanleiding van een gelegenheid, een 
opdracht of een verzoek. Floris van 

der Putt is van grote betekenis voor 
de ontwikkeling van de Nederlands-
talige liturgische muziek in de R.K. 
Kerk. Daarnaast heeft hij volksliederen 
gecomponeerd die behoren tot het al-

gemeen cultuur bezit van Nederland, 
zoals Toen de hertog Jan kwam varen.

Het herdenkingsweekend wordt op 
zaterdag 21 november om 11.00 uur 
geopend met een beiaardconcert op 
de Heuvel in Lieshout. Daar brengt 
Boudewijn Zwart, op zijn mobiele bei-
aard, muziek ten gehore die door Flo-
ris van der Putt werd gecomponeerd 
voor dit instrument. Aansluitend is er 
om 12.00 uur een korte herdenkings-
plechtigheid bij het graf op het naast-
gelegen kerkhof. Naast genodigden, 
vertegenwoordigers van de parochie 
en gemeente Laarbeek is het St. Ser-
vatiusgilde hierbij aanwezig. Het gilde 
betoont op eigen wijze eer aan hun 
oud-gildeheer en ereburger van Lies-
hout

Commissaris van de Koning Wim van 
de Donk ontvangt om 15.00 uur in het 
Provinciehuis de leden van de Brabant-
se Bond van Muziekverenigingen. De 
Stichting Floris van der Putt heeft in 

samenwerking met de bond ‘Het Lied 
van Hertog Jan’ laten arrangeren in 
drie verschillende uitvoeringen. Hier-
voor zijn gevraagd: Jasper Staps, Je-
roen Geevers en Matthias van Nispen 
tot Pannerden. In het provinciehuis is 
de première van deze werken. Alle 380 
aangesloten leden van de Brabantse 
Bond hebben deze arrangementen 
ontvangen met het verzoek dit werk 
op te willen nemen in hun repertoire.

In de Lieshoutse St Servatiuskerk is ’s 
avonds om 19.00 uur een eucharis-
tieviering met als celebrant Mgr. A. 
Hurkmans. Deze viering staat geheel 

in het teken van Floris van der Putt en 
zijn muziek. Muzikale ondersteuning 
wordt verleend door de Beekse Canto-
rij en organist Ad van Sleuwen.

Om 20.15 uur vangt in deze kerk een 
concert aan en wordt het eerste exem-
plaar van de biografie over de persoon 
en het werk van Floris van der Putt 
aangeboden. Prof. Dr. Anton Vernooi, 
emeritus hoogleraar liturgische mu-
ziek, is gevraagd dit boek te schrijven. 
Naast het eerde genoemde koor wordt 
aan dit concert meegewerkt door het 
seniorenorkest van de Harmonie St. 
Cecilia uit Lieshout.

Op zondag 22 november wordt 
met een eucharistieviering, aanvang 
10.00 uur, in de Bossche St. Jans-
kathedraal het Floris van der Putt 
jaar afgesloten. In de kathedraal 
gaat hulpbisschop Mutsaers voor en 
luistert de Schola Cantorum de ere-
dienst op met muziek van Floris van 
der Putt.

Alle activiteiten, uitgezonderd het 
Provinciehuis (alleen voor genodig-
den), zijn gratis toegankelijk. Infor-
matie: www.florisvanderputt.nl.

Stilstaan bij de 100e geboortedag van de Brabantse priester/musicus

Brabant herdenkt Floris van der Putt

Eigenaar: Stef van Oorsouw 
Locatie: Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Van het bourgondisch koken maakt Kookcentrum 
Brabant uit Beek en Donk nu een uitstapje naar pro-
fessionele taarten bakken. Vanuit het razendpopulai-
re televisieprogramma ‘Heel Holland Bakt’ kwam het 
idee om workshops taarten bakken te gaan geven, 
uiteraard onder deskundige begeleiding. Op zaterdag 
23 januari staat de eerste workshop gepland. 

Waar moeten mensen aan denken als het gaat over 
taarten bakken, Stef? 
“Wie ‘Heel Holland Bakt’ heeft gekeken, heeft gezien 
dat er veel verschillende soorten taarten zijn. Deze 
workshops zijn nieuw voor ons. De eerste workshop 
beginnen wij met biscuittaarten als basis. Vanuit hier 
kun je heel veel verschillende kanten op. Zo kun je een 
chocolade- of mokkataart maken, maar ook een slag-
roomtaart. Deelnemers aan de workshop krijgen bij ons 
een keuze uit diverse taarten die zij kunnen maken.” 

En hoe gaat dat dan precies?
Onder professionele begeleiding krijgen de deelnemers 
te horen hoe zij het beste hun taart kunnen bakken. Zo 
leren ze bijvoorbeeld alles over de opmaak en spuit-
technieken. De workshop duurt ruim drie uur. Daarna 
heeft ieder een eigen taart gemaakt, die hij/zij mee 
naar huis mag nemen. Mocht dit een succes zijn, willen 
we in verschillende niveaus workshops gaan houden, 
zodat de meest uiteenlopende taarten bij ons gemaakt 
kunnen worden.” 

Lekker! Ik wil graag een keer een workshop volgen. 
En nu?
“Op zaterdag 23 januari staat de eerste workshop 
gepland (zie de informatie hiernaast). Kun je dan niet 
maar heb je wel interesse om een andere keer deel te 
nemen? Neem ook dan even contact op. Bij voldoende 
animo voor een volgende workshop, prikken we snel 
een nieuwe datum.” 

Kookcentrum  Brabant
Prins Hendrikstraat 8

5741GR Beek en Donk

 info@kookcentrumbrabant.nl
www.kookcentrumbrabant.nl

06-46598595

Maak de heerlijkste mooiste taarten en 
leer diverse technieken onder deskundige 

begeleiding

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

OP DE KOFFIE BIJ...  KOOKCENTRUM BRABANT
NIEUW! Workshop taarten bakken! Gebaseerd op ‘Heel Holland Bakt’ 
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Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Benoemingsprocedure burgemeester
• Nieuw inzamelsysteem Laarbeek bekend

Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek
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woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek
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Gemeente actueel

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

Op vrijdag 20 november komen er twee raadsleden aan het woord. 

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

Voorgenomen uitschrijving Basisregistratie Persoonsgegevens 

Uit onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waarop zij bij de 
gemeente staan ingeschreven. Omdat het voor de gemeente onbekend is waar deze personen 
verblijven, is het college van burgemeester en wethouders voornemens om hen uit te schrijven 
uit de Basisregistratie Personen (BRP). Uitgeschreven personen kunnen geen beroep meer 
doen op sociale voorzieningen in Nederland en geen officiële documenten (bijvoorbeeld 
paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) meer aanvragen.

Oproep
Staat uw naam hieronder of weet u waar onderstaande personen verblijven? Neem dan contact 
op met de gemeente Laarbeek, via telefoonnummer 0492 469 700 of e-mail: gemeente@
laarbeek.nl. 

Als de gemeente uiterlijk op 9 december 2015 geen reactie heeft ontvangen, wordt 
onderstaande persoon uitgeschreven:

Naam  Geboortedatum  Geboorteplaats
R.W.J.L. van Geel 2 augustus 1991  Helmond

Als de gemeente uiterlijk op 11 december 2015 geen reactie heeft ontvangen, wordt 
onderstaande persoon uitgeschreven:

Naam  Geboortedatum  Geboorteplaats
J.J.R.M. Ummels 18 juni 1972  Helmond

Drank- en Horecawet

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben verleend 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende 
drank aan:
• Stichting Kwizut, Prins Hendrikstraat 10 in Beek en Donk tijdens het organiseren van 

een feestavond (bekendmaking winnaar Kwizut 5e editie) in Beek en Donk op zaterdag 
8 januari 2016 van 19.00 tot 1.30 uur. Het evenement wordt georganiseerd in sport- en 
evenementenhal D’n Ekker en in een bijgesloten feesttent aan de Muzenlaan 2a in Beek en 
Donk (verzonden 16 november 2015).

• Café-zaal Van de Burgt, Heuvelplein 21 in Beek en Donk tijdens Laarbeek Live, dat zal 
worden gehouden op zaterdag 29 juli 2016 van 19.00 tot 0.45 uur en op zondag 30 juli 2016 
van 13.30 tot 0.45 uur, op het Heuvelplein in Beek en Donk (verzonden 16 november 2015).

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

Wet op de kansspelen 

Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten
Volgens de Wet op de Kansspelen is een horeca-inrichting verplicht een aanwezigheids-
vergunning bij de gemeente aan te vragen voor het in huis hebben van kansspelautomaten. 
Zonder een aanwezigheidsvergunning, verleend door de burgemeester van de gemeente 
Laarbeek, zijn kansspelautomaten in een horeca-inrichting niet toegestaan. 
Een aanvraagformulier, mede ondertekend door een bedrijf met een exploitatievergunning 
voor speelautomaten, is bij zulke bedrijven te verkrijgen. 
De legeskosten voor de aanwezigheidsvergunning in 2016 moeten nog worden vastgesteld 
door de gemeenteraad. De verschuldigde leges als bedoeld in de legesverordening Titel 1 
rubriek 17 onder b bedragen in 2015 € 56,50 voor één kansspelautomaat en € 34,00 voor 
iedere volgende automaat. 

Verleende vergunningen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Buurtvereniging Plan West voor het organiseren van een kerstmarkt op een gedeelte van de 

Dorpsstraat in Lieshout op zondag 13 december 2015 van 11.00 tot 18.00 uur (verzonden 
3 november 2015).

• Café/zaal Van de Burgt voor het organiseren van een muziekfestival ‘Laarbeek Live’ op het 
Heuvelplein in Beek en Donk op vrijdag 29 juli van 19.00 tot 1.00 uur en op zaterdag 30 juli 
2016 van 12.00 tot 1.00 uur (verzonden 3 november 2015).

• Familie Verhoeven-Vilier voor een huwelijksvoltrekking in de kiosk in de Muziektuin in Beek 
en Donk op vrijdag 3 juni 2016 tussen 12.30 en 15.00 uur (verzonden 9 november 2015).

• Stichting Kwizut voor het organiseren van een feestavond op zaterdag 9 januari 2016 van 
19.00 tot 1.30 uur in de hal van het sportcomplex en in een tent die op het bijbehorende 
terrein wordt geplaatst aan de Muzenlaan 2a in Beek en Donk (verzonden 10 november 
2015).

• KBO Beek en Donk voor het organiseren van de jaarlijkse kerstviering in muziekcentrum 
Het Anker, Pater Vogelsstraat 39 in Beek en Donk op woensdag 16 december 2015 van 
12.30 tot 18.00 uur (verzonden 10 november 2015).

• A.T.T.C.’77 voor het houden van een Luikse Markt in de gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat 
30 in Aarle-Rixtel op zondag 3 januari 2016 van 11.00 tot 15.00 uur (verzonden 11 november 
2015).

• Duke Cultural Productions voor het geven van een beiaardconcert op zaterdag 21 november 
2015 van 11.00 tot 12.30 uur op de Heuvel in Lieshout (verzonden 11 november 2015).

• Rollerclub De Oude Molen voor het houden van een rommelmarkt in de Rollerhal, Lage 
Heesweg 1 in Beek en Donk op zondag 10 januari 2016 van 8.00 tot 17.00 uur (verzonden 
12 november 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben 
verleend aan:
• Leger des Heils ReShare voor het inzamelen van gebruikte kleding op een nader te bepalen 

dag(en) in de maanden februari/maart 2016.
• Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp voor het inzamelen van gebruikte kleding op een nader 

te bepalen dag(en) in de maanden mei/juni 2016.
• Jantje Beton voor het inzamelen van gebruikte kleding op een nader te bepalen dag(en) in 

de maanden augustus/september 2016.
• Stichting Kleding-Ophaal Voor Algemeen Medisch Onderzoek voor het inzamelen van 

gebruikte kleding op een nader te bepalen dag(en) in de maanden november/december 
2016 (verzonden 10 november 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben 
verleend voor:
• Het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening van de gemeente Laarbeek voor de verkoop van kerstbomen op het adres 
Kerkstraat 41 in Aarle-Rixtel van 1 tot en met 24 december 2015 (verzonden 5 november 
2015).

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

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
ontwerpbeschikking is genomen:

Locatie Kern  Inzagetermijn Werkomschrijving
Gemertseweg 26  Beek en Donk 17-11 t/m 29-12-2015 huisvesting buitenlandse werknemers 

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

Afgehandelde sloopmeldingen

Locatie Kern  Werkomschrijving  Activiteit
Kloosterdreef 8 Aarle-Rixtel verwijderen van asbest slopen
Heieindseweg 3 Mariahout verwijderen van asbest slopen
Rooijseweg 19 Mariahout slopen van een aan- bijgebouw slopen

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

Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl
Gat in de weg?

november
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Like ons op 
facebook.com/GemeenteLaarbeek

Bezwaarschriften

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend besloten te hebben de volgende 
verkeersmaatregel te treffen:
• Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Otterweg in Beek en 

Donk.

Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 20 november 2015 tot vrijdag 
1 januari 2016 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.

Contact, beroep en voorlopige voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift indienen. Voordat u 
dat doet, adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met de heer Frans Vlemmix. 
De heer Vlemmix bespreekt dan met u het genomen besluit. Bent u daarmee niet geholpen? 
Dan kunt u alsnog een beroepschrift sturen aan: Rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen 
zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank 
uw beroepschrift niet meer kan behandelen. Een beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat 
verder: uw naam en adres, de datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden (argumenten) van het beroep. Wilt 
u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om 
een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De 
Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt 
uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) beroepschrift of een voorlopige voorziening? 
Neem dan contact op met de rechtbank Oost-Brabant, telefoon (073) 620 20 20.

Exploitatievergunning

De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen aan mevrouw L.A. Assem, 
De Wieken 51 in Beek en Donk, op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
voor het uitbaten van Porto Marina, Dorpsstraat 17B in Lieshout (verzonden 9 november 2015). 

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

Aanvragen omgevingsvergunning

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
Herendijk 7 Lieshout 9-11-2015 plaatsen bouwwerk voor opslag
Peeldijk ongenummerd Aarle-Rixtel 16-11-2015 veranderen situering     
   tunnelkappen

Aangevraagde sloopmeldingen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Slotstraat 14 Beek en Donk 11-11-2015 verwijderen van asbest
Valkendijk 12 Aarle-Rixtel 11-11-2015 verwijderen van asbest
De Wieken 40 Beek en Donk 12-11-2015 verwijderen van asbest
Gemertseweg 24 Beek en Donk 16-11-2015 verwijderen van asbest

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

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

Locatie                           Kern              Werkomschrijving       Activiteit
Ptr. Eustachiuslaan 8a   Aarle-Rixtel   huisvesten seizoenarbeiders    planologie/brandv. gebr.
Heindertweg/Schoolstr.  Aarle-Rixtel    brandveilig gebr. brede school  brandveilig gebruik   

Bovenstaande vergunningen zijn verzonden op 13-11-2015.

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

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Dromen

De laatste tijd ben ik weer verschillende 
keren door wat gebiedjes in Laarbeek 
rond aan het struinen geweest. Bij een 
van die tochtjes kwam ik twee keer een 
vos tegen die op een meter of tien voor 
me het pad kruiste. Dit deed me weer 
denken aan enkele jaren terug toen we 
een echte winter hadden met enkele 
weken volop sneeuw en ijs. Ik weet het, 
niet iedereen zit hier op te wachten, 
maar het zijn omstandigheden waar ik 
volop van kan genieten. 

Toen er dus volop sneeuw lag, had ik 
op een gegeven moment een vos in 
het vizier die ook overdag op jagerspad 
ging. Ik heb hier toen verschillende 
weekenden foto’s van kunnen maken 
na vele uurtjes posten in de vrieskou. 
Het lukte me toen om van heel dichtbij 
foto´s te maken van dit schuwe dier, wat 
natuurlijk een kick geeft en de adrena-
line door je lijf laat stromen. 

Als je zo’n prachtig dier zo kan observ-
eren zonder dat hij je in de gaten heeft, 
ben je de kou en ontbering zo verget-
en. Ik droom alweer van sneeuw en 
mijn volgende ontmoeting met een vos, 
ik droom van onze Mooie Laarbeekse 
natuur.Tip Marcel! Bel: 0492 - 383103 

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Aarle-Rixtel
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De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en 

Someren regelen de zorg en ondersteuning voor hun inwoners samen 

onder de naam Peel 6.1. 

Zorg en ondersteuning:
De zes Peelgemeenten regelen het samen

Overgangscliënten AWBZ en indicatie Jeugdzorg 

Heeft uw kind een indicatie voor Jeugdzorg? Of ontvangt u zorg vanuit de 
AWBZ via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)? Loopt uw beschikking door 
na 1 januari 2016? Dan hoort u bij de groep overgangscliënten. Heeft u pas 
na 1 januari 2015 voor het eerst een indicatie aangevraagd voor de Wmo of 
jeugdhulp, dan is dit bericht niet voor u bedoeld. 

Beschikkingsbrief voor overgangscliënten
De zorg kan gaan over dagbesteding, individuele begeleiding, kortdurend 
verblijf en beschermd wonen (ZZP-C-pakket) of een indicatie voor Jeugdzorg. 
Sinds 1 januari 2015 regelt de gemeente deze vormen van zorg via de Wmo 
2015 en de Jeugdwet. Als overgangscliënt(e) houdt u uw huidige zorg in 
ieder geval tot 1 mei 2016. Voor mensen die een persoonsgebonden budget 
(pgb) ontvangen, betekent dit dat het budget na 1 januari, in ieder geval 
tot 1 mei 2016, gelijk blijft. Alle mensen die het aangaat, ontvangen in de 
komende maanden een formeel besluit (beschikking) van de gemeente. 
Overgangscliënten die half december nog niets ontvangen hebben, doen er 
goed aan om zelf contact te zoeken met Peel 6.1.

Herbeoordeling na 1 januari 2016
Er vindt nog een inhoudelijke herbeoordeling plaats van uw recht op zorg of 
de manier waarop u de zorg ontvangt (in natura of als pgb). Zolang er geen 
herbeoordeling is geweest, blijft uw zorg ongewijzigd. Voor de herbeoordeling 
kan een Wmo- of jeugdconsulent u thuis bezoeken. Die kijkt samen met u wat 
de beste oplossing is. Wat kunt u zelf? Heeft u familie, buren of kennissen die 
u kunnen helpen? Of is er een voorziening in de buurt? Dat is voor iedereen 
anders. Bereidt u zich goed voor op het gesprek. Vraag ook iemand die u 
vertrouwt om bij het gesprek aanwezig te zijn. Denk aan een familielid of 
mantelzorger. U kunt ook altijd een cliëntondersteuner inschakelen. 

Eigen bijdrage Wmo
Voor zorg vanuit de Wmo betalen cliënten een eigen bijdrage in de kosten 
die afhankelijk is van het inkomen. Vanaf 1 januari 2016 gaat de berekening 
anders dan cliënten onder de AWBZ gewend waren. Overgangscliënten kunnen 
zelf berekenen of er iets in hun situatie verandert. Op de website 
www.peel6-1.nl/veelgesteldevragen staat meer informatie over de eigen 
bijdrage.

Meer informatie
Vragen over dit bericht kunt u stellen aan Peel 6.1 via tel. 14 0492 
(zonder kengetal). U vindt ook informatie op de website www.peel6-1.nl.

Gemeentelijke Zorgverzekering 

Is uw inkomen laag en heeft u veel medische kosten? In een goedkope 
zorgverzekering zit vaak geen dekking voor onderwerpen zoals bril, 
fysiotherapie, steunzolen en tandartskosten. Als u die rekeningen helemaal 
zelf moet betalen dan bent u toch nog duur uit. Deze extra kosten worden 
meestal niet meer via de bijzondere bijstand vergoed. Door de juiste 
verzekering te kiezen bent u uiteindelijk beter af.

Collectieve aanvullende verzekering
Uw gemeente heeft speciaal voor mensen met een laag inkomen een 
gemeentelijke verzekering bij CZ met daarin voordelige pakketten voor 
de Collectieve aanvullende verzekering. Om toegelaten te worden moet u 
voldoen aan enkele voorwaarden, zoals een maximale inkomensgrens.

Aanmelden en informatie
Meldt u zich snel aan bij Peel 6.1 om te informeren of u voor de gemeentelijke 
collectieve verzekering in aanmerking komt. Regel uw overstap op tijd als u nu 
nog niet verzekerd bent bij zorgverzekeraar CZ. Een overstap naar een nieuwe 
zorgverzekeraar moet voor 1 januari geregeld zijn. Kijk voor meer informatie 
op www.peel 6-1.nl of bel 14 0492 (zonder kengetal). 
Aanmelden en verzekeringen vergelijken kan vanaf half november ook via 
www.gezondverzekerd.nl. 

Laag inkomen en moeite om rond te komen? 

Heeft u een laag inkomen? Komt u moeilijk rond? U hoeft het niet 
alleen op te lossen! Uw gemeente heeft allerlei regelingen voor 
mensen met een laag inkomen, zoals Bijzondere bijstand; Collectieve 
aanvullende verzekering; Individuele inkomenstoeslag; Maaltijdregeling; 
Schulddienstverlening. Peel 6.1 voert deze regelingen uit.

We hebben de regelingen op een rijtje 
gezet in een nieuwe folder. U vindt de 
folder in het folderrek bij uw gemeente 
of op de website www.peel6-1.nl. Wilt u 
weten of u in aanmerking komt voor een 
regeling? Neem dan contact op met Peel 6.1 
via 14 0492 (zonder kengetal). In Laarbeek 
kunt u bovendien bij Stichting Leergeld 
(in Gemert) terecht voor hulp waarmee uw 
kind toch mee kan doen op school of bij 
een vereniging.

Laag inkomen en hoge medische kosten? Stap over op de gemeentelijke collectieve verzekering bij CZ. 
Regel het op tijd! Kijk op www.Peel6-1.nl of bel 14 0492 zonder kengetal.
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Aarle-Rixtel - Wat hebben ABBA en 
JAZZ met elkaar? Waterloo, Dancing 
Queen of I have a dream. Overbe-
kend en vaak gehoord. Maar Water-
loo als jazzballad? I have a dream met 
een lekkere groove? Veel jazz-stan-
dards vinden hun oorsprong in popu-
laire liedjes van vroegere Broadway 
musicals. Dus waarom zou jazz van 
vandaag niet terug kunnen grijpen op 
liedjes uit de jaren ’70?

Jazz-zangeres Judith Nijland durfde 
het aan en deed samen met haar band 
een greep in het enorme repertoire 
van de Zweedse groep. Ze nam een 
groot aantal bekende en wat min-
der bekende songs onder handen. 
De liedjes blijven overeind, maar jazz 
neemt het over. Het resultaat is een 
creatief, muzikaal en verrassend con-
cert geworden. En ABBA klinkt hierna 
nooit meer hetzelfde. 

Judith’s heldere en warme stem met 
groot bereik is erg flexibel. Vaak zeg-
gen mensen dat haar geluid op dat 
van Karen Carpenter lijkt. Judith is een 
prettige verschijning op het podium, 
soms kwetsbaar en vaak vol humor. 
Ze neemt je mee in haar verhaal en 
bovenal geniet ze zichtbaar van de in-
teractie op het podium met haar band 
en het publiek. Een verrassend con-
cert, zowel voor jazzfanaten als voor 
de pure ABBA fans!

Beleef het mee bij Wim Beeren Jazz 
Society op woensdag 25 novem-
ber in zaal Van Bracht, Kerkstraat 9 
te Aarle-Rixtel!  Check www.jazztri-
butetoabba.com   voor aanvullende 
info en luistervoorbeelden. Line-up: 

Judit Nijland – vocals, Danny van 
Kessel – piano, Pieter Althuis – bas, 
Arie den Boer – drums. Entree €8,00, 
aanvang 20.30 uur. Kijk ook op 
www.wimbeerenjazzsociety.nl.

Judith Nijland met A Jazz Tribute To ABBA in zaal Van Bracht

Optreden bij Wim Beeren Jazz Society

Judith Nijland

www.mooilaarbeek.nl

Met daarop de complete Laarbeekse bedrijvengids!

Alleen nu: 
Heel veel korting op online advertenties! 
Staat uw bedrijf er niet tussen? Of wilt u meer informatie over adverteren?

      0492-832182      0492-832182

Vernieuwde websiteVernieuwde website

Vanaf vandaag!

verkoop@mooilaarbeek.nl

Kan het subsidieprogramma in de toekomst nog beter? 
Afgelopen week heeft de gemeen-
teraad het subsidieprogramma 
2016-2019 vastgesteld. De opposi-
tiepartijen stemden tegen. Zij had-
den grote bezwaren tegen enkele 
onderdelen van het programma. 
Deze wogen bij hen klaarblijkelijk 
zo zwaar dat zij hun stem aan het 
voorstel niet konden geven. 

Het subsidieprogramma geeft de 
komende vier jaren financiële arm-
slag aan de diverse verenigingen, 
stichtingen en andere organisaties 
bij het organiseren van hun belang-
rijke activiteiten binnen Laarbeek. 
Zonder deze ondersteuning is het 
vaak moeilijk om de activiteiten van 
de grond te krijgen. Daarom is het 
belangrijk dat uiteindelijk dit subsi-
dieprogramma door de Laarbeekse 
gemeenteraad is vastgesteld. Het 
geeft de verenigingen een bepaalde 
mate van zekerheid. CDA Laarbeek 
onderschrijft dit programma van 
harte, want de Laarbeekse organi-
saties kunnen hiermee hun plan-
nen voor de komende jaren weer 
gaan vormgeven. De activiteiten 
die verenigingen met hun vele 

vrijwilligers ontplooien worden 
zeer gewaardeerd; ze zijn de 

onmisbare smeerolie voor de 
leefbaarheid in onze lokale 
gemeenschap. En dat willen 
we met z’n allen graag zo 

houden.
 Daarom vindt het CDA Laarbeek 
ook dat de gemeente en de Laar-
beekse organisaties gezamenlijk 
moeten blijven nadenken over de 
manier van subsidiëren. Men kan 
daarover vele vragen stellen. Is bij-
voorbeeld de huidige methode om 
sportverenigingen per jeugdlid te 
subsidiëren de beste? Of zijn andere 
manieren effectiever? Bijvoorbeeld 
het baseren van de financiële on-
dersteuning op het aantal of de aard 
van de sportevenementen of spor-
tactiviteiten die de sportvereniging 
organiseert? Evenementen waarbij 
bijvoorbeeld ook niet-leden zijn be-
trokken of worden uitgenodigd. 
Is het huidige subsidiestelsel duur-
zaam genoeg, is het toekomstbe-
stendig? Om het nuttige en gewaar-
deerde werk van de vele vrijwilligers 
en verenigingen tot in lengte van 
jaren veilig te stellen is het zinvol 
fundamenteel na te denken over 
het doel van de subsidies, over de 

gehanteerde grondslagen en ver-
deelsleutels van de subsidiegelden; 
kortom over een duurzaam subsi-
diestelsel ook voor de periode ná 
2019. Wij zijn daar allen bij gebaat. 

Het zou goed kunnen zijn dat de 
huidige manier van subsidiëren te-
gen de achtergrond van duurzame 
financiering in de toekomst niet lan-
ger wenselijk is, we weten het niet. 
Tegen dat licht is het noodzakelijk de 
subsidietrajecten grondig te evalue-
ren en zo nodig te herijken want we 
dienen zuinig en verantwoord om 
te gaan met het ons toevertrouwde 
gemeenschapsgeld. En daarom die-
nen we voortdurend kritisch te blij-
ven kijken naar de manier waarop 
we deze uitgaven doen.

Op welke wijze brengt het gemeen-
schapsgeld het meeste rendement 
op zodat de inwoners van Laarbeek 
er zo optimaal mogelijk van kunnen 
profiteren?

De subsidies voor de komende jaren 
zijn weer vastgesteld. Maar de dis-
cussie over een duurzame en even-
wichtige verdeling van de subsidie-
gelden voor de daarop volgende 
vier jaren moet nu worden gestart, 
opdat de smeerolie nog vele jaren 
zijn werk goed kan blijven doen. De 
verenigingen en vrijwilligers zijn uit-
genodigd om hierover mee te den-
ken. 

Marcel van der Heijden
Fractieleider CDA Laarbeek

die verenigingen met hun vele 
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we met z’n allen graag zo 

Veel activiteiten bij 
seniorenvereniging/KBO Lieshout
Lieshout – In het Dorpshuis van 
Lieshout is op vrijdag 20 november 
weer een KBO kienavond. Iedereen 
is van harte welkom.  De zaal in het 
Dorpshuis is open om 19.00 uur, 
het kienen begint om 20.00 uur. Er 
zijn mooie prijzen te winnen.  Na 
het kienen is er nog een loterij.

‘Samen Uit Eten’ 
‘Samen Uit Eten’ is deze keer op 
dinsdag 24 november in een wel 
heel bijzonder restaurant: ‘Inclusief 
Restaurant’ in Helmond. Dit res-
taurant is onderdeel van de Atlant 
Groep en krijgt lovende recensies.

Filmcyclus 
Dinsdagmiddag 1 december is in het 
Dorpshuis de tweede bijeenkomst in 
het kader van de Filmcyclus. Deze 
middag wordt de film Troubled Water 
van Erik Poppe vertoond. Het thema 
van deze achtste Filmcyclus is ‘Weer 
in het reine komen’. De film wordt in-
geleid en nabesproken door de heer 
Philip Verdult, filosoof-theoloog van 
de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Als u geen passe-partout hebt kunt u 
ook aan de zaal een kaartje voor deze 
ene film kopen. Toegang is voor ie-
dereen: jong en oud, lid en geen lid 
van de KBO. U bent van harte wel-
kom.

Derde lezing kunstgeschiedenis 
Op maandag 7 december houdt 
mevrouw Ine Pels haar derde lezing 
kunstgeschiedenis. De avond be-
gint om 20.00 uur in de Hofkamer 
van Franciscushof. Mevrouw Pels 
bespreekt een aantal actuele lopen-
de tentoonstellingen en zij gaat uit-
voerig in op een extra onderwerp. 

Workshop kerstbloemstukken maken 
Na het grote succes van de Work-
shop Herfstbloemstukken maken 
op dinsdag 20 oktober gaan ze 

nu kerststukken maken, opnieuw 
onder de inspirerende en deskun-
dige leiding van de bloemist van 
Bloemend in de Dorpsstraat, Ralph 
Bertens. Bloemist Bertens zorgt 
voor alle bloemen en verdere be-
nodigdheden. Hij vraagt u wel zelf 
een mesje en/of snoeischaar mee 
te brengen. De avond begint om 
19.00 uur in het Dorpshuis. De kos-
ten zijn €23,50. U kunt zich opge-
ven voor deelname bij de Inloop in 
het Dorpshuis op dinsdagmorgen 
van 10.00 tot 11.30 uur, t/m dins-
dag 1 december 

Kerstmarkt in Dortmund 
De reiscommissie heeft voor dit jaar 
Dortmund in Duitsland gekozen 
als plaats waar ze een Kerstmarkt 
gaan bezoeken. De kerstmarkt in 
Dortmund wordt vaak omschre-
ven als de grootste in Duitsland. 
Er zijn meer dan 300 kraampjes en 
heel veel ambachten te bewonde-
ren. Daarnaast is er ook een breed 
aanbod aan eten en drinken. De 
dag wordt besloten met een geza-
menlijk diner. U kunt zich vanaf nu 
al bij de Inloop opgeven voor deze 
mooie dagreis. De KBO reist met 
één bus, geef u dus bijtijds op. De 
bus vertrekt woensdagochtend 9 
december om 9.30 uur vanaf het 
Dorpshuis en is tegen 22.00 uur 
weer terug in Lieshout. ’s Middags 
om 16.30 uur vertrekken ze weer 
uit Dortmund en rijden dan naar 
Het Witte Huis in Zeeland waar het 
diner plaatsvindt. De prijs voor deze 
dag, incl. reis, koffie met gebak en 
afscheidsdiner, is €40,00. U kunt 
zich opgeven bij de Inloop tot en 
met uiterlijk dinsdag 1 december. 
Ook niet-leden van KBO-Lieshout 
zijn van harte welkom. Voor hen is 
deelname €45,00.

LEZERSPODIUM

25 kunstenaars exposeren in Atelier Vonk 
Aarle-Rixtel - In het kader van KIEK  
(Kunst In Etalage Kijken) vindt op vrijdag 
20 november en zaterdag 21 november 
een expositie plaats van 25 kunstenaars 
uit Aarle-Rixtel. Elke kunstenaar kan tij-
dens deze 2 dagen enkele kunstwerken 
tonen in het sfeervolle ingerichte Atelier 
Vonk.

De expositie is op vrijdag 21 november 
geopend van 18.00 tot 21.00 uur en op 
zaterdag 21 november van 11.00 tot 
17.00 uur. Tijdens deze expositie die gra-
tis toegankelijk is zijn de kunstenaars zo 
veel als mogelijk aanwezig.
Atelier Vonk vindt u aan de Klokken-
gietersstraat 1 in Aarle-Rixtel. Voorheen 
zat hier Klokkengieterij Petit & Fritsen. 

In een bijzondere omgeving kunt u ge-
nieten van de werken van deze Aalrese 
Kunstenaars. Op vrijdagavond wordt de 
expositie opgeluisterd met muzikale on-
dersteuning.

Graag nodigen ze u uit om te genieten 
van de kunstwerken in en bijzondere 
ambiance  van Atelier Vonk.
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Maak een afspraak, het eerste gesprek 
is kosteloos. Of kijk op hypotheker.nl

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

De Hypotheker 
regelt alles 
voor je hypotheek.

Helmond Zuid Koninginnewal 37 (0492) 550 655
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Helmond Zuid Koninginnewal 37 (0492) 550 655 uw persoonlijke adviseur uit Beek en Donk, Peter van Rooij
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Geschiedschrijving over Aarlese brouwersfamilie Prinsen 

Leven in de brouwerij
Aarle-Rixtel - Wie kent niet het monu-
mentale huis aan de Dorpsstraat 16 in 
Aarle-Rixtel, tegenover de kerk? Het 
is al meer dan honderdvijftig jaar in 
het bezit van de familie Prinsen. Van 
1930 tot 1981 stond naast het pand 
de puddingpoederfabriek, Prinsen 
B.V. Daarvoor bevond zich op die plek 
meer dan zeventig jaar bierbrouwerij 
De Zwaan. Die werd in 1857 opgezet 
door Martinus Prinsen, afkomstig van 
landgoed Croy, waar zijn vader Cor-
nelius Princen al sinds 1803 bierbrou-
wer op het kasteel was.

Dit alles intrigeerde nazaat Jan Prin-
sen en zijn vrouw Lia Prinsen-Holland 
in die mate dat zij jarenlang historisch 
onderzoek hebben gedaan naar deze 
brouwersfamilie. Het resultaat van hun 
speurtocht is het boek ‘Leven in de 
brouwerij – Belevenissen van een Bra-
bantse brouwersfamilie in en om Aar-
le-Rixtel’. Het boek bestrijkt een perio-

de van tweehonderd jaar (1772-1973) 
en vier generaties Prinsen. Door de 
kenmerkende, humoristische schrijf-
stijl van Jan Prinsen leest het als een 

roman. Door het hele verhaal klinkt de 
verbondenheid van de Prinsens met 
de Aarlese dorpsgemeenschap: in de 
politiek en het verenigingsleven. Het 
boek wordt verlevendigd met brieven, 
persoonlijke notities, aktes en foto’s.

Jan Prinsen en zijn vrouw Lia waren 
beiden actief binnen de Aarlese Heem-
kundekring Barthold van Heessel en 
schreven voor heemkundig kwartaal-
blad Het Hagelkruis. Jan was de oud-
ste zoon van de Johan Prinsen met 
wiens overlijden het boek eindigt. Hij 
groeide op in het pand aan de Dorps-
straat en zette samen met zijn broers 
de puddingpoederfabriek van zijn va-
der voort. Het boek kwam in 1996 af, 
maar werd wegens omstandigheden 
nooit uitgegeven. Hun drie dochters 
Jola, Mandy en Wieneke hebben dat 
nu postuum gedaan.

Het boek is vanaf 23 november 2015 
te bestellen via boekenbestellen.nl, de 
boekhandel of bol.com. ISBN 978-90-
824428-0-9, 341 blz., €22,95.

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

Op de foto van vorige week kwam één 
reactie binnen:

Die boerderij staat 
aan het Knapersven. 
Vroeger woonden 
daar Jan en Nelly 
Dekkers, nu woont 
er de familie Heesak-
kers.

Met vriendelijke 
groeten,

L.Heesakkers

Historische beelden

Het monumentale huis aan de Dorpsstraat 16 in Aarle-Rixtel

Afbeelding van de omslag
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Energie café Laarbeek
3 december 2015 

Energie vraagt dagelijks onze aandacht.

Wat kunnen we doen om  de wereld voor het 
nageslacht te bewaren en de duurzaamheid van 
ons leven te verbeteren.

Het energie café Laarbeek wil de eerste aanzet 
zijn voor een samenwerking op het gebied van 
duurzaamheid. 

Hebt u interesse in ……., kom dan naar Energie café 
Laarbeek op 3 december 2015.

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
zeeuws@hotmail.com of 
hf.maas@gmail.com 

Programma

3 december 2015 
Café Dave van de Burgt
Heuvelplein 21   Beek en Donk 

Zaal open 19:30 uur  Start 20:00 uur, Einde 22.30 uur

Sprekers

Klaas Althuizen 
Duurzaamheid een werelds perspectief

Marjorie van Doren
Nederland Duurzaam en Brabant woont slim

Dyon Noy
Op weg naar een plaatselijke Coöperatie

Pauze

In gesprek met elkaar op weg naar een Laarbeeks Initiatief

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door Rabobank Peel Noord

Ophaal- en terugbrengpunt in het Buurthuis

Bibliotheekpunt Mariahout gaat veranderen
Mariahout - Bibliotheekpunt Ma-
riahout wordt vanaf januari 2016 
omgezet naar een ophaal- en te-
rugbrengpunt. Het servicepunt in 
zijn huidige vorm komt daarmee te 
vervallen. 

Aanleiding voor deze verandering 
is het beperkte gebruik van het 
servicepunt in verhouding tot de 
kosten. In overleg met vrijwilligers 
van Zorg om het Dorp is daarom 
gezocht naar een geschikte alterna-
tieve manier van dienstverlening. In 
het Buurthuis komt een ophaal- en 
terugbrengpunt. Eén maal per week 
komt de vervoersdienst van de bi-
bliotheek de gereserveerde boeken 
halen en brengen. De boeken staan 
in een kast in de foyerruimte van het 
Buurthuis, en kunnen opgehaald en 
teruggebracht worden op alle mo-
menten dat het buurthuis geopend 
is. Deze verandering betekent in 
Mariahout minder bibliotheekboe-
ken, maar wel meer flexibiliteit.

Daarnaast kunnen bibliotheekle-
den uit Mariahout natuurlijk ge-
bruik blijven maken van de collec-
tie van de andere vestigingen van 
Bibliotheek De Lage Beemden in 
onder andere Lieshout, Beek en 
Donk en Gemert. Door de vesti-
gingen te bezoeken of door thuis 
of in het buurthuis online boeken 
te reserveren. 

Huidige collectie Mariahout
De huidige volwassencollectie blijft 
in het Buurthuis en wordt door de 
bibliotheek geschonken aan de in-
woners van Mariahout. Deze col-
lectie vormt de eerste inhoud van 
de ‘ruilkast’. Zonder tussenkomst 
van de bibliotheek kan iedereen 
hiervan gebruikmaken. De ruilkast 
werkt volgens het neem-en-geef-
principe van boeken lenen, ruilen 
of achterlaten. Met elkaar en voor 
elkaar. 

De jeugdcollectie wordt geschon-
ken aan basisschool Bernadette. 
Daar wordt op dit moment een 
Bibliotheek op School (BOS) ge-
vormd. De BOS brengt lezen en 
leesplezier zo dicht mogelijk bij 
kinderen.

Vrijwilligers aanwezig
Eens per week is een vrijwilliger 
aanwezig zijn voor hulp en advies 
bij het reserveren van de boeken. 
Ook is er een vrijwilliger die boe-
ken bezorgt en ophaalt bij diege-
nen die door ziekte of een handi-
cap niet zelf naar de bibliotheek 
kunnen komen. 

Om de aanpassingen in het Bi-
bliotheekpunt Mariahout zo ge-
ruisloos mogelijk te laten ver-
lopen, is het servicepunt van 
donderdag 17 december tot en 
met vrijdag 1 januari gesloten. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Oude huishoudelijke apparaten gevraagd
Beek en Donk – Op de dagbeste-
ding voor mensen met een ver-
standelijke beperking, de Nieuwe 
Werf is vanaf 1 januari een recy-
cle-groep gestart. Hier worden 
elektrische apparaten gedemon-
teerd en gescheiden om milieu-
vriendelijk af te voeren. De cliën-
ten van de dagbesteding vinden 
het leuk werk en het is ook nog 
eens goed voor het milieu.

Op deze dagbesteding zijn ook Bart 
en Corke van de Vossenberg werk-
zaam. Het werk vinden ze prachtig 
mooi om uit te voeren, maar helaas 

raken ze door de te demonteren 
materialen heen. Hierdoor kunnen 
ze niet meer vooruit en dat vinden 
ze erg jammer. Daarom wordt er 
gevraagd of er mensen zijn in de 
garage, op zolder of in de schuur 
nog oude (defecte) apparatuur 
hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan mixers, broodroosters, strijkij-
zers, stereo’s, computers, videore-
corders, enz.

Deze kunt u op werkdagen tus-
sen 09.00 en 16.00 uur inleveren 
op De Nieuwe Werf, Wethou-
der Heinsbergenplein 4 te Beek 

en Donk of bij Cor en Petra van 
de Vossenberg, Prinsenkamp 8 te 
Boerdonk. Wanneer u niet in de 
gelegenheid bent om de spullen 
te brengen kunt u contact op-
nemen via tel. 06–29164446 of 
0492–732006. Zij komen het dan 
ophalen.

Let op: in verband met de veilig-
heid van de mensen, mogen zij 
geen oude televisiebeeldbuizen of 
printers met poedertoner in ont-
vangst nemen. Alvast hartelijk be-
dankt.

Het beeld ‘de Spijkermaker’ weer als nieuw

Centrummanagement schoont 
Piet van Thielplein op

Beek en Donk - Besmeurd en aangetast 
door het weer; de Spijkermaker op de 
hoek Piet van Thielplein en Koppelstraat, 
zag er niet zo netjes meer uit. Een doorn 
in het oog van de bezoekers en onderne-
mers op en rond het Piet van Thielplein. 

Het beeld, de Spijkermaker, van kun-
stenaar Ton Grassens uit Gemert, werd 
in 1993 op het Piet van Thielplein ge-
plaatst. Maar in de loop van de tijd 
bleek het bronzen beeld besmeurd, was 
aangetast en de Spijkermaker stond er 
maar wat beteuterd bij.

Het centrummanagement, dat onder 
andere het doel heeft het centrum aan-
trekkelijker te maken voor de bezoekers, 
heeft de laatste weken wat achterstallig 
onderhoud gepleegd aan de stoepen en 
netheid op- en rond het plein. Ook in de 
steegjes tussen de gebouwen is er veel 

gedaan aan opruimwerkzaamheden.

Maar het schoonmaken van het karak-
teristieke beeld van de Spijkermaker 
vergde wat meer dan alleen poetsen, 
vegen en schrobben. Er werd contact 
opgenomen met de kunstenaar Ton 
Grassens, die precies wist te vertellen en 
voor te doen, hoe het beeld opgeknapt 
kon worden. “Voorzichtig schoonma-
ken, daarna met een kleine brander de 
aangetaste plekken goed warm maken 
en inwrijven met vette meubelboen-
was”, stelde Ton voor en voegde zelf de 
daad bij het woord.

Na uren noeste arbeid door mede-
werker Antoine leefde het beeld weer 
helemaal op. Als nieuw is hij weer het 
karakteristieke beeld dat zo goed past 
bij Beek en Donk; de Spijkermaker … hij 
staat weer netjes bij zijn aambeeld.

 Medewerker Antoine maakt samen met de kunstenaar het standbeeld schoon 
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Een hoog niveau in een zonnige tijd
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
     (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel - Muziekgezelschap “De 
Wanhoop” en zanggroep “De Keie-
galmers” waren afgelopen donder-
dag samen te beluisteren in Zonnetij 
te Aarle-Rixtel.

Voor een groot publiek werd alles uit 
de muziekkast gehaald om ‘oude’ 
deuntjes aangenaam te laten klinken, 
zodanig dat het bij menig bewoner 
van “Zonnetij” een snaar deed trillen. 
In een tijd waarin andere muziekvor-

men hoogtij vieren voor het grote pu-
bliek, bleek dat “de oude doos” nog 
lang niet vergeten is.

Heerlijk Helmonds
De Helmondse zanggroep “De Keie-
galmers” tilde “De Wanhoop” naar 
een nog hoger(!) plan, en dat zegt 
veel over de muzikale verstrengeling 
van Aarle-Rixtel met Helmond. Al ja-
ren geeft deze zanggroep extra cachet 
aan de Keiekletsavonden. Zo ook nu: 

enthousiast werden door deze groep 
de teksten gezongen van vele liedjes 
waarvan de muziek door “De Wan-
hoop” op weergaloze wijze werd ver-
klankt. Als zij hun zogenaamde eigen 
liederen zingen, maakt dat veel onder-
goed nat; hun Helmonds dialect klinkt 
zo vermakelijk dat iedere Aarlenaar 
jaloers gaat verlangen naar zoveel ei-
genheid. Het spel van de accordeonist 
stuwt bij de kwaliteit van de groeps-
vertolking naar een heerlijk vermake-
lijk niveau. Met het prachtig gedragen 
lied “Wa lulde van mai” suggereer-
de de groep dat er in Ale net zoveel 

geroddeld wordt als in Helmond; die 
suggestie werd door een enthousiast 
gehoor bevestigd. 
Dirigent Hubert Geurts de grootste 
kei
Hubert zie je smullen van de geslaag-
de vertolkingen van “oud zeer” en 
eigentijds Helmonds; hij weet iedere 
muzikant te bewegen om zich vol-
ledig te geven, als pendant van zijn 
eigen inzet. “De Wanhoop” heeft 
doorgaans in Willem Verhoeven een 

opperbeste spreekstalmeester; tijdens 
diverse optredens in het verleden wist 
Willem alle muziekstukken zodanig 
aaneen te smeden dat de toehoorders 
het idee hebben moeten krijgen dat 
de stukken op die manier tot stand 
zijn gekomen! Voor vanavond had 
Willem die functie overgedragen aan 
Marieke Bouwman, die op elegante 
wijze allerlei wijsheden bij het publiek 
bracht.

Hoofdschotel: Smartlappen!
Je hoeft niet uitgesproken van Holland 
te houden om zeer verknocht te zijn 
aan een dorp, in dit geval Aarle-Rixtel; 
hier horen wij graag de klokken lui-
den, wellicht mooier van klank dan die 
van Arnemuiden. Wonend dichtbij bij 
de Zuid-Willemsvaart en Wilhelmina-
kanaal hebben wij net iets meer met 
de Maas dan met de Waal. 

Om een maatschappelijke deun, over 
bezuinigingen en vermagering van 
zorg, enigszins te doen vergeten, 
speelden we “Niet Kniezen Niet Zeu-
ren” om daarin te onderstrepen dat 
het leven de moeite waard is en we 
dat niet moeten vergête! Aan het eind 
van ons optreden klonk, terwijl de 
glazen al gevuld werden, “Rot ist der 
Wein”. Tot slot deinde de aanwezige 
“massa” mee op “We’ll meet again”: 
dat spreken we af. Zelden kun je mee-
maken dat er vijf toegiften gespeeld 
en gezongen worden; op deze avond 
verleidde het publiek de uitvoerende 
partijen tot extra zang en spel.

Dè ge bedankt zèèt dè witte
Nee, het klonk echt vriendelijk en ge-
meend dat dankwoord van Arie van 
Heukelom namens de vrijwilligers. 
Bets van Ham plaatste een gouden 
opmerking met een bedankje aan de 
vrijwilligers.

HEUVEL 6    -    LIESHOUT    -    0499-421231    -    PROFILEDECONCURRENT.NL
Kom-kijk & koop bij de Concurrent in Lieshout waar service en garantie hoog in het vaandel staan!

21% BTW WEG ERMEE!
Vanaf 20 november 
t/m 5 december

21% BTW WEG ERMEE!21% BTW WEG ERMEE!

• Met uitzondering van verzekeringen, 
afgeprijsde artikelen en het fi etsplan

• Alleen artikelen die op voorraad zijn
• Geen inruil van fi etsen
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Sinterklaasintocht
lieshout

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
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Locatie: Aarle-Rixtel
Molenstraat 9A/B
Aarle-Rixtel
0492 - 38 21 20

Locatie: Beek en Donk
Waterhoenlaan 2a
Beek en Donk
0492 - 46 33 97

Nu ook Oefentherapie Cesar

Even heerlijk ontspan-
nen tijdens of na een 
stressvolle periode? Of 
misschien juist je spieren 
soepel laten maken ti-
jdens de voorbereiding 
op een sportevenement? 
Corrie Ligteringen biedt 

vanuit Paramedisch Cen-
trum Laarbeek sport- en 
ontspanningsmassages 
waarmee zij klachten als 
hoofdpijn, rugpijn en spi-
erpijn kan verhelpen of 
verlichten. Ook bij slaap-
problemen, RSI-klachten 
of menstruatie- en over-
gangsklachten kan een 
massage een gunstige in-
vloed hebben.

Laagdrempelig
“Aanraking is belangrijk in 
het leven”, vertelt Corrie. 
“De mens heeft van na-
ture aanraking nodig om 
te kunnen zijn wie hij is. 
Door massage kun je beter 
in je vel komen te zitten, 
zowel lichamelijk als men-

taal”. De massagetafel van 
Corrie staat in het Parame-
disch Centrum Laarbeek. 
Daardoor is zij laagdrem-
pelig bereikbaar. “Mensen 
stappen hier gemakkeli-
jker naar binnen dan bij 
een masseur aan huis. En 
de fysiotherapeuten ver-
wijzen hun cliënten soms 
door omdat een massage 
de therapie kan versterk-
en. Andersom vraag ik een 
fysiotherapeut soms ook 
om mee te kijken als ik 
vermoed dat dat zinvol is”.

Sport- en ontspanning
“Veel klachten waar 
mensen voor bij mij komen 
zijn stress gerelateerd. 
Door massage voel je je 

eigen lijf weer, waardoor 
je kunt gaan ontspannen. 
Daarnaast ondersteun ik 
met mijn massages sport-
ers in hun voorbereiding 
op een seizoen of evene-
ment. Massage kan veel 
betekenen voor bijvoor-
beeld wielrenners of wan-
delaars die deelnemen 
aan een evenement als 
de Vierdaagse of de Ken-
nedymars. Bij het inta-
kegesprek vraag ik altijd 
met welk doel en welke 
klachten iemand komt en 
hoe lang hij er al last van 
heeft. Ook wat er even-
tueel al gedaan is om de 
klachten op een andere 
manier te verhelpen is van 
belang om te weten. Met 

die informatie kan ik aan 
de slag met de behande-
ling en stem ik af op de be-
hoefte van de persoon die 
plaats neemt op de massa-
getafel”.  

Meer informatie over de 
behandelmogelijkheden, 
tarieven en contactge-
gevens vindt u op www.
paramedischcentrumlaar-
beek. Corrie Ligteringen 
is voor informatie en af-
spraken bereikbaar per 
e-mail: cligteringen@
gmail.com of telefonisch 
op 06-54622866.

“Beter in je vel dankzij een sport- of ontspanningsmassage”

Corrie Ligteringen

Sommigen hebben last 
van hoofdpijn en overver-
moeidheid. Anderen 
ontwikkelen darmklacht-
en of een hoge spierspan-
ning. Stress uit zich op veel 
verschillende manieren 
en als het lang aanhoudt 
kan het zeer ongezond 
zijn. Vanaf 16 november 
houdt psychosomatisch 
fysiotherapeut Nanneke 
Tiel wekelijks een stress-
spreekuur. Loop eens bin-
nen om gratis en vrijbli-
jvend te bespreken hoe 
u om kunt gaan met uw 
stressklachten. 

“Stress is een sluipmoor-
denaar”
Stressklachten uiten zich 
vaak lichamelijk. Nan-
neke is gespecialiseerd in 
het herkennen en beïnv-
loeden van de complexe 
relatie tussen lichamelijk 
en psychisch functioneren. 
Ze vertelt: “Stress wordt 

ook wel een sluipmoorde-
naar genoemd. Hoe langer 
je staat blootgesteld aan 
stress, hoe groter de kans 
dat je steeds moeilijker 
herstelt van allerlei klacht-
en. Dat kan ook een een-
voudige verkoudheid zijn, 
die maar moeilijk overgaat. 
Stress is een breed begrip 
en kan door veel factor-
en veroorzaakt worden. 
Een hoge werkdruk, prob-
lemen in de relatiesfeer, 
de zorg voor een naaste. 
Zomaar wat situaties die, 
als ze niet van tijdelijke 
aard zijn, spanningen en 
zorgen met zich mee bren-
gen en stress kunnen vero-
orzaken”. 

“Luisteren naar je lichaam 
en op tijd ingrijpen”
Volgens Nanneke is het 
menselijk lichaam heel 
goed in staat om de sig-
nalen van te veel stress op 
te vangen en grenzen aan 

te geven. “Maar voor vel-
en van ons is het lastig om 
te luisteren naar die sig-
nalen. Een psychosoma-
tisch fysiotherapeut kan 
daarbij helpen. Met be-
hulp van oefeningen kan 
ik je bijvoorbeeld leren om 
te luisteren naar je eigen 
lichaam en vervolgens op 
tijd in te grijpen. Ik ben 
geschoold in verschillen-
de soorten methodieken 
die ik in kan zetten. Dat 
gaat van ontspannings- en 
ademhalingstechnieken 
tot NLP en cognitieve ge-
dragsverandering”.

“Kom vrijblijvend in-
formeren wat ik voor je 
kan betekenen”
Psychosomatisch fysi-
otherapeut. Dat is een 
moeilijk woord en klinkt 
heel gewichtig. Voor veel 
mensen is de drempel 
dan ook hoog om een af-
spraak te maken. Of ze 

denken, ach, het is maar 
tijdelijk en die klacht-
en gaan wel weer over. 
Daarom verzorgt Nanneke 
vanaf 16 november het 
stress-spreekuur. Iedere 
maandagavond tussen 
18.00 en 19.00 uur loopt 
u gratis en vrijblijvend bin-
nen voor informatie en ad-
vies. “Kom gewoon eens 
kijken wat ik voor je kan 
betekenen. Het is zonde 
om de stress te ver op te 
laten lopen, terwijl je met 
relatief eenvoudige oe-
feningen kan leren om er 
mee om te gaan. Vaak zal 
een kort advies of een hu-
iswerkoefening voldoende 
zijn om thuis verder te 
kunnen. In complexere sit-
uaties bespreek ik wat ik 
als psychosomatisch fysi-
otherapeut kan betekenen 
in een vervolgtraject. Je 
bepaalt altijd zelf of je ook 
echt verder wilt met zo’n 
behandeling”.

Het stress-spreekuur vin-
dt iedere maandag plaats 
tussen 18.00 en 19.00 
op de locatie van Fysi-
otherapie Kemps & Rijf 
aan de Molenstraat 9A in 
Aarle-Rixtel. Wilt u eerst 
meer informatie of een af-
spraak met Nanneke Tiel 
inplannen op een ander 
moment? Kijkt u dan op 
www.fysiokempsrijf.nl of 
belt u met 0492-382120.

“Loop eens binnen tijdens het stress-spreekuur”

Nanneke Tiel
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Concert O&U met Studenten Harmonie Orkest Twente

Euphoniumspeler Robbert Vos

Beek en Donk - Koninklijke Harmo-
nie Oefening & Uitspanning en het 
Studenten Harmonie Orkest Twente 
verzorgen op zondag 6 december een 
concert in de Verkadefabriek in ‘s-Her-
togenbosch. Het concert heeft als titel 
‘Musique Renard’ wat op symbolische 
wijze verwijst naar de solist die deze 
middag met O&U optreedt: euphoni-
umspeler Robbert Vos. 

Robbert Vos wordt gezien als een 
van de meest toonaangevende eup-
honiumspelers van dit moment. De 
Nederlandse componist Jan Bosveld 
schreef speciaal voor hem de compo-
sitie ‘Les Ruses du Renard’, wat in het 
Frans zoveel betekent als ‘de streken 
van de vos’, hetgeen uiteraard refe-
reert aan de bijzondere kwaliteiten van 
deze muzikant van weergaloze klasse. 
Verder speelt O&U werken van Percy 
Grainger en Alfred Reed, twee ge-
roemde componisten in de wereld van 
de blaasmuziek. Het harmonieorkest 
staat onder leiding van Fried Dobbel-
stein. 

Uit een andere ‘streek’ van Nederland 
komt het Studenten Harmonie Orkest 

Twente. Dit harmonieorkest, beter be-
kend als SHOT, is verbonden aan de 
Universiteit van Twente in Enschede. 
Het orkest, dat al jaren onder leiding 
staat van Ronny Buurink, speelt met 
regelmaat in het buitenland en trad 
ook op in het Concertgebouw van 
Amsterdam. Ook SHOT brengt een 
aantal mooie werken ten gehore deze 
middag, waaronder het prachtige Oc-
tober van Eric Whitacre. 

Naast de gevarieerde muziek en het 
virtuoze euphoniumspel wat deze 
middag te horen is, is ook de con-
certlocatie een bijzonderheid op zich. 
De Verkadefabriek wordt door velen 
gezien als het culturele centrum van 
’s-Hertogenbosch en staat bekend om 
zijn mooie industriële uitstraling. 

Het concert wordt gegeven in de gro-
te zaal van de Verkadefabriek, gelegen 
aan de Boschdijkstraat 45 in ‘s-Her-
togenbosch. Aanvang van het con-
cert is 15.00 uur en de prijs van een 
entreekaartje bedraagt €12,50. Voor 
meer informatie over de orkesten kunt 
u terecht op de websites www.oenu.nl 
en www.shot.utwente.nl. 

Aarle-Rixtel – Simits verzorgt op 
zondag 22 november een optre-
den om 14.30 uur in het Kouwen-
bergs kerkje. Met hun heerlijke 
muziek en mooie verhalen weten 
ze zeker dat het weer een fantas-
tische middag wordt. De muziek 
van Simits is typisch Jiddisch. Dat 
betekent vrolijk en wild, maar te-
gelijkertijd ook droevig en melan-
cholisch. Simits begint met Max 
Silverenberg.

Bij de kleine Max thuis werd op 
een kofferpick-upje de muziek van 
de vermaarde joodse zanger Leo 
Fuld gedraaid. Veel later verzamelt 
Max een aantal muzikanten om 
zich heen die liefde voor muziek 
paren aan vriendschap, spontani-
teit en gezelligheid.

Max Silverenberg speelt zelf de 
sopraansaxofoon en hij zingt de 
meest gevoelige liedjes. Naast hem 
staat Kees de Wit, met zang, (bas)

klarinet, fluit en altsaxofoon. René 
Vermaes speelt bandoneon, gitaar 
en piano en de stuwende kracht 
en ritmische basis wordt gevormd 
door Ruud Sempel op bas. René en 
Ruud arrangeren vaak de eeuwen-
oude joodse traditionals, zodat die 
liedjes naar de 21ste eeuw worden 
gekatapulteerd.

Simits speelde onder andere in 
Paradiso Amsterdam, op de Gent-
se Feesten, het Lombokfestival in 
Utrecht, het Joods Festival in de 
Effenaar en in Muziekcentrum 
Frits Philips en zeven jaar op een 
rij in de straten en op de pleinen 
van Avignon. En... al enkele keren 
in het Kouwenbergs kerkje.

Volgens eigen zeggen is Simits een 
apart bandje, maar het is gewoon 
een fantastisch bandje. De entree 
bedraagt €5,00 incl. consumptie. 
Kaartjes kunnen ook worden gere-
serveerd via tel. 0492-382943.

Lieshout - De feestavond was al 
lang aangekondigd. En beetje bij 
beetje werd er meer over de invul-
ling van de avond losgelaten. Het 
draaide allemaal om de nieuwe 
naam voor Die Milka’s. Uiteinde-
lijk was het afgelopen zaterdag 
dan zo ver. Hoewel de carnavals-
 periode enkele dagen geleden 
was afgetrapt had de avond hier 
op zich niks mee te maken. 

Toch moeten de ongeveer twee-
honderd bezoekers zich in carna-
valssferen hebben gewaand. Want 
het was ouderwets gezellig in het 
bomvolle café Van Lieshout aan 
de Dorpsstraat in Lieshout. Samen 
met gastzangers Riny Heesters en 
Peter van de Greef trakteerden 
Die Milka’s de enthousiaste be-
zoekers op een gevarieerde mee-
zing avond. Het repertoire ‘Elvis’ 
en ‘Cocker’ is bij respectievelijk 
Heesters en Van de Greef in goe-
de handen. Dat lijdt geen twijfel. 
Maar het wachten was toch op de 
nieuwe naam van Die Milka’s die 
de avond waren begonnen met 
hun allerlaatste set onder de naam 
Die Milka’s. 

Om klokslag 22.30 uur was het 
dan zover. Na de aankondiging, 
het applaus en de ruim aanwezige 
confetti betraden in gloednieuwe 
felgroene pakken De Medlies voor 
de eerste keer het podium. De 
Medlies. De naam bekt goed en is 
heel toepasselijk met de verwijzing 
naar medley’s waarbij de schrijf-
wijze -lies verwijst naar Lieshout. 
Goed en knap gevonden. Zoals 
verwacht gingen de 4 zangers 
verder met dat waar ze patent op 
hebben. Mensen vermaken met 
meezingers, feestmuziek en inha-
kers & meedeiners. Tel hierbij op 
de enorme gastvrijheid en talrijke 
hapjes die door Van Lieshout wer-
den aangeboden en deze avond is 
er een om te blijven herinneren. 
Zoals ze op de eigen facebookpa-
gina (www.facebook.com/demed-
lies) zelf al schreven: “Voor hen die 
er waren: wat hebben we genoten 
van jullie als publiek. Voor hen die 
er niet waren: jullie hebben een 
waar feestje gemist”. Voor meer 
informatie over De Medlies kijk op 
www.demedlies.nl

Simits in het Kouwenbergs kerkje met Jiddische muziek 

Nieuwe naam bekend gemaakt tijdens feestavond

Die Milka’s zijn niet meer, lang leve De Medlies
Die Milka’s heten vanaf nu De Medlies 
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Ben jij op zoek naar een betaalbare nieuwbouwwoning en wil je 
zelf de regie hebben over het ontwerp? In de wijken De Beekse 
Akkers en De Hoge Regt kunnen toekomstige bewoners nu ge-
zamenlijk hun woningen ontwikkelen en bouwen. 

ZELF DE REGIE IN HANDEN
Bij deelname ga je samen met de architect aan tafel om de kaveloppervlakte, 
indeling, grootte en uitstraling van jouw nieuwe (t)huis te bepalen en daar-
mee heb je ook invloed op de uiteindelijke prijs van de woning. Wil je groter 
of kleiner wonen? Het is allemaal bespreekbaar!

KOM OP 30 NOVEMBER A.S. NAAR DE INFORMATIEAVOND
Geïnteresseerden zijn op maandag 30 november a.s. om 19:30 uur van 
harte welkom op de vrijblijvende informatiebijeenkomst bij de locatie van 
Rabobank Peel Noord, Koppelstraat 91 in Beek en Donk. Aanmelden kan via 
communicatie@peelnoord.rabobank.nl.

• Twee-onder-een-kapwoning : vanaf € 231.750,- v.o.n.
• Royale hoekwoning    : vanaf € 223.000,- v.o.n.
• Royale tussenwoning   : vanaf € 191.000,- v.o.n.

INFORMATIEBIJEENKOMST: SAMEN BOUWEN IN BEEK EN DONK

www.facebook.com/SamenbouweninBeekenDonk | info@vastgoedregisseur.nl 

ONTWIKKEL ZELF JE NIEUWE (T)HUIS IN DE BEEKSE AKKERS OF DE HOGE REGT

Mariahout – oMase had op dins-
dag 10 november haar jaarlijkse 
‘oMase- avond’. Aan het begin 
van de avond werd even aandacht 
geschonken aan de bestuurswis-
seling die aan het begin van het 
nieuwe verenigingsjaar plaatsge-
vonden had. 

Na vijftien jaar voorzitterschap KVO/
oMase heeft Jeanne van Hoof de 
voorzittershamer overgedragen aan 
Marieke Hulsen. Deze memoreerde 
nog even de voorbije jaren en vooral 
het jaar waarin oMase zich afscheid-
de van KVO en een zelfstandige 
vrouwenvereniging werd. Dat dit 
een goede keuze geweest is blijkt 
wel uit het nog steeds groeiende 
aantal enthousiaste leden. In 4 jaar 
tijd is het ledenaantal gegroeid van 
72 naar 122 leden. Jeanne werd be-
dankt met een attentie en bloemen 
voor haar bijdrage in de afgelopen 
jaren maar ze verlaat het bestuur 
nog niet, ze blijft als vicevoorzitter.

Na dit officiële moment was het de 
beurt aan de dames van de Veghel-
sedijk om de avond te verzorgen. 
Zij brachten een leuk programma 
met toneel, muziek en zang en de 
stemming zat er al meteen goed in. 
Na de pauze was er nog een leu-
ke quiz waar iedereen fanatiek aan 
meedeed. De avond werd afgeslo-
ten met een loterij en de voorzitter 
wenste de dames die volgend jaar 
aan de beurt zijn veel succes.

Bestuurswisseling bij oMase
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Cendra - Expeditie Laarbeek
Iedereen heeft kunnen zien dat Ex-
peditie laarbeek van start is gegaan 
met een Halloweentocht in de Ba-
kelse bossen waar 135 kinderen 
aan deelnamen.

CENDRA heeft hier een grote rol in 
gespeeld en wil er niet aan voorbij-
gaan dat dit alleen maar mogelijk 
was door de inzet van een groot 
aantal vrijwilligers uit alle kernen 
van Laarbeek die in hun vrije tijd 
belangeloos uren in het bos heb-
ben gezeten. Ook de eigen vrij-
willigers, welke de tocht hebben 
gerealiseerd en tot in de late uren 
bezig zijn geweest met opruimen, 
de omwonenden en eigenaren van 
grond zijn we dankbaar voor hun 
begrip voor de overlast wat zo’n 

evenement met zich meebrengt. 
Wij als bestuur gaan er trots op 
dat zoveel mensen uit alle kernen 
samenwerken om onze jeugd een 

fijne avond te bezorgen.

Ad de Hoon    bestuur CENDRA

LEZERSPODIUM

Mariahout – oMase had op dins-
dag 10 november haar jaarlijkse 
‘oMase- avond’. Aan het begin 
van de avond werd even aandacht 
geschonken aan de bestuurswis-
seling die aan het begin van het 
nieuwe verenigingsjaar plaatsge-
vonden had. 

Na vijftien jaar voorzitterschap 
KVO/oMase heeft Jeanne van 
Hoof de voorzittershamer overge-
dragen aan Marieke Hulsen. Deze 
memoreerde nog even de voorbije 
jaren en vooral het jaar waarin 
oMase zich afscheidde van KVO 
en een zelfstandige vrouwenver-
eniging werd. Dat dit een goede 
keuze geweest is blijkt wel uit het 
nog steeds groeiende aantal en-
thousiaste leden. In 4 jaar tijd is het 
ledenaantal gegroeid van 72 naar 
122 leden. Jeanne werd bedankt 
met een attentie en bloemen voor 
haar bijdrage in de afgelopen jaren 
maar ze verlaat het bestuur nog 
niet, ze blijft als vicevoorzitter.

Na dit officiële moment was het 
de beurt aan de dames van de 
Veghelsedijk om de avond te ver-
zorgen. Zij brachten een leuk pro-
gramma met toneel, muziek en 
zang en de stemming zat er al me-
teen goed in. Na de pauze was er 
nog een leuke quiz waar iedereen 
fanatiek aan meedeed. De avond 
werd afgesloten met een loterij en 
de voorzitter wenste de dames die 
volgend jaar aan de beurt zijn veel 
succes.

Bestuurswisseling bij oMase

Grote vlooienmarkt in de Dreef
Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis 
de Dreef te Aarle-Rixtel wordt er zon-
dag  22 november van 9.00 tot 16.00 
uur een vlooienmarkt gehouden. Deze 
vlooienmarkt is georganiseerd door de 
stichting Aarle-Rixtel in samenwerking 
en ten bate van de EHBO, volleybalver-
eniging Cialfo, badmintonclub de Gan-
zeveer en de veteranen van ASV, allen 
uit Aarle-Rixtel.

Op deze markten kunnen particulieren 
een kraam of grondplaats huren voor 
de verkoop van tweedehands goederen. 
Bezoekers kunnen snuffelen naar snuis-
terijen, huisraad,  boeken, elektrische 
apparaten, huishoudelijke apparaten, 

kleding, cd’s, platen, speelgoed, te veel 
om op te noemen. Wie nu eens eindelijk 
de zolder op wil ruimen of van spullen 
af wil komen, die eigelijk zonde zijn om 
weg te gooien, kan nu terecht op de 
gezellige vlooienmarkt in Aarle-Rixtel, 
waar men ook kan genieten van een 
kopje koffie, drankje of hapje.

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

Sinds kort heeft Baboux Kids 
Store een betaalbare damescol-
lectie met een maximale prijs 
van €39,95 in de winkel. Dankzij 
het succes van hun nieuwe da-
mesmode hebben zij besloten 
om dit concept door te trekken in 
de Tienercollecties, Kids- en ba-
bycollecties! 

Vanaf nu is de kleding dan ook 
nooit duurder dan €39,95 (m.u.v. 
jassen en enkele vesten). Ze heb-
ben de prijzen van de tienerkle-
ding dan ook stevig aangepakt 
en alle spijkerbroeken, truien, 
etc. van bekende merken zijn nu 
ook maximaal €39,95. Zo wordt 
winkelen bij Baboux steeds inte-
ressanter, 400m2 kleding van de 

leukste merken tegen de laagste 
prijs en een mooie damescollectie 
van 16 tot alle leeftijden. Het leu-
ke van de damescollectie is dat ze 
elke week nieuwe dingen binnen 
krijgen. Het blijft uniek, want ze 
kopen slechts enkele stuks van 
elk item in, zo blijft de collectie 
nieuw en verrassend! Daarnaast is 
Baboux ook makkelijk bereikbaar 
en je kunt gratis parkeren.

Baboux Kids Store
Kanaaldijk 2, Aarle-Rixtel

Winkelen wordt steeds interessanter

Nieuw concept bij Baboux!

Advertorial

Cendra - Expeditie Laarbeek
Iedereen heeft kunnen zien dat Ex-
peditie laarbeek van start is gegaan 
met een Halloweentocht in de Ba-
kelse bossen waar 135 kinderen 
aan deelnamen.

CENDRA heeft hier een grote rol in 
gespeeld en wil er niet aan voorbij-
gaan dat dit alleen maar mogelijk 
was door de inzet van een groot 
aantal vrijwilligers uit alle kernen 
van Laarbeek die in hun vrije tijd 
belangeloos uren in het bos heb-
ben gezeten. Ook de eigen vrij-
willigers, welke de tocht hebben 
gerealiseerd en tot in de late uren 
bezig zijn geweest met opruimen, 
de omwonenden en eigenaren van 
grond zijn we dankbaar voor hun 
begrip voor de overlast wat zo’n 

evenement met zich meebrengt. 
Wij als bestuur gaan er trots op 
dat zoveel mensen uit alle kernen 
samenwerken om onze jeugd een 

fijne avond te bezorgen.

Ad de Hoon    bestuur CENDRA
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Lieshout - Dit keer speciaal voor de 
Lieshoutse tieners een disco met als 
thema de Sint, maar wel eentje die elk 
feestbeest leuk vindt op vrijdag 27 no-
vember. De pepernotendisco van vorig 
jaar bezocht de jeugd massaal, cadeaus 
inpakken voor alle gasten, doen ze niet 
dat wordt een beetje abnormaal. Ze 
hebben een mystery guest die avond en 
de rest maken ze ook nog niet bekend, 
maar het wordt zeker een vette disco, 
boordevol show en entertainment. 

Wat staat er nog meer op vrijdagavond 
27 november te gebeuren? Overtuig je-
zelf door er te zijn en laat je verrassen en 
opbeuren. Party Jockey Tim (Tim Fren-
ken) jullie diskjockey en entertainer heeft 
dit keer weer iets speciaals voor ogen en 
doet onder andere ook een beroep op 
jullie rijm vermogen. Kom met een rap, 
rijm, gedicht of heb je een mooi verhaal 
en past het bij het thema en zij vinden 
het ook goed allemaal. Dan kan jij iets 
moois winnen, dus als ik jou was zou ik 
na dit gelezen te hebben er maar vast 
aan beginnen. 

Heb je een zwarte pruik of wat schmink 
en een baret met veer, of een witte 
baard, staf met mijter en kom je verkleed 
in de juiste sfeer. Wordt je gespot en kom 
je in de spotlight, dan sta je met je prijs 
vereeuwigd op de &RG-teens website.

Deze discoavond vind plaats in de Club 
Energie ruimte, de jeugdruimte van het 
Dorpshuis te Lieshout onder toezicht 
van  de vrijwilligers van &RG-teens, 
tienerwerk Lieshout. Dit wordt weer de 
hele avond feesten tot je erbij neervalt, 
op muziek die jij leuk vindt. Je verbaast 
je als je om je heen kijkt, want iedereen 
doet mee! Win mooie prijzen of wordt 
&RG-teen van de maand. 

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

Potjedorie, lentekriebels spelen plots 
een onontdekte rol in de zachte 
maand november, terwijl peperno-
ten liggen te wachten op smach-
tende kinderen in vele supermark-
ten. Dieuwertje is alvast begonnen 
aan haar jaarlijkse traditie door het 
Sintjournaal prestigieus aan te kon-
digen om zo ook maar de Sintkrie-
bels aan te wakkeren bij de jongste, 
maar ook de wat oudere jeugd. 
‘Meester, wanneer gaan wij nou 
onderhand eens lotjes trekken? Ik 
wil weten wie ik heb met de sur-
prise.’ Een ontwakingsmoment uit 
de toetsen, oefenstof en rappor-
ten. ‘Verrek, is het alweer zover?’, 
denk ik. ‘Vrijdagmiddag, dan zal de 
loting plaatsvinden.’ Een enthousiast 
geknik gevolgd door een gillende 
mededeling voor haar klasgenoten is 
het gevolg. ‘Meester, Femke zei dat 
we vrijdag gingen loten, klopt dat?’ 
Roos komt nog even om bevestig-
ing vragen, zoals dit ook een tra-
ditie is geworden. ‘Gaan, Roos, wij 
gáán dan lootjes trekken.’ Dat stemt 
Roos tevreden, waarna ook zij nog-
maals gillend de mededeling doet, 
maar daar reageert niemand meer 
op. Haar klasgenoten weten na al 
die jaren wel dat Roos dikwijls nog 
mededelingen playbackt.
Het werd vrijdag, tergend langzaam 
dat wel, zo vond Roos. ‘Hèhè, ein-
delijk, wat duurde dat lang.’ Helaas 
moest ze nog wat langer wachten, 
aangezien er een aantal jeugdigen 
eerder in de lotjes mochten graaien. 
Uiteindelijk mocht ook zij haar lotje 
in ontvangst nemen en opende ze 
deze vol verwachting. Met een hoog 
gegiebel vouwde ze het bekladde 
briefje weer dicht, waarna een ge-
heimzinnige blik over het papiertje 
de wereld in werd geworpen. ‘Ik 
weet wie ik heb’, waren de triom-
fantelijke woorden waarmee ze de 
verwachtingsvolle gezichten beant-
woordde. ‘Goh, het is niet waar’, 
reageerde Fons licht cynisch. ‘Toch 
wel fijn dat je dát weet!’ Fons was 
vervolgens aan de beurt en trok 
zichzelf, wat weer leidde tot verwar-
ring bij de leerlingen die al geweest 

waren. ‘Moeten onze lootjes nu 
terug? Mogen we ze houden? Ik heb 
Rob nu! Ow, oeps, dat mocht ik niet 
zeggen. Wie heb jij?’ Chaos alom, 
alleen Pietje Paniek ontbrak nog om 
het compleet te maken. Nadat 5 mi-
nuten van totale wanorde voorbij 
waren, was alles koek en ei en kon 
de geheimhoudingsplicht beginnen. 
Op de kop af 6 minuut 42, voordat 
de eerste ‘ik weet al wie Pieter heeft’ 
over de speelplaats klonk. Het was 
ook een zware loting geweest. Hen-
drik deed een voorspelling:
‘Naar mijn mening is Karel gekoppeld 
aan Tina, terwijl Tina zich in zal gaan 
zetten voor Paul. Paul, die moet op 
pad voor Roel en Roel zal moeten 
gaan knutselen voor Rik en Rik heeft 
mij! Ikzelf, jaaaaaaaaaaaaaaaaaa, dat 
zeg ik natuurlijk niet, maar Yorick, 
die heeft de ‘dark horse’ van deze 
klas, Emma. Dat komt ook goed uit, 
want zij houdt van paarden, haha!’ 
‘Hendrik, zonder enige logica, heb 
jij dan Yorick?’, vraag ik! Er valt een 
verbouwereerde stilte, waarin je het 
kwartje in de bovenkamer van Hen-
drik hoort vallen. ‘Euhm, ow, ik moet 
gaan. De kapper wacht!’ ‘Succes 
met je surprise, Hendrik. Ik zal mijn 
mond houden’.

Mees Joost

Hectische loting

Het werd vrijdag, tergend langzaam 

delijk, wat duurde dat lang.’ Helaas 
moest ze nog wat langer wachten, 
aangezien er een aantal jeugdigen 
eerder in de lotjes mochten graaien. 
Uiteindelijk mocht ook zij haar lotje 
in ontvangst nemen en opende ze 
deze vol verwachting. Met een hoog 
gegiebel vouwde ze het bekladde 

heimzinnige blik over het papiertje 
de wereld in werd geworpen. ‘Ik 

fantelijke woorden waarmee ze de 
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COLUMN

bij Tok Tokkie…
voelt iedereen zich thuis

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

Kom verkleed in de juiste sfeer

Pepernotenparty bij &RG-teens

Burgemeester Ronnes te gast op basisschool 
Bernadette te Mariahout

Mariahout – Burgemeester en wet-
houders van Laarbeek zetten zich in 
voor ‘Respect voor elkaar’. Maandag 
9 november was burgemeester Ron-
nes te gast in groep 7 van basisschool 
Bernadette om in gesprek te gaan met 
de kinderen over het begrip ‘respect’. 

De kinderen vertellen op hun eigen 
manier over het bezoek:
 
“Burgemeester op bezoek
Op maandag 9 november kwam de 
burgemeester Ronnes van Laarbeek 
op bezoek. Hij kwam praten over res-

pect, want respect is heel belangrijk op 
school, thuis, in de speeltuin, overal! 
We hebben een uitgebreid gesprek 
gehad over respect en pesten. Je hebt 
overal in de wereld respect nodig te-
gen iedereen.
Groetjes, Iris Hendriks.”
 
“Burgemeester in de klas
Burgemeester Ronnes kwam in de klas.
Want we gingen het hebben over de 
week van respect.
De burgemeester had ons uitgelegd 
wat een amsketen was.
En hoe je burgemeester kan worden. 
Voor de rest hadden we het over de 
week van respect. Hij gaf ons wat 
voorbeelden, bijvoorbeeld hoe je ie-
mand kan begroeten en hoe je een ru-
zie kan oplossen. We hadden nog een 
foto gemaakt.
Groetjes, Jelle van Roosmalen.”

Nieuwe activiteiten Tienerwerk 
De Boemerang 
Beek en Donk - Bijna een jaar lang 
was Tienerwerk De Boemerang de 
gelukkige voor deelname aan het Jan 
Linders Fonds, dit loopt helaas bijna 
ten einde. Tienerwerk De Boemerang 
heeft nog een aantal acties gepland 
waarbij ze uw hulp nodig hebben. 

In de weken 47-48-49 kunt u uw 
statiegeld bonnetje doneren aan De 
Boemerang. In de Jan Linders te Beek 
en Donk staat een aparte zuil om dat 
te doen. Schrijft u op de achterkant 
uw naam en telefoonnummer, dan 
kunt u ook nog eens een mooie prijs 
winnen.

Op zaterdag 21 november tussen 
10.00 en 15.00 uur heeft Tienerwerk 
de Boemerang en haar vrijwilligers 
weer een leuke gezellige knutselac-
tiviteit gepland bij De Jan Linders in 
Beek en Donk. Terwijl ouders een 
boodschap doen kunnen de kinderen 
(alle leeftijden) gezellig aanschuiven 
bij de vrijwilligers waar ze een mooie 
Sint of Piet kunnen knutselen. Tevens 
zijn de vlaaien dan weer in de actie 
voor hun goede doel, van iedere ver-
kochte vlaai, gaat er €1,00 naar Tie-
nerwerk De Boemerang. 

Op vrijdag 27 november staan de 
vrijwilligers van Tienerwerk ook in de 
winkel van Jan Linders met het rad 
van fortuin. Deze zelfde avond (18.15 
– 21.30) staat er een geweldig leuke 
activiteit gepland voor de Tieners van 
Beek en Donk, namelijk jumpen bij 
SuperJump XL! Een supervet tram-
polinepark waar je gegarandeerd een 
avond met je vrienden en vriendinnen 
de meest vette stunts, tricks en jumps 
kunt uitvoeren. De inschrijving is al 
geopend en gaat razendsnel, let op… 
VOL = VOL…De entree voor deze ac-
tiviteit bedraagt €2,50. Indien er ou-
ders zijn die willen rijden, graag. Voor 
meer info, zie het inschrijfformulier.

Mocht het zo zijn dat uw kind deel-
neemt aan één van de volgende acti-
viteiten, SuperJump of het schaatsen, 
dan mag ook de entree voldaan wor-
den door middel van flessen (gelijk aan 
het entree-bedrag). Overigens zijn alle 
flessen welkom, dus ook van Aldi of 
Lidl.

Houd de Facebookpagina én www.
boemerangbeekendonk.nl in de gaten 
voor de komende geplande activiteiten 
zodat je op tijd bent met inschrijven.



Donderdag 19 november 201536 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

CARNAVAL 2016

Veiling voor vrije maandagavond
Beek en Donk – Voor de vele puzzelaars, die 
al weken met elkaar discussiëren over wie de 
nieuwe Prins van Ganzendonck gaat worden, 
zijn spannende dagen aangebroken. 

Degenen die hier al even mee bezig zijn ge-
weest willen natuurlijk hun gelijk halen en een 
eventueel afgesloten weddenschap winnen. Za-
terdagavond wordt bekendgemaakt wie Prins 
Luuk XLIV van Ganzendonck is geworden. De 
bekende kletser Harrie Hens neemt de bekend-
making voor zijn rekening en doet dat aan de 
hand van zijn allernieuwste act. 

Heel veel simpeler gaat het deze week niet meer 
worden. Er resten nog slechts 2 nieuwe aanwij-
zingen en daar moet iedereen het mee moeten 

doen: Dezelfde leeftijd………..! Afkomstig van 
een zandheuvel. Hij vindt alles leuk! Raad maar 
wie dit jaar Prins wordt. Hij zet graag de bloe-
metjes buiten. Prins op doktersrecept! Met zorg 
gekozen. Op alle vlakken sociaal. Met horten 
en stoten. Hij komt recht uit de hel! Hij laat zijn 
familie in de steek.

Nog even kan er gestemd worden op de Prin-
senpoll op www.teugelders.nl. Vanaf zaterdag-
avond 21 november 20.30 uur wordt de span-
ning dan vervolgens opgebouwd. Voordat de 
bekendmaking plaatsvindt wordt eerst afscheid 
genomen van Prins Luuk XLIII (Rob van Doore) 
en zijn Prinses (Marianke Hobe). Iedereen is 
welkom bij Herberg ‘t Huukske. De entree is 
gratis.

Diverse namen gonzen door Beek en Donk
Wie vormen het 45e Boerenpaar van 
Ganzendonck?

Alleen nog kaarten voor 22 januari beschikbaar
Geslaagde voorverkoop Wedden Dat Je Lacht

Bijna 600 kaartjes verkocht
Laatste kaartjes Sauwelavond beschikbaar

Harrie Hens zorgt voor bijzonder bekendmaking
Prins Luuk XLIV wordt bekendgemaakt

Lieshout - Op maandag 9 november was 
De voorverkoop voor de twee avonden van 
Wedden Dat Je Lacht die worden gehou-
den op vrijdag 22 januari en zaterdag 23 
januari was op maandag 9 november. 

Deze voorverkoopavond werd gehouden in het 
Dorpshuis in Lieshout. Zaterdag 23 januari is in-
middels uitverkocht, voor vrijdag 22 januari zijn 
nog kaarten beschikbaar. Deze kaarten zijn ver-
krijgbaar voor €12,50 bij Drogisterij Dio Mark aan 
de Dorpsstraat in Lieshout. Zorg dat u erbij bent.

Beek en Donk - Na de voorverkoop van zater-
dagavond zijn er nog enkele tientallen kaartjes 
overgebleven die recht geven op toegang tot de 
Ganzendonckse Sauwelavond. Deze worden nu 
alsnog aangeboden.

Heeft u daar belangstelling voor, stuur dan een 
email naar: info@teugelders.nl. Vermeld daarin 
uw naam, het aantal gewenste kaartjes en uw 
telefoonnummer.

Actie Wok Mandarin 10% korting

Wok         Mandarin

HET WOKBUFFET
bestaat uit:

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Het warm bu� et bestaat uit:

Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Het koud bu� et bestaat uit:

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten. 

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele 

keuzerecepten bereiden.

Westers saladebu� et. Dessert-vruchtenbu� et:

U kunt kiezen zo vaak als u wilt.

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten. 

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele 

Westers saladebu� et. Dessert-vruchtenbu� et:

Onze deuren zijn weer geopend! 
Profi teer nu van 10% korting in de maand november.

Kerstmenu Wok Mandarin Mariahout

Mariastraat 22 • 5738 AJ Mariahout • T: 0499-425 491 • F: 0499-425 445

U kunt genieten van de bijzondere gerechten 
die onze koks voor u bereid hebben.

U bent van harte welkom op 1e en 2e kerstdag.

Van 16.00-18.30 uur 1e zitting, van 19.00-22.00 uur 2e zitting.

Gelieve te reserveren.

Het Kerstbuffet
2½ uur onbeperkt buffet, een unieke belevenis!
Volwassenen voor maar 26,50 excl. drankjes.

Kinderen 3 t/m 11 jaar 1,50 per levensjaar excl. drankjes.

HET KERSTWOKBUFFET
bestaat uit:

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Het warm buffet bestaat uit:
Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Het koud buffet bestaat uit:
Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

U kunt kiezen zo vaak als u wilt.

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

* All-inn 2 uur €33,- p.p. (incl. drankjes)
* All-inn 2½ uur €36,- p.p. (incl. drankjes)

*Exclusief jus d’orange en sterdrankjes

Wok Mandarin ● Mariastraat 22 ● 5738 AJ Mariahout ● T: 0499-425 491 

Onbeperkt bu� et, een unieke belevenis!
Dinsdag tot en met donderdag 

voor €16,50 p.p. excl. drank of €22,- p.p. inclusief drank voor 2 uur*
Vrijdag tot en met zondag 

voor €18,75 p.p. excl. drank of €24,- p.p. inclusief drank voor 2 uur*
Kinderen 3 t/m 11 jaar €1,- per levensjaar excl. drank

*Exclusief sterke drank

Beek en Donk - Onlangs heeft Beweging 
Op d’n Tocht aangekondigd ter gelegen-
heid van hun 22ste jubileum nieuwe initi-
atiefnemers te zoeken. Met name voor de 
roemruchte maandagavond roept de Be-
weging enthousiastelingen op met geniale 
ideeën te komen. 

Na de aankondiging in de regionale media 
dat de maandagavond eindelijk weer ruim-
te biedt in de carnavalsagenda, hebben zich 
direct verscheidene mensen zich gemeld. 
Om niet al te veel concurrentie te laten ont-
staan overweegt de Beweging nu, in nauw 
overleg met uitbater Dave van de Burgt van 
het gelijknamige etablissement, een veiling 
te organiseren.
 
De inmiddels wat ouder ogende leden van 
de Beweging hebben nog niet bepaald of 
de gehele avond als één kavel wordt aan-
geboden of dat de avond en nacht in meer-
dere kavels wordt ingezet. Ook Dave eigest 
heeft aangegeven dit nog te willen bespre-
ken met hullieje Chantal. 

Volgens het Gezicht van de Beweging is het 
overduidelijk dat Ganzendonck behoefte 
heeft aan nieuwe absurdistische talenten. 
Het Gezicht geeft aan middels de veiling 
niet alleen te willen kijken naar de pecunia 
die de nieuwe initiatiefnemers meebren-

gen, maar ook naar het bizarre gehalte van 
de voorstellen. De Beweging is blij dat het 
nieuws over het beëindigen van hun acti-
viteiten op de maandagavond met begrip 
is opgepakt door de Ganzendonckse ge-
meenschap. Een eenzame passant, wat 
klein van stuk, melde afgelopen week bij de 
redactie van de Mooi Laarbeek krant dat de 
leden van De Beweging al wat jaren in een 
dip zitten. Na het uitbrengen van de CD Il 
Silentio door drumband ‘Wij sloan nergens 
op’ en het illegaal CD’s drukken op het 
toilet van Café Engelenburg was duidelijk 
dat het daarna alleen maar minder werd. 
De Beweging heeft nog gepoogd om er 
zo’n 11 jaar geleden de swing in te krijgen 
met een paardenavond waarbij zelfs een 
Anky van Grunge-contest uit de stal werd 
gehaald. Voor een aantal paren was deze 
avond al snel een hoogtepunt maar voor de 
meesten had het thema niet veel om het lijf.  

Ondanks de inzet van vele prominenten uit 
Ganzendonck en ver daarbuiten is er een 
nieuwe impuls nodig. 
 
De Beweging maakt binnenkort duidelijk, 
nadat Dave met hullieje Chantal heeft ge-
sproken, op welke wijze de avond aan an-
dere creatieve breinen gegund gaat wor-
den.

Prominenten op de avond van De Beweging (links Rudi Föller, rechts Wimme)

Beek en Donk - Deze week de allerlaatste aan-
wijzingen die leiden naar het boerenpaar van 
de Teugelders van Ganzendonck. Inmiddels 
gonzen diverse namen door Beek en Donk en 
omstreken. Niemand weet echter met zeker-
heid wie het zijn. Wellicht kunnen de laatste 
aanwijzingen nog wat duidelijkheid verschaf-
fen en de mening van degenen die het zeker 
denken te weten, nog beïnvloeden. 

De aanwijzingen luiden als volgt: Boer en boe-
rin weten allebei veel van biks. De boerin wist 

het al: ze heeft een natuurlijke boer gevraagd.

Zaterdag 21 november is het zover bij herberg 
‘t Huukske. Volgens de organisatie is het daar 
dan geen aapjes kijken wanneer het kersverse 
boerenpaar bekend wordt gemaakt. Boer en 
boerin kunnen bijna niet meer wachten om 
hun pril geluk openbaar te maken. Denk je te 
weten wie het 46e boerenpaar is, reageer dan 
op www.teugelders.nl. Zaterdagavond kan ie-
dereen zelf komen kijken wie boer en boerin 
in werkelijkheid zijn!
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Beek en Donk - De organisatie van de 
Ganzendonckse carnavalsoptocht zoekt 
versterking. Mannen en vrouwen die 
er plezier in hebben mee te helpen de 
jaarlijkse optocht te organiseren zijn van 
harte welkom.

De optocht door Beek en Donk is het 
hoogtepunt van het jaarlijkse carnaval. 
Deelnemers hebben vaak al maanden 
plezier vooraf en het publiek geniet met 
volle teugen van de ludieke en mooie 

creaties die voorbijtrekken.
Wil je je steentje bijdragen, waarbij je zelf 
bepaald hoeveel tijd je hieraan wilt beste-
den, dan is je reactie van harte welkom. Er 
wordt uitgelegd wat het organiseren van 
de optocht precies inhoudt. Hierna kun 
je zelf beslissen of dit misschien iets voor 
je is. Leeftijd speelt geen rol. Men zoekt 
met name ook jongere mensen. Reage-
ren kan door een e-mail te sturen naar: 
info@teugelders.nl.

CARNAVAL 2016

Organisatie Ganzendonckse optocht 
zoekt versterking

Mariahoutse Jeugdprins(es) bekendgemaakt 

Mariahout - De bekendmaking van 
de Mariahoutse Jeugdprins vond 
plaats op zondag 15 november. Na 
een gezellige middag met een gewel-
dig spel met veel komische filmpjes 
van YouTube, was het Rachel die de 
winnaar was. Om de tweede en der-
de plaats moest nog gestreden wor-
den door Lotte en Guus. 

Na de beslissende vraag: ‘Wat is de 
leeftijd van Prins Hein en Adjudant 
Wim samen?’ Zat Guus er het dichtst-
bij, hij werd een goede tweede en Lot-
te derde. Alle drie geweldig gedaan. 

Daarna nog even samen dansen en 
hossen met de muziek van de dj die 
geweldig goed voor de sfeer zorgde. 
Ook kwam Sinterklaas op bezoek en 
hij vond het heel gezellig. Hij wens-
te alle kinderen van groep 8 succes 
en ging snel verder, want hij had het 
nog heel druk.

Toen werd het echt spannend, de 
kinderen kregen allemaal een lotje en 
gingen met de jeugdcommissie naar 
een aparte ruimte. Daar werd door 
een geheel onafhankelijk persoon de 
lotjes getrokken. De spanning was 

hoog, ze waren echt zenuwachtig 
dus waren ze maar snel begonnen. 
Al snel waren de hoogheden bekend. 
Jeugdprins: Sem de Rooij, Jeugdprin-
ses: Evy van Lierop, Jeugdadjudante: 
Sam Vogels en Nar: Marlou van de 
Heuvel.

Al was het soms voor sommigen een 
teleurstelling, toch waren ze allemaal 
heel sportief. Geweldig om dat te 
zien. De jeugdcommissie gaat er sa-
men met deze hele groep een gewel-
dig feest van maken.

Wijzigingen in de zorgverzekeringen?
 Laat dit niet uw zorg zijn, 

maar onze zorg! 

zie de zorgvergelijker op onze site 
www.vkgroep.nl

U kunt ook alti jd een afspraak maken 
met een van onze adviseurs

UW ZORG, ONZE BORG

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - Regiobank - Makelaardij
Vestigingen te Sint-Oedenrode, Beek en Donk,  Schijndel, Boxtel en Veghel

www.vkgroep.nl

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

LOUNGE - NIGHT and 
SLEEPWEAR

o.a. lingadore - ringella - 
bloomy - charmor - claesens 
- schiesser - zoizo - dkny - 
charlie choe - p.j.salvage
voor DAMES, HEREN en 

KINDEREN

Sint tip!Sint tip!tip!

Ingrid Lingerie  Koppelstraat 1, Beek en Donk  
‘s maandags gesloten

Potter blijft magisch

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

van 13:00 
tot 15:30 

zijn de sint 
en zijn pieten 

op het 
Piet van 

Thielplein
Tussen

13:00 en 15:30

GRATIS op de foto 

met de Sint en zijn 

pieten bij de tent voor 

het postkantoor

Foto’s zijn nog op dezelfde dag gratis af te halen bij de Hema.

OP DE FOTO MET SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN

ZATERDAG 28 NOVEMBER

Kindcentrum Berglaren zoekt een nieuwe directeur. WTF 1,0 

Uiterlijk per 1 februari 2016 zoekt Zicht in samenwerking 
met Fides voor Kindcentrum Berglaren te Gemert een

betrokken en inspirerende 
directeur m/v

Kindcentrum Berglaren is een combinati e van peuterwerk, 
kinderopvang en basisonderwijs. Wij huisvesten ruim 

450 kinderen in de leeft ijd van 0 tot 12 jaar. 

Wij zoeken iemand met de volgende kwaliteiten en eigenschappen:
- Een uitgesproken kijk op onderwijs en kinderopvang.
-  Ruime ervaring in het leiding geven en bij voorkeur ingeschreven in 

het schoolleiders-register PO.
-  In staat om op een transparante manier leiding te geven aan een 

grote organisati e. 
-  Handelt accuraat en gestructureerd en stelt zich tegelijkerti jd 

fl exibel op.
-  (H)erkent talenten binnen de organisati e en culti veert deze door 

ontwikkelingsmogelijkheden te scheppen voor medewerkers.
-  In staat tot krachti ge en respectvolle communicati e zowel intern 

als extern. 

Wij bieden het volgende:
-  Een hardwerkend, multi disciplinair team, bestaande uit 

enthousiaste, ervaren, startende en gedreven medewerkers. 
-   Een organisati e waar men zich met hart en ziel inzet voor 

kwaliteitswerk en waar tegelijkerti jd ook ontwikkelingsmogelijkheden 
liggen.

-  Salaris en passende arbeidsvoorwaarden conform cao primair 
onderwijs.

Voor nadere informati e kunt u contact opnemen met de voorzitt er 
van het college van bestuur van Zicht, dhr. Peter van de Sande, 
tel. 088-0088500 (werk) of 06-23393193 of mevr. Ellen Nelissen, 
bestuurder van Fides tel. 088-0088500 (werk) of 06-30611428. 
Uw sollicitati ebrief met cv. kunt u uiterlijk tot 30 november a.s. 
richten aan: Zicht Primair Onderwijs, Postbus 39, 
5420 AA Gemert, t.a.v. dhr. Peter A.G.M. van de Sande of 
mailen naar info@zichtpo.nl

De eerste gespreksrondes zullen plaatsvinden op woensdag 
9 december en donderdag 10 december in de avond.Kinderopvang     Peuterwerk     Gastouderbureau

In deze uitgave

•	Fides	neemt	locaties
	 Spring	Kinderopvang	over

•	Nieuw	kindcentrum
	 verrijking	voor	Bakel

•	Geslaagde	thema-avonden	
	 in	Week	van	het	Jonge	Kind

•	Brede	School	een
	 vertrouwde	omgeving	voor	
alle	kinderen

•	Oog	in	oog	met	Bumba,
	 Piet	Piraat	of	Minoes!

•	Fides	Kinderopvang	en	Zicht	
PO	weer	dichter	bij	elkaar

•	Gezocht:	geïnteresseerde,	
betrokken	ouders

•	Schminkworkshops	een
	 schot	in	de	roos

Deze nieuwsbrief is bedoeld om 
ouders op de hoogte te houden 
van alle ontwikkelingen bij Fides 
Kinderopvang.

om alle vormen van kinderopvang zo veel 
mogelijk bij één aanbieder onder te brengen. 
Deze ontwikkeling maakt het voor kinderen 
een stuk makkelijker de stap te zetten van 
vroeg- en voorschoolse educatie naar het 
basisonderwijs. Een onderwijsvisie die Spring 
Kinderopvang en Fides Kinderopvang samen 
delen. Met de overname van enkele locaties 
door Fides Kinderopvang komen onderwijs, 
opvang en vrije tijd nog beter samen in de 
gemeente Laarbeek.

Wilt u meer weten over de veranderingen in 
de gemeente Laarbeek? Neem dan gerust 
contact op met de locatiemanager. Voor 
peuterspeelzaal Hummelbeek is dit Maria 
Gerrits, 088 – 0088 510. Hebt u een vraag 
over peuterspeelzaal De Rakkertjes of de 
opvangmogelijkheden in kindcentrum 
De Raagten? Bel dan met Antoinet Jacobs 
via 088 – 0088 590 (Beek en Donk) of 
088 – 0088 540 (Aarle-Rixtel).

Fides Kinderopvang biedt in de gemeente 
Laarbeek al op verschillende locaties kinder-
dagopvang, tussenschoolse en buitenschoolse 
opvang. Vanaf 1 juli komen daar de genoemde 
locaties van Spring Kinderopvang bij. De 
overdracht betekent een belangrijke stap 
vooruit in de ontwikkeling van kindcentra in 
deze gemeente.

Vertrouwde gezichten
Ook de pedagogisch medewerkers van 
deze locaties maken de overstap naar 
Fides Kinderopvang. Voor de kinderen en 
hun ouders verandert er daardoor vrijwel 
niets. Zij krijgen ook na de overdracht te 
maken met dezelfde vertrouwde gezichten 
voor de groep. De namen van de locaties 
blijven ongewijzigd en ouders houden 
één aanspreekpunt. Wat wel wijzigt, is dat 
ouders straks geen contract meer hebben 
bij Spring Kinderopvang, maar met Fides 
Kinderopvang. 

Eén aanbieder
Het bewaken van de doorgaande ontwikkel-
lijn van het kind is de belangrijkste reden 

Fides neemt locaties Spring Kinderopvang over
Fides Kinderopvang neemt in de gemeente Laarbeek enkele locaties van Spring 
Kinderopvang over. Het gaat om peuterspeelzaal De Rakkertjes in Aarle-Rixtel. In 
Beek en Donk geldt dit voor peuterspeelzaal Hummelbeek, én de peuterspeelzaal, 
kinderdagopvang en BSO in kindcentrum De Raagten. De overdracht gaat in op 1 juli 
van dit jaar en komt tot stand na goed overleg tussen beide kinderopvangorganisaties.

Mei 2015

Zicht Primair Onderwijs  
is een sti chti ng met 12 
basisscholen en één school 
voor speciaal basisonderwijs, 
gelegen in de gemeenten 
Boekel en Gemert-Bakel. 
De scholen van Zicht Primair 
Onderwijs verzorgen met 
ruim 300 medewerkers het 
onderwijs voor zo’n 3100 
leerlingen. 
Het schoolbestuur werkt met 
een managementt eam in een 
professionele  organisati e-
structuur waarbinnen de 
kwaliteit van het onderwijs 
en de eigen identi teit van de 
scholen van wezenlijk belang 
zijn. 
Verder werkt Zicht 
intensief samen met Fides 
Kinderopvang aan de 
realisati e van kindcentra.
Nadere informati e, 
waaronder de profi elschets, 
vindt u op:
www.zichtpo.nl
www.fi deskinderopvang. nl
www.kcberglaren.nl

Acquisiti e n.a.v. deze 
advertenti e wordt niet op 
prijs gesteld.

KC Berglaren

Dames Boerdonk incasseerden nog geen tegendoelpunt

Dames Boerdonk winnen opnieuw
Warm welkom voor Sinterklaas

Sint Nicolaas op bezoek in Boerdonk

Nieuwe shirts zorgen voor 1-12 winst?

Schildersbedrijf van Deursen sponsort Boerdonk E2
Boerdonk – De vrouwen 1 van 
Boerdonk speelden zondag hun 
6e competitiewedstrijd, deze was 
tegen Stiphout Vooruit. Om 12.00 
uur begon de wedstrijd. Stiphout 
liet meteen zien dat zij de drie 
punten in Stiphout wilde houden. 

De Boerdonkse dames liepen daar-
door ook de 1e helft een beetje 
achter de feiten aan. Stiphout had 
een paar goede aanvallen in de 1e 
helft, maar ze eindigden allemaal 
over of naast het doel. Na wat ge-
schuif van posities kregen zij een 
paar kleine kansjes. Eén daarvan 
was voor Marloes Bouw. Door 

goed door te vechten kwam ze in 
positie om te scoren, en dat deed 
ze ook. 0-1 voor Boerdonk. Na de 
rust gingen ze hun eigen spelletje 
spelen. Na goed combinatiewerk 
vielen de 3 andere goals.

Stiphout bleef nog aandringen, 
hopend op een scoringskans en 
doelpunt voor hen. Maar door 
prima verdedigingswerk van de 
achterhoede bleef het doel voor 
de zesde wedstrijd op rij leeg. Vol-
gende week staat Ysselsteyn op 
het programma, eens kijken wat 
ze daar tegen klaar maken.

Boerdonk - Sinterklaas bracht zon-
dag 15 november een bezoek aan 
Boerdonk. Ondanks het onstui-
mige weer, kwam de Sint met de 
huifkar aan. Kinderen, ouders en 
blaaskapel ‘Tismarwadegewend-
bent’ zorgden samen voor een 
warm welkom voor Sinterklaas en 
zijn pieten. 

Hierna verzamelde iedereen in ge-
meenschapshuis Den Hazenpot. 
Daar konden kinderen van 0 jaar 
tot en met groep 8 van de basis-
school de Sint een handje geven 
en mooie optredens laten zien. 

Na een gezellige middag werd het 
tijd voor de cadeautjes voor alle 
aanwezige kinderen tot en met 
groep 8. Hierna moest Sinterklaas 
Boerdonk helaas verlaten, want 
ook andere kinderen in Nederland 
wachtten vol verwachting.

De Boerdonkse kinderen die niet 
aanwezig konden zijn om hun ca-
deautje op te halen, kunnen hun 
cadeau tot 5 december nog opha-
len bij Carola van Rossum aan de 
Kapelstraat 7 in Boerdonk. 

Boerdonk - Schildersbedrijf van 
Deursen uit Boerdonk was al 
sponsor van Boerdonk E1 en nu 
ook van Boerdonk E2. De jon-
gens en meiden van Boerdonk E2 
staan er weer picobello op met het 
prachtige voetbalshirt. 

Namens het jeugdbestuur en de 
spelers van Boerdonk E2 willen ze 
Marco van Deursen schilderbedrijf 
van harte danken voor de shirts. 
Of het aan de nieuwe shirts lag dat 
weet men niet, maar ze wonnen 
wel met 1-12 van Erp E5, proficiat 
jongens en meiden.

Boerdonk vrouwen 1 in de aanval

Boerdonk E2 met de coaches en sponsor
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Donderdag 19 november 2015

Fotograaf: Johan Maas
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PARTIJ VERKOOP

Fashion & wintersport

20, 21 & 22
NOVEMBER 2015 

VRIJDAG VAN 09.00 - 21:00
ZATERDAG VAN 10.00 - 17:00
ZONDAG VAN 12.00 - 17:00

www.winterkleding-outlet.nl

NOVEMBER 2015 
VRIJDAG VAN 09.00 - 21:00

ZATERDAG VAN 10.00 - 17:00
ZONDAG VAN 12.00 - 17:00

IN SAMENWERKING MET O.A.:
Ice Peak Caia
Luxe dames ski-jas 
s tm/ xxxl 

7999
€

19999
€

IBC WEG 1 BEST  

Nu de Hobby Limited weken 
Exclusief bij Coppens Rekreatie

21999
€

www.coppensrekreatie.nl

Tenson Proxy
Ski-helm verstelbaar
Dames en heren

Brunotti Harper
Vizier helm met 
Recco Systeem

8999
€

15999
€

Tenson Orson & Rose
Heren en dames
technische ski-broek
Div. kleuren

www.winterkleding-outlet.nl

219219219219999999
€€€€€

Tenson Proxy
Ski-helm verstelbaar
Dames en heren

Brunotti Harper
Vizier helm met 
Recco Systeem

9999
€

15999
€

3999
€
8999

€

HELM MET VIZIER

Ice Peak Caia
Luxe dames ski-jas Luxe dames ski-jas 
s tm/ xxxl 
Luxe dames ski-jas 

39999
€

7499
€

14999
€

LOCATIE: IBC WEG 1 BEST  / DIRECT NAAST DE A2 (AFSLAG 28) /  TEGENOVER McDonald´s

797979999999
€€€

199199199199199199199199999999
€€€€€€

7979797999
€€

199199199199

Alle Casual Tenson Jassen
OP=OP Dames & Heren

Gaastra
Lange donsjas
donker bruin
s tm/ xxxl 

Ook in heren model

Dare 2b Upscale
Luxe heren ski/winter-jas 
s tm/ xxxl 

5999
€

14999
€

50%
korting

DIT WEEKEND

19999
€

SAMPLE SALE
JASSEN, BROEKEN ENZ.

24999
€

  49999
€

Sample 
collectie 

50%
korting
VOORBEELD

Voortent
Alu. velgen 

Fietsendrager

Reservewiel

Tot €2500,- pakket voordeel 

-50%
tot

VOORTENT SALE
DE LAATSTE 2015 MODELLEN

TRUMA ACTIE DAGEN 
Movers en airco´s

€200,-
voordeel tot

PARTIJ VERKOOP
WINTERKLEDING-OUTLET.NL

A.S. ZONDAG OPEN
12:00-17:00 uur
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Lieshout - Op een door regen en wind 
moeilijk bespeelbaar veld is ELI er niet 
in geslaagd om tegen het hoogge-
plaatste VOW een punt te halen. De 
door blessures gehandicapte Lieshou-
tenaren gingen toch heel voortvarend 
van start. 

Al in de 1e minuut leek de 0-1 te val-
len, maar de VOW-goalie wist met 
een uiterste inspanning nog de bal uit 
een vrije trap van Frank van Erp over 
de lat te tikken. Direct hierna moest 
een VOW-verdediger de bal in uiterste 
nood over de eigen goal te plaatsen. 
Nog voordat 10 minuten verstreken 
waren kreeg de opgerukte Roel van 
Mook een uitgelezen kans op de ope-
ningstreffer, maar van dichtbij schoot 
hij tegen de keeper op. Na het ope-
ningsoffensief van ELI kwam de thuis-

club geleidelijk aan beter in het spel. 
Halverwege de 1e helft leidde dat bij-
na tot een doelpunt, maar Van der Lin-
den trof de paal. Even later leek een te 
korte terugspeelbal ELI fataal te wor-
den, maar doelman Robin Evers red-
de. Aan de andere kant was met name 
Sem Steenbakkers een plaag voor de 
VOW-defensie, maar soms ontbrak 
de precisie bij het laatste balcontact. 

Het laatste gevaar voor rust kwam van 
Frank van Erp, die zijn verraderlijke 
schot met moeite gekeerd zag. 

Na rust gingen beide ploegen op zoek 
naar de openingstreffer. Opnieuw was 
ELI hier dichtbij na een slechte uittrap 
van de VOW-keeper, maar David da 
Silva ontbeerde het geluk. Ook Sem 
Steenbakkers zag zijn solo nog door 
de keeper gestuit. In de 62e minuut 
kwam de thuisclub op voorsprong. Uit 
een vrije trap werd de bal tegen de lat 
gekopt, waarna de terugspringende 
bal door Van der Linden tegen de tou-
wen werd gewerkt, 1-0. In het laatste 
kwartier ging ELI achterin meer risico 
nemen om de gelijkmaker te forceren. 
VOW maakte hier handig gebruik van. 
Uit een vloeiende combinatie scoorde 
van de Laar de 2-0. 

Hiermee was de wedstrijd gespeeld. 
Kort voor tijd werd ook nog de 3-0 
gescoord door invaller Bosch, die de 
bal uit een vrije trap onhoudbaar in de 
bovenhoek schoot. Door deze te hoog 
uitgevallen nederlaag is ELI voorlopig 
afgehaakt bij de kop van de ranglijst. 
Zondag is ELI vrij.

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft na de 
monsterzege van vorig week de goe-
de lijn voortgezet. Op een zeer nat 
veld en onder slechte weersomstan-
digheden wist ASV’33 met veel strijd 
de winst naar zich toe te trekken. Met 
de sterke wind tegen had ASV’33 het 
de eerste helft nog enigszins moeilijk, 
goed voetbal was op dit spekgladde 
en natte veld bijna onmogelijk, maar 
dit speelde het fysiek sterke Leunen in 
de kaart. 

De eerste kans van de wedstrijd was 
voor Nick Hendriks van ASV’33, maar 
zijn inzet ging voor het vijandelijke 
doel langs. Na een kwartier voetbal-
len was Leunen dicht bij de openings-
treffer, uit een hoekschop werd de bal 
tegen de lat van het Aarlese doel ge-
kopt en in de rebound kon Sander v/d 
Waarsenburg de bal nog net van de 
doellijn halen. Een vijftal minuten voor 
rust kwam Thijs van Uden vrij voor de 
doelman van Leunen maar die wist 
deze inzet maar ternauwernood te ke-
ren. In de allerlaatste minuut van de 1e 
helft kwam ASV’33 toch op een ver-
diende 0-1 voorsprong, de snelle Thijs 
van Uden wist vanaf de achterlijn Ron-
ny Heijmans te bereiken, en die knalde 
de bal snoeihard in het Leunense doel. 

Na de thee was de eerste kans voor 
Leunen, maar Rob Renders, doelman 
van ASV’33, redde bekwaam. Hier-
na kwamen er enkele kansen voor 
ASV’33, Nick Hendriks was nog het 
dichts bij een 2e treffer maar zijn in-
zet ging hoog over het doel. Even la-
ter werd dezelfde Nick Hendriks in het 
beruchte strafschopgebied gevloerd 
en de scheidsrechter legde de bal op 
de stip. Ronny Heijmans gaf vanaf 11 
meter de doelman geen enkele kans, 
0-2. Enkele minuten later kon Ronny 

Heijmans met een schitterende geno-
men vrije schop de 0-3 en zijn hattrick 
op het scorebord laten noteren. Ieder-
een dacht dat de wedstrijd gespeeld 
was, maar niets was minder waar. Di-
rect hierna wist Leunen wat terug te 
doen, een aanvaller wist met een schit-
terende lob de doelman van ASV’33 
te verschalken. Enkele minuten later 
kwam Leunen weer helemaal terug in 
de wedstrijd, uit een vrije schop vanuit 
de zijkant genomen, wist een aanvaller 
van Leunen de bal in het doel te from-
melen 2-3.  ASV’33 kreeg meerdere 
kansen om de wedstrijd definitief op 
slot te gooien, maar de doelman van 
Leunen was telkens een sta in de weg. 
In de 85e minuut viel dan toch de be-
slissing, wederom was de doelman van 
Leunen ver uit zijn doel om een kans 
van ASV’33 te verijdelen, maar de bal 
kwam aan de zijlijn bij Nick Hendriks, 
die meteen reageerde en met een ge-

weldige mooie boogbal de bal in het 
lege doel deponeerde 2-4. In de laatste 
minuten gebeurde er niet veel meer en 
kon ASV’33 wederom drie dik verdien-
de punten bijschrijven. Mede door het 
keihard werken van iedereen, waarbij 
Teun van Asten aan ASV’33 zijde als 
beste man van het veld benoemd kon 
worden.

Aanstaande zondag een vrije zondag, 
maar zondag 29 november wordt de 
competitie voor ASV’33 hervat met 
een thuiswedstrijd tegen Milheezer 
Boys.

Opstelling ASV’33; Rob Renders, 
Sander v/d Waarsenburg, Robbert 
Mol(70e Thomas Dekkers), Bart 
Wilms, Pim Dubois, René de Vries, 
Teun van Asten, Erwin van Dijk, Thijs 
van Uden, Ronny Heijmans (85e Mi-
chiel v/d Steen), Nick Hendriks.

Sportend Laarbeek

www.mooilaarbeek.nl

Met het allerlaatste lokale sportnieuws! 
En een compleet overzicht van alle verenigingen
Staat uw vereniging er niet bij of kloppen de gegevens niet? 

      0492-832182      0492-832182 info@mooilaarbeek.nl

Vernieuwde website!

voetbal Rood-witten winnen op bezoek bij Leunen: 2-4

ASV’33 zet goede lijn voort  
ELI haakt voorlopig af aan kop ranglijst

ELI met 3-0 onderuit tegen VOW 

Beek en Donkenaren lijden 4-0 nederlaag en zakken weer weg

Sparta’25 hard onderuit bij EVVC 

Roel van Mook probeert de bal te pakken. Stijn Donkers  kijkt gespannen toe

Beek en Donk - Na de overwinning op 
Real Lunet in het jubileumweekend trok 
het vaandelteam van Sparta met ver-
trouwen naar EVVC uit Vinkel. Ook de 
winst vorig seizoen, na een 1-0 achter-
stand, gaf vertrouwen dat deze ploeg te 
verslaan was. En bij winst zou Sparta in 
de stand over EVVC heen gaan. 

Maar helaas bleven de drie punten in Vin-
kel. De wedstrijd gaf ook weinig inspiratie 
voor een uitgebreid verslag.  De eerste helft 
ging de wedstrijd redelijk gelijk op, vond 
EVVC trainer Stefan Hesemans. “Maar 
toen we snel na rust scoorden zijn we niet 
meer in de problemen geweest en wonnen 
we verdiend.” EVVC was na rust simpel-
weg feller en beter dan Sparta’25 en dat 
resulteerde in een duidelijke uitslag: 4-0.

Ondank het verlies en de lage klasse-
ring is er zeker nog niets verloren. In de 
stand staat iedereen nog dit bij elkaar. 
Er zijn natuurlijk zorgen, maar met hard 
werken en inzet zal Sparta’25 zeker de 
situatie in de stand snel verbeteren. 

Gala der Spartanen
Blijven lachen doen ze zeker bij Spar-
ta’25. Vooral op zaterdagavond 12 de-
cember tijdens het Gala der Spartanen. 
De tonproaters Frank Schrijen, Jan Strik, 
Marlon Kicken en Rob van Elst ver-
zorgen een zeer humoristische avond. 
Kaarten zijn nog verkrijgbaar in het 
clubgebouw en voor €12,50, inclusief 
een kop koffie, laat je deze superavond 
toch niet aan je voorbij gaan. Sparta’25 keeper Hicham Hilali 

tikt een bal uit de kruising

Voetbalvrouwen opgelet

Mariahout - Gaat jouw voetbalvrou-
wen-hart nog steeds sneller kloppen 
als je een sportpark betreedt? Mis jij 
de teamsport?  VV Mariahout is op 
zoek naar enthousiaste 30+ers voor 
hun op te richten damesveterinnen-
team. 

Ze spelen 7 tegen 7 op een half veld. 
Een keer in de 2 à 3 weken is er op 
zaterdagmiddag competitiewedstrijd. 

Lijkt je dit iets, haal je kicksen uit het 
vet en meld je direct aan bij Mary-Ann 
vd Linden-van Berlo,  twanmary-ann@
onsmail.nl  of bij Karin van den Heuvel 
ae5738@icloud.com  

Hebben ze voldoende aanmeldingen 
dan kunnen ze nog voor de winterstop 
een onderling partijtje regelen. Tot 
ziens op de middenstip. 
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Een aandeel in elkaar

Let op! Het aantal plaatsen is beperkt!

www.rabobank.nl/peelnoord

Unieke bijeenkomst voor 
verenigingen & stichtingen

Meld u nu aan!

Kan uw vereniging of
stichtingen wel wat 
steun gebruiken?

Kom dan op maandagavond 7 december naar de Eendracht in

Gemert. We presenteren ons sponsor- en donatiebeleid en

vertellen op welke manier we uw vereniging of stichting

nog meer kunnen versterken. Gastspreker Pieter Kuijpers

inspireert u met pakkende voorbeelden om op creatieve wijze

na te denken over sponsoring.

Dus bent u actief in het bestuur van een vereniging of

stichting? U bent van harte welkom! Meld u vóór 2 december

aan via onze website www.rabobank.nl/peelnoord.

badminton Badminton Club Lieshout ook actief met nevenactiviteiten

Team 138 wint clubquiz Badminton Club Lieshout
Lieshout - Badminton Club Lieshout is 
méér dan badminton alleen. De sport-
club uit Lieshout is naast de wekelijkse 
sportavonden ook zeer actief met neven-
activiteiten. Afgelopen weekend hadden 
de senioren een PubQuiz om zo de on-
derlinge krachten eens op een héél an-
dere wijze met elkaar te meten. Het was 
een zeer gezellige avond, die uiteindelijk 
gewonnen werd door team 138.

PubQuiz
Vorig jaar opereerden twee van de vier 
leden van het winnende team nog onder 
de naam TVALT (‘team van alle leeftij-
den thuis’). Deze naam was gezien de 
gewijzigde samenstelling van het team 
veranderd in ‘Team 138’ en bestond voor 
50% uit dezelfde samenstelling. Wouter 
van Vijfeijken en Bert Manders waren de 
leden die al vaker gewonnen hadden, 
die deze keer werden aangevuld met 
Laurence Roijackers en Frans Biemans. 
Gezamenlijk wisten zij deze PubQuiz de 
meeste goede antwoorden op de, soms 
bizarre, vragen te verzinnen. In de ‘ge-
wichtenronde’, waarbij het gewicht van 
vijf houtblokken ingeschat moest wor-
den, konden zij uiteindelijk het verschil 
ten opzichte van runner-up, het Tsing-
tao-team maken. Dat team veroverde 
in die ronde ook veel punten waardoor 
zij de andere teams weer op achterstand 
konden zetten en de tweede plaats kon-
den veiligstellen.

Grote delen van de PubQuiz waren weer 
gericht op Lieshout (wanneer zijn de ge-
noemde Lieshoutse verenigingen opge-

richt ?) en op Badminton (waar komen 
deze badmintonverenigingen vandaag ?) 
en andere sporten (welke van deze spor-
ten in Olympisch ?). Deze ronden wer-
den afgewisseld met rondes met meer 
algemene kennis, die weer varieerde van 
‘het aantal inwoners van grote stadse 
agglomeraties’ tot de ‘clubkleuren van in 
de buurt spelende voetbalverenigingen’. 
Ook waren er, naast het inschatten van 
het gewicht van de houtblokken, ande-
re actieve rondes bij, waarbij een aantal 
appelrassen benoemd moesten worden 
door de appels te beoordelen én te proe-
ven. Ook moesten in een ronde enkele 
‘zéér bekende logo’s’ nagetekend wor-
den, hetgeen tot veel hilariteit leidde, 
vanwege de tekenkwaliteiten van de 
deelnemers. Ook het invullen van ont-
brekende regels in liedjesteksten leidde 
tot gezellige situaties, waarbij de deel-
nemende teams samen de liedjes hardop 
probeerde na te zingen.

Al met al dus eenvoudige en vooral leuke 
vragen, zodat alle deelnemers een ge-
zellige en leuke avond konden hebben. 
Toch zorgde de prestatiedrang van de 
deelnemers regelmatig voor felle én hila-
rische discussies, om maar zeker te weten 
dat de teams voldoende punten hadden 
toebedeeld gekregen van de strenge jury 
onder leiding van Kees van Kollenburg. 

Na afloop van de PubQuiz bleven de 
meeste deelnemers dan ook nog lang 
hangen om na te praten over bijvoor-
beeld badminton, of dat nu een Olym-

pische sport is of niet. Kortom: het was 
een leuke avond waarop Badminton Club 
Lieshout weer heeft laten zien dat een 
combinatie van wekelijkse sportavonden 
én gezellige nevenactiviteiten goed met 
elkaar samengaan.

De volledige uitslag was als volgt:
1. Team 138              48,5 punten
2. Tsingtao  47 punten
3. KOD              44,5 punten
4. Maakt me niet uit 44 punten
5. Mondre Glowy                40 punten
6. Kansloos             36,5 punten

Kwizut
Eerder al heeft Badminton Club Lies-hout 
zich opgegeven om als ‘team Clier’ ook 
hun ‘quizkrachten’ met andere verenigin-
gen in Laarbeek te meten bij het jaarlijkse 
Kwizut. Op dinsdag 29 december 2015 
gaan zij vanuit hun ‘thuisbasis’ (de kan-
tine van Sporthal De Klumper) een gooi 
gaan doen naar de eeuwige roem die bij 
deze quiz verdiend kan worden. Inmid-
dels hebben zich al diverse leden aange-
meld, waardoor het team al aardig vorm 
begint te krijgen. Toch heeft Badminton 
Club Lieshout een verwerving binnen de 
ledenkring gestart om het team verder uit 
te breiden. Op de grootte van de teams 
staan immers geen beperkingen. 

Zo blijkt maar weer: ook bij deze activiteit 
biedt Badminton Club Lieshout zó veel 
meer dan badmintonnen alleen. Het winnend ‘Team 138’ krijgt uit handen van 

quizmaster Stan van Vijfeijken de hoofdprijs overhandigd

boksen

Beek en Donk - Wederom waren er 
goede partijen op het Laarbeekse 
boksgala en is er veel jeugdig talent 
in Laarbeek. Loon na hard werken met 
goede vooruitzichten met vele jonge 
pupillen.

Demian Wezenbeek vocht zijn twee-
de partij en behaalde een verdiende 
onbeslist. Nick Gruiters vocht de wed-
strijd van zijn leven tegen de pool Mi-

chel Okenski, een harde en techniek 
goed verzorgde wedstrijd met een ver-
diende overwinning. De damespartij 
tussen Laura Raaymakers uit Lieshout 
en Rina van der Rakt was een voor-
beeld voor de bokssport. Kortom weer 
een voorbeeldig gala met tevreden pu-
bliek. In januari gaat de bokscaravaan 
naar Lelystad. U wordt op de hoogte 
gehouden.  

Spannende bokswedstrijden met veel talent

Nieky Holzken bij Laarbeeks 
boksgala

Riny Heesakkers (l) en Nieky Holzken (r)
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Beek en Donk - Op de banen van 
Strijd in Vrede vond zaterdag 14 no-
vember voor de 19e keer in successie 
de Laarbeekse Kampioenschappen 
handboogschieten plaats. Een wed-
strijd met finale-rondes na 25 pijlen 
behalve voor de jeugd en nieuwe-
lingen. Voor hen geen finale-rondes 
maar wint die schutter met de hoog-
ste score na 25 pijlen.

Dit jaar won Ziggy Daniëls van Krijgs-
man Soranus bij de jeugd met een sco-
re van 223 en bij de nieuwelingen won 
Jörgen Faes van Strijd in Vrede met 
196 punten.

Vooraf wordt er natuurlijk gespecu-
leerd door de ‘kenners’ over eventu-
ele kanshebbers in de strijd om de ti-
tel Laarbeeks Kampioen. Bas van den 
Berg, recurve, en Twan van der Kruijs, 
compound, zouden wellicht hun titel 
kunnen prolongeren. En jeugdschutter 
Damian Vaes zou net als vorig jaar de 
finale kunnen behalen. Maar Wietse 
Aarden was als Koning ook een kans-
hebber en Jolanda van der Kruijs heeft 
al veel finales gewonnen en… specu-
laties alom.

Bij de compounders werd vooraf ook 
al flink gespeculeerd en was de ver-
wachting dat Stefan Kouwenberg en 
Twan van der Kruijs in de finale zou-
den komen. Maar finales blijven wed-
strijden op zich. Je schiet tegen een di-
recte tegenstander terwijl kenners naar 
je schieten kijken en dat is iets anders 

dan 25 pijlen voor jezelf wegschieten. 
En dat bleek tijdens deze Laarbeekse 
Kampioenschappen wel weer.

Laarbeeks Kampioen compound 2015 
Stefan Kouwenberg
In de ½ finale bij de compounders 
schoot Twan (237) tegen Peter Dek-
kers (235) en Stefan Kouwenberg 
(236) tegen Theo de Jong ( 236). Peter 
schoot bijna perfect in de halve finale, 
59 uit 6 pijlen, en won van Twan die 
57 schoot. In de andere ½ finale won 
Stefan met 58 punten van Theo die 
moeite had om de 10 te rake, 55. Dus 
Peter tegen Stefan in de finale. De eer-
ste pijl schoot Stefan een 10 en Peter 
een 9 en dat ene puntje verschil kon 
Peter vervolgens in de andere 5 pijlen 
niet meer goed maken.56-55. Dus 
Stefan Kouwenberg Laarbeeks Kampi-
oen 2015 compound.

Laarbeeks Kampioen recurve 2015 
Dirk van de Laar
Bij de recurvers hadden in de kwalifi-
catie, zoals verwacht, Jolanda van der 
Kruijs met 237, Bas van den Berg 233 
,Damian Vaes 230 en Wietse Aarden 
225 goed geschoten. Geen verrassen-
de scores voor hen maar ook niet bij 
de overige kwartfinalisten. De verras-
singen kwamen echter pas in de fina-
le-rondes.

In de kwartfinale schoot Jolanda tegen 
Mark Kanters, die slechts 218 in de 
kwalificatie had geschoten. Maar met 
56 tegen 54 werd Jolanda uitgescha-

keld. Martijn Peters ( 218) schakelde 
op zijn beurt Bas uit met 55 tegen 53. 
Wim van de Kerkhof ( 221) dwong 
knap met 55 tegen 55 Damian tot 
een shoot-off die hij nipt verloor. Dirk 
van de Laar en Wietse Aarden waren 
in de kwalificatie aan elkaar gewaagd 
geweest met 224 en 225 maar tijdens 
de kwartfinale werd Wietse compleet 
weggeschoten door Dirk met 59 tegen 
51. In de halve finale was Dirk te sterk 
voor Mark met 56 tegen 53 en Martijn 
won met 1 puntje verschil van Damian 
met 56 tegen 55.

In de finale dus verrassend nummer 
5 uit de voorronde tegen nummer 7. 
Dirk van de Laar tegen Martijn Peters. 
Martijn was echter niet opgewassen 
tegen het schietgeweld van Dirk. Met 
59 tegen 51 werd Dirk van de Laar 
verrassend maar welverdiend Laar-
beeks Kampioen 2015 recurve. Zijn 
scores tijdens de finale-rondes waren 
super: 9-10-10-10-10-10, 9-9-9-9-
10-10, 9-10-10-10-10-10.

Huldiging Wim van de Eijnde 40-jarig 
lidmaatschap
Verder was er een ‘leuk intermezzo’, 

vlak voor de finale-rondes. Wim van 
de Eijnde werd gehuldigd door voor-
zitter Theo de Jong voor zijn 40-jarig 
lidmaatschap. Een speldje van de NHB 
en als aandenken van de vereniging 
een mini-recurveboog . 

NHB-beker 21 november
Zaterdag 21 november is de eerste 
ronde NHB-beker op de banen van 
Krijgsman Soranus in Lieshout aan-
vang 18.00 uur. Een recurveteam en 
een compoundteam van Strijd in Vre-
de doen hieraan mee.

handboogschieten Spannende wedstrijden op de banen van Strijd in Vrede

Laarbeekse kampioenschappen vol verrassingen

Eerste team komt paar punten te kort voor de winst

5e indoorwedstrijd voor Krijgsman Soranus
Lieshout - De vijfde indoorwedstrijd 
(18m-3pijlen) vond zondagmorgen 
plaats. Het eerste team van Krijgsman 
Soranus moest naar Mierlo en kwam 
tot een totaal van 774 punten. Daar-
mee kwamen ze net een paar punten 
te kort voor de winst. Het tweede 
team had 648 punten. 

De uitslagen
Ad Endevoets 266, Arjan v/d Heuvel 
264, Rik v/d Westerlo 261, Willem 
Bekx 244, Ziggy Daniëls 226, Theo v/d 
Laar 212, Dion Thielen 210, Yvonne 
Robbescheuten 172, Noa Relou 167, 
Jim Daniëls 157, Jeffrey v/d Post 154.

Vervolg toernooi Krijgsman Soranus 
Donderdag was St. Antonius uit Nijnsel 

op bezoek bij Krijgsman Soranus. Na 
25 pijlen was de uitslag in het voordeel 
van de gasten.

De uitslagen
Ad Endevoets 229, Arjan v/d Heuvel 
227, Paul v/d Broek 219, Rik v/d Wes-
terlo 197, Nelly v/d Laar 166, Theo v/d 
Laar 162, Toos v/d Graef 154, Rita Ende-
voets 144, Yvonne Robbescheuten 137.  

handbal 20-13 overwinning op Bergeijk

Winst voor Bedo dames 1

10-3 overwinning voor korfballers
Goede seizoensstart zaal voor Flamingo’s

Beek en Donk – De spannende pot van 
de dames van BEDO tegen Bergeijk was 
op 11 november. De dames waren nog 
een beetje aan het bijkomen van de 
avond ervoor, omdat ze bij Sponsor Café 
Thuis een teamavond hadden gehad. 

Toch begon BEDO meteen heel fanatiek 
met Renate Koot die na 10 seconde van-
uit de hoek scoorde. Bergeijk maakte een 
snelle tegenaanval waardoor het meteen 
al 1-1 stond. Maar BEDO vocht terug. 
De dames speelden goed samen en na 
enkele inzetjes gingen ze de rust in met 

9-8 voor BEDO. Trainer Matthieu had 
in de rust de juiste tips voor de dames 
waardoor ze na de rust meteen op een 
voorsprong van 12-8 kwamen. Helaas 
vocht Bergeijk terug waardoor de wed-
strijd toch weer spannend werd. BEDO 
pakte in de verdediging flink aan waar-
door er verschillende 2 minuten straffen 
en penalty’s vielen tegen BEDO. Bergeijk 
maakte hier ook gebruik van waardoor 
ze met 12-11 terugkwamen. BEDO her-
pakte zich in de slotfase waardoor ze met 
verschillende goals vanuit de opbouw en 

hoeken een grote voorsprong kregen. Ze 
zaten echt in de ‘flow’ zoals de dames 
zelf altijd zeggen. Bergeijk wist niet meer 
hoe ze moesten verdedigen en in de aan-
val wilde het niet lukken door de juiste 
verdediging en samenspel vanuit de da-
mes van BEDO.

De dames van BEDO hebben echt als 
een team samengewerkt, en dat zie je 
ook in de uitslag. Ze hebben de wedstrijd 
gewonnen met de stand 20-13. Goed 
gedaan dames en het is zeker verdiend.

korfbal

Mariahout – Senioren 1, gesponsord 
door Auto Corsten, speelde zondag 
15 november haar eerste competitie-
wedstrijd in het zaalseizoen 2015-
2016 in de Overgangsklasse A.

Flamingo’s ging goed uit de startblok-
ken in deze wedstrijd tegen BMC uit 
Berlicum en scoorde binnen twee mi-
nuten de eerste twee doelpunten. Het 
team speelde sterk als collectief en 
wist de verdediging zeer goed neer te 
zetten, waardoor er weinig tot geen 
kansen werden weggegeven aan de 
tegenstander. Via een ruststand van 5 
-3 werd de overwinning in de twee-
de helft verder uitgebouwd naar een 
eindstand van 10-3. Zondag 22 no-
vember reist Senioren 1 af naar Oir-
schot voor de wedstrijd tegen Spoor-
donckse Girls. Flamingo speelster Marloes van Lieshout doet haar uiterste best om een schot te verdedigen

Fotograaf: Ine Coolen

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.fl owlaarbeek.nl    06-44051822

“Ik kan nu beter omgaan met lastige 
situaties”

   

Stress of stressgerelateerde klachten?

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

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

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

Uw complete loonadministratie 
kunt u geheel uit handen geven 
aan Lindeboom accountants & 
belastingadviseurs.
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WOENSDAG 18 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 13:30 16:15

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 
20:00

Keet & Koen en de...: 
13:45

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
13:00 15:45 19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 15:30 20:00

DONDERDAG 19 NOVEMBER 2015

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

VRIJDAG 20 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 16:00

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

Keet & Koen en de...: 
16:00

Spectre: 
18:45 20:15 22:00

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

Holland Natuur in de Delta: 16:00

ZATERDAG 21 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 13:30 16:00 

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30 15:45

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

Keet & Koen en de...: 
13:45

Spectre:           13:00   15:45 18:45 20:15 22:00

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

ZONDAG 22 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 13:30 16:00 

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 
19:45 21:30

Keet & Koen en de...: 
13:45

Schone Handen: 
19:30

Spectre:            
13:00    15:45 19:30

THG: Mockingjay - Part 2: 15:30 19:30 

MAANDAG 23 NOVEMBER 2015

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

 
DINSDAG 24 NOVEMBER 2015

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas ...: 13:45 15:45

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:45 

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
13:00 16:00 19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 15:45 19:45

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

16 DECEMBER: VOORPREMIÈRE:

STAR WARS
THE FORCE AWAKENS

VANAF: 25 NOVEMBER

THE GOOD 

DINOSAUR

judo Budoclub Beek 
en Donk houdt 
nationaal 
toernooi

Beek en Donk – In Beek en Donk 
staat zondag 22 november weer in 
het teken van een van de grootste 
judotoernooien uit de regio. 

Op deze dag strijden ca. 500 judo-
ka’s uit heel Nederland om de titel 
in hun klasse. Het toernooi vindt 
plaats in sporthal D’n Ekker en 
start om 9.30 uur. De laatste par-

tijen vinden rond 15.00 uur plaats. 
Iedereen is van harte welkom om 
kennis te maken met de mooie ju-
dosport. 

paardensport Paarden Dressuur in Manege D’n 
Perdenbak

Lieshout – De paarden kwamen op 13 
november aan start in Manege D’n Per-
denbak. Het onstuimige weer dreigde 
even alles in de war te willen schop-
pen, maar gelukkig ging de organisatie 
hier soepel mee om, en kon iedereen 
zijn beste beentje voor zetten. 

Er waren 18 ruiters uit de regio actief 
deze avond en er  lagen weer mooie 
prijzen voor hen klaar, ook weer extra 

prijzen van Jos Martens uit Mariahout.  

Laarbeekse rijders
Klasse B, Anna Roelfsema en Binki, zij 
werden in de 1ste proef 2de met 185 
punten en 3de in de 2de proef met 182 
punten. Tessa van Schaik en Faith AB 
werden 2x 4de met 178 en 171 punten. 

In de Klasse L reden Claudia Raijmakers 
en Geeske naar een mooie 2de plaats 

in de 1ste proef en kregen 193 punten. 
Manuela de Leeuw en Eye Catcher AB 
kregen in de 1ste proef 171 punten en 
in de 2de proef werden zij 3de met 187 
punten.

De laatste wedstrijd van dit jaar is op 
vrijdag 27 november voor de pony’s, 
hiervoor kun je nog inschrijven, mail 
naar wedstrijdderaam@live.nl.

Tessa van Schaik en ‘Faith AB’

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
PERSONENVERVOER

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

www.taxivanheijst.nl

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%
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Beek en Donk - Voor het eerst in 
de geschiedenis van het steden-
tennis bestaat het stedentennis-
team volledig uit eigen spelers 
van T.V. ’t Slotje. De plek van 
het Stedentennis Oost-Brabant is 
hierdoor overgenomen. Daarom 
is er ook voor gekozen om jonge 
selectiespelers ervaring te laten 
doen in de komende jaren, zodat 
ze later profijt kunnen hebben. 
Dat zag je ook in de uitslag terug 
van 12 tegen 36.

In de categorie t/m 12 jaar waren 
de Venlonaren allemaal precies 12 
jaar en actief op landelijk niveau. 
Dus dat was een maatje te groot. 
Toch zag je de Nienke van de Rijdt, 
Meike Lahaye, Daphne Graat, 
Teun Jongmans, Wouter van de 
Avoird en Swen van Steenbergen 
wel weerstand bieden, maar kon-
den nog niet in de game het laat-
ste puntje naar je toe trekken. 

T/m 14 waren de rollen precies 
omgekeerd. Daarin was ’t Slotje 
heer en meester. Maud van Oos-
terwijk en Kim van de Broek duide-
lijk zien dat ze de zusjes Peeters de 
baas waren in de single. Ook Tom 
Booy en Daniel Barendse lieten 
op alle vlakken zien dat ze beter 
waren dan hun tegenstander. De 
jongensdubbel van Timo Hocks en 
Tom Booy was alleen in de twee-
de set spannend getuigend score 
van een tiebreak. Daarin gaven de 
jongens toch even gas en werd het 
7-2. De meiden Maaike Jongmans 
en Maud van Oosterwijk hadden 
de overwinning in de schoot ge-
worpen gekregen vanwege een 
walk-over. 

Bij tot en met 16 jaar had de Ven-
lose formatie toppers van formaat 
in hun gelederen. Chanel Janssen, 
die in het voorjaar de damesen-
kel 3 had gewonnen bij ’t Slotje 

en tevens ook de Masters 3 van 
oost-Brabant, kreeg Myrne van 
Erp tegenover zich. Toch wist My-
rne twee games(1-6,1-6) afsnoe-
pen door vooral durf te tonen. 
Ook Ilse van Rooij mocht het op-
nemen tegen Nantiya Gallo Balma. 
Die staat qua ranking twee punten 
hoger. Toch lukte Ilse het in de 
tweede set(4-6) om het spannend 
te maken en kon met opgeheven 
hoofd de baan verlaten. De mei-
dendubbel Myrne van Erp/Laura 
Hazenberg gingen zonder ver-
wachting de strijd aan tegen het 
koppel Janssen/Gallo Balma. Dat 
leverde een aantal mooie punten 

op voor de Beek en Donkse combi-
natie. Helaas was het niet genoeg 
voor een verrassing. De jongens 
Roy Willemsen en Mats Biemans 
kwamen niet aan te pas tegen hun 
leeftijdgenoten. De dubbel van Bas 
de Bont en Mats Biemans was een 
strijd van mooie rally’s en veel net-
punten. Helaas viel het dubbeltje 
de andere kant op.

In de oudste categorie t/m 20 
moesten de jonge Slotenaren het 
opnemen tegen zeer ervaren te-
genstanders, die al jaren spelen in 
deze categorie. Bas de Bont was 
doorgeschoven en hij deed het 

verdienstelijk. Hij bleef in de eerste 
set goed bij, maar moest toch het 
met 4-6 laten aan Stan Steegh. Gi-
ulia Hens liet zien dat ze het nivo 
aan kan. Om elk punt werd ge-
streden. Ook hier viel het toch de 
andere kant. Loes Vermeulen en 
Gideon van Esch hadden het erg 
lastig tegen de fysieke kracht van 
de tegenstanders en ze moesten 
het beide in twee sets bekopen. 
Ook de dubbels van Jelle Wijger-
gangs/Gideon van Esch en Loes 
Vermeulen/Giulia Hens waren een 
prooi voor de Limburgers.

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

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

Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Ivo Schreurs
Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is vanaf 1 januari 
2015 verplicht geworden voor alle werk-
gevers.
De regeling houdt kort gezegd in dat 
werkgevers maximaal 1,2% van het tota-
le fiscale loon van de werknemers, de vrije 
ruimte, mogen besteden aan onbelaste 
vergoedingen, verstrekkingen en terbe-
schikkingstellingen ten behoeve van de 
werknemers. 
Daarnaast kunnen bepaalde zaken on-
belast worden vergoed, verstrekt of ter 
beschikking worden gesteld doordat ze 
onder één van de vrijstellingen vallen (ge-
richte vrijstellingen, nihilwaarderingen en 
intermediaire kosten).
Inventarisatie
Nu het einde van het jaar 2015 in zicht 
is, is het aan te bevelen om te bekijken of 
u de vergoedingen en verstrekkingen die 
u aan uw werknemers heeft gegeven in-
middels in de administratie heeft verwerkt 
en of u deze ook juist heeft verwerkt. 
Daarnaast zou u kunnen  beoordelen hoe 
de werkkostenregeling in 2016 voor u 
gaat uitpakken waarbij dan alvast reke-
ning kan worden gehouden met eventue-
le extra werkkosten voor het komend jaar.
80% eindheffing
Indien de vrije ruimte in het jaar 2015 
niet wordt overschreden is er geen loon-
belasting verschuldigd over de bedragen 
die binnen de vrije ruimte vallen. Dit is 
anders indien de vrije ruimte wel wordt 
overschreden. In dat geval krijgt u als 
werkgever te maken met een eindheffing 
van 80%! Deze eindheffing kan gedu-
rende het jaar 2015 aangeven en betaald 
worden maar uiterlijk in de aangifte loon-
heffingen over het 1e tijdvak van het jaar 
2016. 

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

www.top-gardens.nl

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

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

volleybal Bedovo meisjes A snoepen set af van koploper
Beek en Donk - De wedstrijd van de 
Bedovo Meisjes A tegen de ongesla-
gen koploper Flamingo’s stond zater-
dag 14 november op het programma. 
De uitwedstrijd ging vrij kansloos 
verloren, maar trainer Remco is 
100% overtuigd van de potentie die 
het team heeft en wist dat er meer 
te halen moest zijn. Daar bovenop 
kwam nog eens dat de meiden dit 
seizoen niet meer hoefden te ‘plan-
ken’ bij een overwinning, een betere 
motivatie konden ze niet krijgen. 

Vanaf set 1 toonde Meisjes A dat zij 
uit waren op eerherstel en een over-
winning. Zowel de eerste als de 2e set 
ging tot het einde gelijk op, maar werd 
de set nipt nog afgegeven. De laatste 
kans op een overwinning begint met 
het winnen van de 3e set en met deze 
instelling stuurde coach Marjolijn het 
team het veld in. En met succes! Het 
team pakte geheel verdiend een set 
met 25-22. De volgende horde naar 
de overwinning was het winnen van 
de 4e set. Dit pakte echter niet goed 
uit. Bedovo MA kwam snel op achter-
stand en kon het tij niet tijdig keren. 

Het team zette nog een eindsprint in 
maar deze kwam net te laat en de 4e 
set ging verloren met 22-25. 

Next/Bedovo Dames 1
Op zaterdag 14 november was VCE/
PSV DS 1 de tegenstander voor Next/
Bedovo DS1. Naar de ranglijst geke-
ken leek dit een redelijk makkelijke 
wedstrijd voor Next/Bedovo DS1, 
want VCE/PSV DS1 stond 9de. Maar 
Next/Bedovo DS1 weet dat ze lagere 
tegenstanders ook niet moeten on-
derschatten. Misschien omdat de sint 
vandaag in het land kwam maar van 
het sterke spel van vorige week was 
niets terug te zien.  Next/Bedovo DS1 
had erg veel moeite met scoren, waar 
VCE/PSV DS 1 geen moeite mee had. 
Toch bleven de dames van Bedovo de 
gehele wedstrijd werken en knokte ze 
zich naar de winst van de wedstrijd, 
waarbij helaas 1 set werd afgegeven. 

Café Thuis/Bedovo Heren 1
Café Thuis/Bedovo Heren 1 trad aan 
tegen een van de hekkensluiters Ho-
voc Heren 2. Op het oog een mak-
kie maar toch kostten het de heren 
van Bedovo toch wat moeite om de 
volle vijf punten binnen te halen. De 
wedstrijd begon met wat opstart pro-
blemen waardoor aanvankelijk tegen 
een achterstand werd aangekeken. 
Gelukkig kon Café Thuis/Bedovo He-
ren 1 het tij nog keren waarna de set 
nog redelijk eenvoudig werd gewon-
nen. Het spel van Café Thuis/Bedo-
vo Heren 1 mistte overtuiging en er 
werd niet eenvoudig gescoord tegen 
de mannen van Hovoc. De rest van 
de sets werd door gehakkeld maar 
desondanks wel een 4-0 overwinning 
welke het team weer wat hoger in het 
klassement laat uitkomen. 

Sportshop Laarbeek/Bedovo Recre-
anten Heren 1
Zoals twee weken geleden al uit-
eengezet is het zaak voor Sportshop 
Laarbeek/Recreanten 1 van Bedovo 
geen punten af te geven willen zij 
koploper Dientje nog inhalen deze 
eerste helft van de competitie. Deze 
week was dus de taak geen punten 
afgeven in de wedstrijd tegen Bedovo 
Heren Recreanten 2. Op papier zou 
dat best mogelijk moeten zijn, aange-
zien HR2 al sinds het begin onderaan 
de competitie bungelt. Na een lange 
tijd afwezigheid speelde Hans weer 
mee in de eerste set. Wel bleek dat 
het papieren voordeel op deze tegen-
stander geen standhield. Voorname-
lijk de buitenaanval van het tweede 
team gaf problemen. Het bleek erg 
moeilijk deze onschadelijk te maken. 
Dit combineren met ruim voldoende 

eigen fouten leverde slechts een krap-
pe set winst op: 25-17 Na de eerste 
set gaf helaas geen verandering. Ei-
gen fouten en de sterke buitenaanval 
van de heren recreanten 2 verander-
den niet en zo werd de krappe voor-
sprong van de vorige set omgezet 
in een achterstand die niet goed ge-
maakt werd: 23-25.

Ook de in de derde set bleek heren 
recreanten 2 traditiegetrouw een 
spel te bieden waar heren recrean-
ten 1 geen goed antwoord op wist 
te formuleren. Nou ja, er waren in de 
verschillende time-outs goede plan-
nen, maar die konden niet in praktijk 
gebracht worden. Ook deze set ging 
verloren met 24-25.

tennis T.V. ’t Slotje doet ervaring op tegen T.C. Venlo
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&Hoveniers
Tuinontwerpers

De Allround hovenier

Aanleg – Onderhoud – 
Renovatie – Bestrating – 

Overkappingen

Machiel van Roij    
06-53981415    Aarle-Rixtel

voetbal

Sparta’25
Zaterdag 21 november 
15.30 Venhorst Veteranen - Sparta’25 Veteranen
09.15 Spartaantjes - Trainen
15.00 Gemert A3 - Sparta’25 A2
14.30 Sparta’25 B2 - Schijndel B3
12.30 Rood Wit’62 B5 - Sparta’25 B3
14.30 Sparta’25 B4 - Mifano B3
11.30 WEC C3 - Sparta’25 C3
13.00 Sparta’25 D1 - Avanti’31 D1
11.30 MVC D1G - Sparta’25 D2
11.15 Irene D1 - Sparta’25 D3
11.30 Sparta’25 D4 - Venhorst D2
11.30 Sparta’25 D5 - Blauw Geel D8
10.15 Sparta’25 E1G - Schijndel E1
10.30 Boekel Sport E2 - Sparta’25 E2
09.30 Avanti’31 E3 - Sparta’25 E3
09.15 Sparta’25 E4 - Boekel Sport E6
09.15 Sparta’25 E5 - Brandevoort E7G
11.00 Boerdonk E2G - Sparta’25 E6G
10.30 SJVV E6M - Sparta’25 E7G
11.00 ELI F1G - Sparta’25 F1
10.30 Sparta’25 F2 - Lierop F1
10.30 Sparta’25 F3 - MULO F3
10.30 Sparta’25 F4 - SV Venray F4
09.00 Stiphout Vooruit F7G - Sparta’25 F5G
10.00 Mariahout F4G - Sparta’25 F6
13.00 Sparta’25 G1 - SV Venray G1G
15.00 Brandevoort MB1 - Sparta’25 MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 22 november 
12.00 Mierlo Hout 4 - Sparta’25 4
13.00 Heeswijk 4 - Sparta’25 5
11.00 Sparta’25 8 - Blauw Geel 10

Uitslagen 14-15 november 
Senioren
EVVC 1 - Sparta’25 1  4 - 0
Sparta’25 2 - IVO 2  1 - 0
Sparta’25 3 - Boskant 2  1 - 3
Blauw Geel’38/JUMBO 8 - Sparta’25 6 2 - 2
Blauw Geel’38/JUMBO 9 - Sparta’25 7 0 - 4
Sparta’25 8 - Oranje Zwart Helmond 3 1 - 0
Sparta’25 9 - ASV’33 5  1 - 1
NLC’03 VR1 - Sparta’25 VR1  5 - 2
Sparta’25 Veteranen - Erp Veteranen 7 - 5

Junioren
Sparta’25 A1 - Volharding A1  1 - 1
Sparta’25 A2 - Mariahout A2  2 - 4
Mierlo Hout B2 - Sparta’25 B1  0 - 4
Erp B2 - Sparta’25 B2  0 - 6
Sparta’25 B3 - NWC B3  3 - 3
Venhorst B1 - Sparta’25 B4  9 - 3
Rhode C1G - Sparta’25 C1  1 - 5
Mierlo Hout C2 - Sparta’25 C2  1 - 1
Sparta’25 C3 - Gemert C6  11 - 3
ZSV D1 - Sparta’25 D1  3 - 0
Sparta’25 D2 - Gemert D3  3 - 3
Blauw Geel D5 - Sparta’25 D3  0 - 4
Boekel Sport D4G - Sparta’25 D4  3 - 0
Sparta’25 D5 - Blauw Geel D9  0 - 5
Avanti’31 E1 - Sparta’25 E1G  3 - 1
Sparta’25 E2 - Schijndel E2G  2 - 4
Sparta’25 E3 - WEC E1  1 - 8
Nijnsel E2G - Sparta’25 E4  10 - 4
Gemert E4 - Sparta’25 E5  1 - 9
Sparta’25 E6G - ST Fiducia/Elsendorp E2 8 - 1
Sparta’25 E7G - ZSV E5  3 - 6
Sparta’25 F1 - Rhode F2  4 - 2
Sparta’25 F2 - SVSH F1  1 - 0
Mifano F2 - Sparta’25 F3  0 - 1
Sparta’25 F4 - Deurne F3  1 - 2
Mifano F4 - Sparta’25 F5G  0 - 1
Sparta’25 F6 - Stiphout Vooruit F8  0 - 1
Olympia’18 G1 - Sparta’25 G1  5 - 2

ASV’33
Jeugd zaterdag 21 november
14.30 ELI A1 – ASV’33 A1
14.30 ASV’33 A2 – Mierlo Hout A4
12.45 Bavos B1G – ASV’33 B1
14.30 ASV’33 B2 – Rood Wit’62 B4
13.00 MULO B5 – ASV’33 B3
12.30 ASV’33 C2G – S.V. Brandevoort C3G
12.30 ASV’33 D1G – ONDO D1
11.45 SJVV D3M – ASV’33 D2
08.30 S.V. Brandevoort E2 – ASV’33 E1
10.30 ZSV E2G – ASV’33 E2G
10.45 Stiphout Vooruit E7G – ASV’33 E5G
09.15 Someren F2 – ASV’33 F1
09.15 ASV’33 F2 – Mierlo Hout F4
09.15 Someren F4 – ASV’33 F3
09.15 Bavos F3G – ASV’33 F4
09.15 ASV’33 F5G – MULO F6

Veteranen zaterdag 21 november
16:30 ASV’33 – Nijnsel

Uitslagen jeugd zaterdag 14 november
ASV’33 A1 – Stiphout Vooruit A1  0-2
Stiphout Vooruit A2 – ASV’33 A2  3-3
Stiphout Vooruit B2G – ASV’33 B1  1-6
ASV’33 B2 – Someren B3   3-4
Bruheze C1 – ASV’33 C1   0-2
ASV’33 C2G – Olympia Boys C1   0-5
NWC D3G – ASV’33 D1G   2-3
ASV’33 D2 – MULO D6    1-6
SVSH E1 – ASV’33 E1    1-12
Stiphout Vooruit E3G – ASV’33 E2G  3-1
Deurne E4G – ASV’33 E3G   1-2
ASV’33 E5G – SJVV E6M    2-0
ASV’33 F1 – S.V. Brandevoort F2  3-2
ASV’33 F2 – Rood Wit’62 F4   12-2
Olympia Boys F1 – ASV’33 F4   1-10
Milheezer Boys F3 – ASV’33 F5   11 – 8

Veteranen zaterdag 14 november
RKVV Keldonk – ASV’33   3-3

Senioren zondag 15 november
Leunen 1 – ASV’33 1    2-4
Someren 4 – ASV’33 2    1-2
NWC 6 - ASV’33 3      1-1
Sparta’25 9 – ASV’33 5   1-1
ASV’33 VR1 – RKVV Keldonk VR1  0-0
ASV’33 VR2 – Volharding VR3   4-0

ELI
Zaterdag 14 november 
ELI B2 – Blauw Geel ’38 B4     1 - 6
ELI C2 – WEC C3      2 - 4
ELI D1 – Boekel Sport D1     1 - 5
ELI E1 – Avanti ’31 E2      5 - 2
ELI E2 – Venhorst E4      6 - 2
Rhode A2 – ELI A1    18 - 2
WEC B1 – ELI B1      1 - 3
SCMH C1 – ELI C1      7 - 1
ZSV D3 – ELI D2      2 - 0
Schijndel/de Wit F2 – ELI F1     1 - 1
ONDO F2 – ELI F2      0 - 1
ZSV F5 – ELI F3      0 - 1

Zondag 15 november 
VOW 1 – ELI 1      3 - 0
DVG 3 – ELI 2      3 - 1
ELI 4 – Boekel Sport 8     1 - 1
ELI 5 – Boekel Sport 9     5 - 2
ELI 6 – DVG 6      4 - 0
EVVC Vr 1 – ELI Vr 1     2 - 0

Zaterdag 21 november 
14.30 ELI A1 – ASV ’33 A1
14.30 ELI B2 – Boskant B1 
13.00 ELI C1 – Avanti ’31 C2 
11.00 ELI F1 – Sparta ’25 F1
11.00 ELI F2 – Olympia Boys F1
09.30 ELI F3 – Mifano F4
09.30 ELI F4 – NWC F9
13.00 Avanti ’31 C3– ELI C2    
11.00 Rhode D2 – ELI D1    
09.15 ERP E2 – ELI E1   
09.15 Gemert E11 – ELI E2    

Veteranen
16.30  Bruheze  - ELI

Zondag 22 november 
12.00 Nijnsel/TVE 4 – ELI 4    
12.00 Mierlo Hout Vr1 – ELI Vr 1    

Mariahout
Zondag 15 november 
RKVV Keldonk 5 - Mariahout 6  1 - 8
SC Helmondia 2 - Mariahout 2  4 - 1
Mariahout 4 - Avesteyn 5  2 - 5
Mariahout 5 - Erp 8  6 - 0
Erp VR2 - Mariahout VR1  6 - 1

Zaterdag 14 november 
Sparta’25 A2 - Mariahout A2  2 - 4
Mariahout B1 - MULO B2  0 - 2
Mariahout C2 - WEC C2  1 - 0
Mariahout D1 - Someren D3  0 - 3
Mariahout C1 - NWC C2  3 - 4
Bavos E1 - Mariahout E1  9 - 0
Mariahout E4 - Irene E3  1 - 7
DVG E3 - Mariahout E3  2 - 1
Mariahout E2 - WEC E2  4 - 5
Blauw Geel’38/JUMBO F8 - Mariahout F2 1 - 0
Mariahout F3 - Blauw Geel’38/JUMBO F9M 0 - 1
Mariahout F1 - Erp F1  7 - 2
Mierlo Hout F7 - Mariahout F4  7 – 2

Zaterdag 21 november 
16.45 Stiphout Vooruit - Mariahout

14.30 Mariahout A1 - Stiphout Vooruit A1
09.30 ST Fiducia/Elsendorp E2 - Mariahout E4
09.30 Boekel Sport F1 - Mariahout F1
14.45 Erp A2 - Mariahout A2
10.00 Mariahout F2 - VOW F2
14.30 Neerkandia B1 - Mariahout B1
09.15 Rhode F7 - Mariahout F3
12.45 Stiphout Vooruit C2 - Mariahout C1
10.00 Mariahout F4 - Sparta’25 F6
13.15 Gemert C4 - Mariahout C2
12.00 Liessel D1 - Mariahout D1
10.30 Mariahout E1 - DVG E1
09.15 Gemert E7 - Mariahout E2

Zondag 22 november 
14.30 Mariahout 1 - Venlosche Boys 1
10.00 Boskant 4 - Mariahout 4
10.30 Mariahout 6 - Blauw Geel’38/
JUMBO 13
11.00 Mariahout VR1 - WHV VR1

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 12, 14 en 15 november
R1 – Prinses Irene R1   4 – 6 
MW1 – SCMH    5 – 10 
Be Quick – PupE2  8 – 3 
Be Quick – PupE1   0 – 26 
Emos – PupD2   3 – 2 
Kv Rooi – PupD1  1 – 7 
AspC2 – RoDeBo  4 – 7 
AspC1 – Kv Rooi  4 – 2 
AspB1 – Mosa ’14   4 – 4 
Sen 3 – Emos 5   11 – 17 
Sen 1 – BMC 1    10 – 3 

Zaterdag 21 november
Sporthal Mariahout
09.30 PupF1 – DSC 
Sporthal Lieshout
09.30 PupE2 – Korloo
09.30 PupE1 – Miko ’76 
Sporthal Asten
13.00 Klimop (A) – AspC1 
Sporthal Zeeland
16.00 Emos – AspB1 

Zondag 22 november
Sporthal Veghel
09.30 SCMH 2 – Sen 2 
Sporthal Schijndel 
10.00 Avanti (A) R1 – R1 
Sporthal Oirschot 
11.45 Spoordonkse Girls 1 – Sen 1 

Woensdag 25 november
Sporthal Sint-Oedenrode 
21.00 Rooi MW1 – MW1 

volleybal

Bedovo
Bedovo MC 1 - Volley Tilburg MC 5: 4-0. 
(25-08, 25-13, 25-22, 25-03)
Bedovo DS 1 - VCE/PSV DS 1: 3-1.  
(25-21, 27-25, 21-25, 25-11)
Bedovo MA 1 - Flamingo’s’56 MA 1: 1-3. 
(23-25, 20-25, 25-22, 22-25)
Bedovo HS 1 - Hovoc HS 2: 4-0.  
(25-16, 25-18, 25-22, 25-21)

Uitslagen recreanten
De Smulsmurf - Lief Dientje: 1-2.  
(21-25,16-25,25-24)
Bedovo HR2 - Sportshop Laarbeek: 2-1. 
(17-25,25-23,25-24)
Bedovo DR3 - Verhofstad Advies: 1-2. 
 (20-25,25-24,11-25)

handbal

Uitslagen
Zephyr D2 – Bedo D-jeugd      11-7
KPJ Beek en Donk/Bedo Dames C-jeugd – 
Apollo DC1   9-11
Bedo Heren C-jeugd – Habo ‘95 HC1      22-25
KPJ Beek en Donk DS1 – Bedo Dames 2  19-10
Bedo Dames 1 – Bergeijk DS2      20-13
Bedo Heren 2 – Saturnus HS1      24-35
Bedo Heren 1 – Bergeijk HS1      28-28

Zaterdag 21 november
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Bedo D-jeugd – Acritas D1 
11.00 Bedo E-jeugd – Acritas E1 
St. Theunis, Weert

14.00 Rapiditas HC1 – Bedo Heren C-jeugd 
Mondriaanhal, Oss
19.15 Olympia ’89 DS2 – Bedo Dames 1 
Zondag 22 november
De Klumper, Lieshout
10.00 Bedo Heren 4 – Niobe HS2 
Mondriaanhal, Oss
11.05 Olympia ’89 HS2 – Bedo Heren 1 
De Klumper, Lieshout
11.10 Bedo Heren 2 – Swift HS2 
12.20 Bedo Heren 3 – MBDE/De Sprint HS2 
13.30 Bedo Dames 2 – Acritas DS1 

KPJ 
Uitslagen aspiranten
Dames KPJ Beek en Donk DS1 - Bedo DS2     
 19-10 
Jongens C-jeugd KPJ Beek en Donk HC1 - 
Swift HC1    15-13 
Meisjes A-jeugd KPJ Beek en Donk DA1 - 
MEOS DA1   4-8 
Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk DC1 - 
Apollo DC1   9-11 
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D1 
- Apollo D1  7-8

Aspiranten zaterdag 21 november 
De Burcht
12.15 Gemengde D-jeugd Habo’95 D3 - 
KPJ Beek en Donk D1 
Aoreven 
14.25 Jongens C-jeugd Vios HC2 - KPJ 
Beek en Donk HC1   

Aspiranten zondag 22 november 
‘t Ligteveld
11.00Meisjes A-jeugd LimMid DA2 - 
KPJ Beek en Donk DA1 
Molenbroek 
12.30 Dames Tremeg DS2 - 
KPJ Beek en Donk DS1    

Uitslagen Senioren 
Heren KPJ Beek en Donk – Bakel  15-18

Senioren zaterdag 21 november 
De Mortel
21.00 Heren KPJ Beek en Donk – Veteopeel  
Gemert  
19.00 Dames KPJ Beek en Donk - HV 
Zephyr    

bridgen

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 11 november
Lijn A
1 Wim en Erik 58,33%
2 Nettie en Arno 57,99%
3 Riek en Leo  54,17%
4 Leo en Diny 53,82%
5 Kori en Ellen 52,78%

Uitslag dinsdag 17 november
Lijn A
1. Mari en Arno                     64,58 %
2. Mieke en Leo                    64,06 %
3. Tonnie en Riky                  59,90 %
4. Lies en Lodewijk              54,17 %
5. Dorie en Cas                      51,04 %
 
Lijn B
1. Marianne en Leny           74,32 %
2. Corry en Frans                  69,57 %
3. Jan en Leo                          65,00 %
4. Kees en Jurgen                 59,74 %
5. Bets en Roos                     48,54 %

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

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 17 november
1. Diny en Jos             63,33%
2. Bernadette en Mien     58,85%
3. Cor en Nelly             57,50%
4. Lien en Jos              54,58%
5. Marian en Lilian      53,75%
6. Kitty en Riek                   53,75%

De volgende zitting is op dinsdag 
24 november, 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg te 
Beek en Donk.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 11 november 

Lijn A
1. Bernadette en Antoon  55,56%
2.Truus en Rina              53,47%
3. Mien en Maria    53,47%
4. Fia en Huub    53,13%
5. José en Jan    52,78%

Lijn B
1. Rie en Jan          63,89%
2. Diana en Kitty    62,73%
3. Elly en Maria    60,88%
4. Liesbeth en Tiny   60,19%
5. Wil en Ger      58,56%
       
De volgende zitting is op woensdag 25 
november in Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 12 november
1.Kori en Marie Louise       60,00%
2.Arno en Nettie                 56,25%
3.Mari en Jo                         54,58%
4.Toon en Roos                   52,92%
5.Emmie en Josephine      52,92%
De volgende is zitting op donderdag 19 
november om 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 17 november
1-0 André Bergman - Frans v. Hoof
½-½ Johnny v.d. Laarschot - Zjon v.d. Laar
½-½ Hein v. Bree - Hans Claas
1-0 Aloys Wijffelaars - Dirk-Jan Gloudemans
½-½ Albert v. Empel - Chris v. Laarhoven
0-1 Willy Constant - Thijs Knaapen  

Programma 24 november
Dirk-Jan Gloudemans - Hans Claas   
Frans v. Hoof - Hein v. Bree  
Jef Verhagen - Zjon v.d. Laar    
Aloys Wijffelaars - Thijs Knaapen    
André Bergman - Johnny v.d. Laarschot

Frietje Brabant 
Wij staan wekelijks op 

zaterdag van 
16.30 tot 18.30 uur op het 
Oranjeplein in Mariahout.

Mariahoutmenu: 
bij €4,00 friet 6 stuks snacks 

naar keuze voor totaal 
€10,00!

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Mierlo – Al 12 jaar staat de Beek en 
Donkse hoofdtrainster Jeanne Janssens 
aan het roer van Rolschaatsvereniging 
Olympia te Mierlo. Samen met enkele 
enthousiaste vrijwilligers is zij het brein 
achter de vele shownummers van de 
12e Kerstshow. In een 7-koppige show-
commissie wordt vanaf het begin van 
het jaar de nieuwe ideeën uitgewerkt 
tot shownummer. Naast het beden-
ken van een thema, wordt er passende 
muziek bij gezocht, de showkostuums 
worden uitgetekend en nadat het stof 
is ingekocht worden de vele kostuums 
in elkaar gezet en voorzien van 100’en 
glitters en strass-stenen. 

Performing Coach
Dochter Kristy en nicht Veronique Geerts 

maken de choreografie bij het thema. 
Samen met performance coach Mirte 
Coppens (Estapodia te Mierlo) krijgen 
de rijdsters aanwijzingen voor het uit-
beelden in de uitvoering en mimiek.  
Afgelopen zondag werd zelfs naar Am-
sterdam afgereisd om samen met cho-
reograaf Patrick Kiens te werken. Een 
aantal shownummers zijn goed onder 
handen genomen, waardoor het eind-
resultaat alleen nog maar beter wordt.

Laarbeekse debutante
De Laarbeekse rijdsters Colet Claessens, 
Angel Wilms en Stephie Wiering hebben 
al enkele jaren ervaring als rijdster in de 
Kerstshow. Voor de 5-jarige Demi van 
de Berkmortel zal dit haar eerste erva-
ring worden met de Kerstshow. Demi, 

sinds enkele maanden lid van Olympia, 
zal meerijden met 3 shownummers. 

Kerstshow
In een 2,5 uur durende show komen alle 
rijdsters van Olympia op de vloer om de 
mooiste shownummers aan u te laten 
zien. In een sfeervolle ambiance passe-
ren ruim 15 shownummers in een hoog 
tempo de revue. De Kerstshow is zeer 
afwisselend samengesteld; solisten wor-
den afgewisseld met groepen en ont-
roerende shownummers door de jongste 
leden worden afgewisseld door de ou-
dere leden met reeds vele jaren shower-
varing. Tijdens de show komt u alvast in 
Kerstsfeer door de Kerstnummers. U zult 
ogen te kort hebben om alles tijdens het 
shownummer te kunnen volgen. Bent 

u al nieuwsgierig naar de verschillende 
shownummers in deze show? Kom dan 
naar één van de shows en laat u verras-
sen door het niveau van de rijdsters van 
RV Olympia.

Data, tijden en plaats
De première van de  Kerstshow van 
Olympia vindt plaats op zaterdag 19 
december om 19.30 uur. Zondag 20 
december volgen de 2e show om 13.30 
en de laatste show om 18.00 uur. De 

Kerstshow wordt gehouden in Sporthal 
de Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 
22 te Mierlo

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

Wederom succes voor jeugdvendeliers Sint Margaretha 
Aarle-Rixtel - De jeugdvendeliers 
van het gilde Sint Margaretha namen 
zondag 15 november deel aan het 
jeugd-indoorvendeltoernooi te Hooge-
loon. Onder toeziend oog van de ouders 
van de jeugdvendeliers werd in sporthal 
D’n Anloop in Hoogeloon het jeugdven-
deltoernooi van Brabant afgewerkt. 

Om 11.30 uur opende de hoofdman en 
burgervader het toernooi en marcheer-
de alle deelnemers door de sporthal met 
hun vendelstokken, wat een prachtig 
schouwspel was. Door de grote deelna-
me van de jeugdvendeliers uit heel Bra-
bant is het toch een hele eer om hier een 
prijs te behalen. De jeugdvendeliers van 
het Margaretha gilde lieten zich dan ook 
van hun beste kant zien.

Allereerst was het individueel vendelen, 
wat het gilde een mooie 1e en 3e prijs 
opleverde. Niels van Stiphout die in de 
klasse t/m 10 jaar een 1e prijs in ont-
vangst mocht nemen. In diezelfde klasse 
viel Tim Kersten net buiten de prijzen. In 
de klasse 10 t/m 12 jaar behaalde Dirk 
Gijsbers een mooie 3e plaats waar hij ze-
ker trots op mag zijn.

Tim van Stiphout viel in deze klasse net 
buiten de prijzen maar leverde toch een 
mooie prestatie af. In de klasse 13 t/m 
15 jaar was het de beurt aan Pieter Smul-
ders, daar in deze klasse een groot aantal 
deelnemers waren, presteerde Pieter het 
om een formidabele vendelgroet neer 
te zetten. Jammer dat hij net buiten de 
prijzen viel.

Om omstreeks 15.00 uur begon men 
met het groepsvendelen. Hieraan deden 
6 jeugdgroepen mee, de groep van het 
Sint Margaretha Gilde moest als laatste 
optreden en niet zonder succes. Onder 
grote belangstelling in de sporthal lieten 
de jeugdleden een prachtige en gelijk 
draaiende vendelgroet zien, wat achteraf 
resulteerde in een mooie 1e prijs. In de 
groep deden Pieter Smulders, Tim Ker-
sten, Dirk Gijsbers, Niels van Stiphout en 
Tim van Stiphout mee. Met grote trots 
gingen de 5 jeugdvendeliers naar het po-
dium om hun schildje af te halen.

De dank van het gilde gaat ook mede uit 
naar de ouders van de jeugdleden die al-
tijd bij de wedstrijden aanwezig zijn.

zaalvoetbal Sevenmiles/Café-Zaal van de Burgt neemt 
koppositie over

Beek en Donk - Het mag toch wel als 
verrassing bestempeld worden in de 
A-klasse, de overwinning van Seven-
miles op Lindeboom Accountants & 
Belastingsadviseurs. Het werd maar 
liefst 4-1. Verder wist Aben & Slag Ad-
vocaten haar koppositie in de B-klasse 
met verve te verdedigen.

Spannend, zo was het duel tussen Se-
venmiles en Lindeboom te noemen. 
Een vlotte openingstreffer werd met 
nog een kwartier op de klok uitgebreid 
tot een 2-0 voorsprong voor Seven-
miles. Lindeboom hervond snel de aan-
sluiting, maar moest de risico’s in hun 
spel bekopen met 2 tegentreffers in de 
slotfase. Sevenmiles won zo de koppo-
sitie en wipte over Lindeboom heen.

Mede ook doordat nummer 2 Ca-
fé-Zaal De Tapperij andermaal gelijk-
speelde en dus punten verspeelde. 
Verrassend wist Vesters Hoveniers een 
punt af te snoepen. Dat het bij een 
punt bleef, mag het zichzelf aanreke-
nen, nadat het een brutale 2-0 voor-
sprong had genomen. Deze verdween 
als sneeuw voor de zon door o.a. R. 
Ros, die tweemaal doel trof. De 3-2 
voorsprong die de Tapperij daarna nam 
was niet voldoende voor de vervolma-
king van de comeback. F. Haverkort 
zorgde voor een puntendeling namens 
Vesters.

Een gelijke beurt was ook het resultaat 
tussen Heesakkers Administratie & Ad-
vieskantoor en Rijwielhandel van den 

Berg. Ook hier mocht een der teams, 
in dit geval van den Berg, het zich aan-
rekenen dat het niet won. Zij wisten 
een kwartier voor het eind een com-
fortabele 4-1 voorsprong te nemen. 
Dat niets comfortabel genoemd mag 
worden, bleek wel weer, want Heesak-
kers vocht zich terug en via tweemaal 
N. Yajou en de gelijkmaker in de laatste 
minuut van de voet van R. Slaets won 
het alsnog een punt.

In de B-klasse behield Aben & Slag de 
koppositie door uit te halen tegen Café 
Thuis. Achtmaal werd de trekker over-
gehaald, waarbij de productie van T. 
Kuypers in het oog sprong. Hij schoot 
maar liefst vijf keer met scherp. Café 
Thuis moest andermaal slikken en diep 

buigen. C. Verhoeven deed een kleine 
duit in de haast lege zak en schoot de 
eretreffer in de slotminuut binnen.

Een heuse topper stond tot slot van de 
avond op het spel. BrabantTent kon de 
2e plaats overnemen van DK Garage-
bedrijf, maar moest dan wel de directe 
opponent verslaan. Dit gebeurde niet. 
DK Garagebedrijf stond dit niet toe. 
Onder de impulsen van M. Martens, 
die 2 treffers op zijn naam schreef, kon 
DK Garagebedrijf de aansluiting met 
de koploper behouden. Zij wonnen 
met 4-2 in een kansrijk potje zaalvoet-
bal. BrabantTent haakt daarmee voor-
lopig af in de race om de ereplaatsen. 

Mijn missie is Werken met Gevoel; 
niet het juridische of de cijfers zijn 
leidend bij mijn advisering, maar de 
mens, u! Veel zorgen en geschillen 
ontstaan door onduidelijkheid. Dat 
leidt tot onbegrip, onzekerheid en 
dan kan er zomaar, onbedoeld, ru-
zie ontstaan. Helaas leert de prak-
tijk dat men in de advieswereld te 
sterk gericht is op het feit dat alles 
juridisch goed in elkaar moet ste-
ken, met als gevolg dat de zo no-
dige duidelijkheid juist uit het oog 
wordt verloren. Men denkt dat een 
juridisch document “gedoe achter-
af voorkomt”. Maar wat ik van u 
hoor, is dat u niet begrijpt wat er 
in uw testament staat, uw wensen 
er niet in terugleest en dat u zich 
daardoor zorgen maakt over later. 

Ik weet inmiddels één ding heel ze-
ker: een juridisch document voor-
komt geen ruzie en helpt zeker niet 
om deze op te lossen! 

Wat u regelt moet zeer persoonlijk, 
duidelijk en begrijpelijk zijn voor 
uw dierbaren. Zodat zij zich in een 
periode van rouw en verdriet geen 
zorgen hoeven maken en er zeker 
ook geen ruzie kan ontstaan. Op 
MijnTestamentadvies kunnen uw 
nabestaanden terugvallen, zij her-
kennen u erin, ontlenen er steun 
aan en weten precies hoe te han-
delen. Een advies dat blijft en bij-
blijft, ook wanneer u er niet meer 
bent.   

rolschaatsen Vleugje ‘Laarbeek’ in rolschaatsshow Olympia 

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Volg 

ons!

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  
0492-46 11 00  www.vanschijndelwonen.nl 
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nlsound-light.nl

Donderdag 19 november 
Open Laarbeekse Libre Biljart 
Kampioenschappen t/m 21 nov.
‘t Ontmoetingscentrum, Beek en Donk

Paranormale avondbeurs
19.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

IVN lezing over Kalkgraslanden en 
hellinggrassen
20.00 uur, De Bimd, Aarle-Rixtel

Zaterdag 21 november 
Bouwmans Vuur Totaal open dag
10.00 - 17.00 uur, Helmondseweg 22, 
Aarle-Rixtel

Kleindierenshow t/m 22 nov.
10.00 uur, Tuincentrum de Biezen, 
Beek en Donk

Sinterklaas knutselen met De 
Boemerang
10.00 uur, Jan Linders, Beek en Donk

Expositie ‘Expressie in kleur en vorm’ 
t/m 22 nov.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Live muziek coverband Sideline
20.00 uur, Cafe Thuis, Beek en Donk

Prinsbekendmaking Ganzendonck
20.30 uur, Herberg ’t Huukske, 
Beek en Donk

Zondag 22 november 
Nationaal judotoernooi
9.00 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

Luikse Markt
9.00 uur, M.F.C. De Dreef, Aarle-Rixtel

Bekendmaking Jeugdraad van 11 
Ganzendonck
13.30 uur, Herberg ’t Huukske, 
Beek en Donk

Simits (Jidische feestmuziek)
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Donderdag 26 november 
Laarbeek Werkt
10.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Liederentafel ‘T Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Aarle-Rixtel

Vrijdag 27 november 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

SuperJumpXL met De Boemerang
18.15 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Cafe Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 28 november 
Wijnactie O&U
10.00 uur, Beek en Donk

Vogelshow Vogelvereniging Laarbeek
13.00 uur, Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

GPS-Wandeling met activiteiten voor 
onze honden
14.15 uur, Op en om terrein Outdoor 
Laarbeek, Beek en Donk

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

‘Eightball Boppers’ - Rock and Roll
21.30 uur, Café Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

Zondag 29 november 
Vogelshow van Vogelvereniging 
Laarbeek
10.00 uur, Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

De grote Sinterklaasshow: ‘Sinterklaas 
en het verdwenen boek’
12.30 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

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

Sinterklaasmiddag KansPlus
13.30 uur, Herberg ’t Huukske, 
Beek en Donk

Fotograaf:  Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel


