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Mariahout - In elke kern van Laarbeek 
is onlangs een VVV-punt gerealiseerd 
voor het verschaffen van informatie 
aan - met name - toeristen. Wethouder 
Joan Briels onthulde afgelopen zater-
dag de VVV-steunpunten door in De 
Pelgrim in Mariahout het scherm - van 
de informatievoorziening die daar 
staat - te onthullen. 

Promotie
De voorzitter van de VVV (Vereniging 
voor VreemdelingenVerkeer) Laarbeek, 
Chris de Hoog, refereerde aan de snelle 
totstandkoming van de stichting. Deze 
werd opgericht op 5 juli van dit jaar. 
“In samenwerking met de gemeente 
is een lijst opgesteld van ondernemers, 
die mee zouden kunnen helpen aan en 
baat hebben bij de promotie van het 
toerisme in ons dorp.” 

Eén van de bestuurders van VVV 
Laarbeek heeft zitting in de Stichting 
Peelpromotie, een overkoepelende 
organisatie voor toerisme in onze 

landstreek. De gemeente Laarbeek 
subsidieert de stichting VVV Laarbeek. 
Daarvoor wordt via de al genoemde 
stichting Peelpromotie een gedeelte 
afgedragen aan de landelijke VVV, 

die een website in de lucht houdt en 
actualiseert. De Laarbeekse afdeling 
heeft een deel van de subsidie gebruikt 
voor het realiseren van een viertal 
infopunten met touchscreens, die de 

toegankelijkheid tot de database aan-
merkelijk verbeteren.

Lees verder op pagina 3 in deze krant. 

Wethouder Joan Briels (l) proost met de initiatiefnemers van 
VVV Laarbeek op deze stichting en de vier nieuwe steunpunten

‘In Laarbeek is altijd iets te beleven’

Vier VVV-steunpunten in Laarbeek geopend

De MooiLaarbeekKrant

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek - Sinterklaas en zijn 
Zwarte Pieten hebben zaterdag 
voet aan wal gezet in Beek en 
Donk. Ruim 2.000 kinderen en 

volwassenen waren op de been om 
een glimp van de Goedheiligman 
op te vangen en natuurlijk zoveel 
mogelijk snoepgoed van Zwarte 
Piet te scoren. Een dag later trok 
de Sint met zijn Pieten naar de 

kinderen in Aarle-Rixtel, Lieshout 
en Mariahout. Het weer liet te 
wensen over, maar het grootste 
kinderfeest van het jaar was er ze-
ker niet minder om.

Kijk voor foto’s van de intochten 
op pagina 24 en 25 in deze krant 
en voor alle foto’s op 
www.mooilaarbeek.nl/fotos. 

Laarbeek verwelkomt Sinterklaas 
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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

In 1985 werd aan de Ribbiusstraat een nieuw verzorgingshuis gebouwd 
en het kreeg de naam Franciscushof. Kort daarna werden achter het ver-
zorgingshuis een aantal seniorenwoning gebouwd, ook wel aanleunwo-
ningen genoemd, en de straat die daardoor ontstaan was, en waaraan de 
woningen en het verzorgingshuis lagen, kreeg de naam Franciscushof. 
Om deze aanleunwoningen te kunnen bouwen, werd het klooster aan de 
Burgemeester van den Heuvelstraat gesloopt. Dit klooster had Francis-
cus van Sales als beschermheilige. Nu zijn er meer heiligen met de naam 
Franciscus.  Er is ook nog een Franciscus Xaverius en Franciscus van Assisi,  
maar de heilige die destijds bij het stichten van het klooster gekozen was, 
is Franciscus van Sales. 
Een trouwe lezer van de rubriek Straatnamen-ABC, de heer Jan van de 
Vossenberg uit Beek en Donk, stuurde mij informatie over deze heilige 
Franciscus van Sales. Hij heeft geleefd in Frankrijk van 1567 tot 1623 in 
het stadje Annecy in de Haute Savoye en hij leefde in een tijd van geweld 
en politieke verwarring. De Reformatie was in volle gang. Hij was tijdens 
zijn leven bisschop van Geneve, maar moest noodgedwongen in Annecy 
blijven wonen. Door zijn brieven en geschriften wist hij vele mensen te 
inspireren en was voor hen een betrouwbare gids in hun leven. `Om een 
goed christen te zijn`, zei hij, `hoef je niet in een klooster te gaan, dat kun 
je ook op de plaats waar je woont, werkt en leeft`. Bloei, waar je bent 
geplant! Voor die tijd was dat een revolutionaire uitspraak. Franciscus van 
Sales stichtte samen met Jeanne de Chantal de orde van de Zusters van de 
Visitatie. Later is in zijn geest een grote Salesiaanse familie van religieuzen 
ontstaan die leven vanuit zijn spiritualiteit. De Oblaten van Franciscus van 
Sales, waarvan de Nederlandse provincie gevestigd is in Schijndel, maken 
ook deel uit van deze familie. Deze Oblaten hadden meer dan 30 jaar hun 
grootseminarie in Beek en Donk aan de Kapelstraat. De Leonardusparo-
chie op de Donk en de latere parochie Beek en Donk hadden lange tijd 
een pastoor of kapelaan die behoorde tot deze congregatie.  
Voorwaar een vooruitstrevende heilige dus, deze heilige Franciscus van 
Sales. Wie de geschiedenis van het voormalige klooster nog eens wil na-
lezen, kan die vinden in de 
uitgave van Heemkunde-
kring ’t Hof van Liessent, 
“Lieshout en Mariahout in 
oude foto’s” deel 1, blz. 20 
en 21.  Het boek is uitgege-
ven in 1996.

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Jan van de 
Vossenberg en Heemkun-
dekring ’t Hof van Liessent. 

FRANCISCUSHOF

Dankbetuiging

Riet van den Eijnden – De Wit

Wij bedanken iedereen die haar in de laatste weken van haar leven 
ondersteuning heeft gegeven en zorg heeft verleend. Het was voor haar 

erg fijn om zo veel warmte en aandacht te mogen ontvangen. Voor al 
de mensen die voor en na haar overlijden belangstelling en medeleven 

hebben getoond een welgemeend:
Dankjewel

Familie van den Eijnden

Ons bereikte het droeve bericht dat onze oud-voorzitter
 

Walter Withagen
 

op 12 november 2014 is overleden.
 

Van 2006 tot april 2014 was hij actief als voorzitter van Aarle 
Onderneemt. Walter bracht structuur in Aarle Onderneemt en 

wist de zaken organisatorisch goed aan te pakken. Het bestuur 
kreeg veel ruimte en Walter stond altijd open voor ideeën, 

feedback en meningen van de leden. Dit is ook altijd zijn streven 
geweest. Hij wilde weten wat er leefde onder de leden en was 

daarnaast een groot voorstander van netwerken.
 

Begin dit jaar is hij gestopt met zijn werkzaamheden binnen 
zijn bedrijf. Helaas heeft hij niet lang van zijn pensioen mogen 

genieten.
 

Wij wensen zijn vrouw Karin, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe.

Mooi Dier

Op zoek...

Dit leuke peuterkatertje is Ullo, een heel vriendelijk en sociaal kitten. Ullo 
vindt het erg fijn om geknuffeld te worden en hij kijkt dan ook uit naar de 
dag dat een toekomstig kattenbaasje hem uitkiest en hij mee mag naar zijn 
thuis voor altijd. Spelen doet Ullo graag, zeker het najagen van slingertjes 
aan een hengeltje vindt hij erg spannend, maar ook met een balletje kan 
hij goed overweg. Bent u op zoek naar een lief jong katertje, dat dol is op 
kroelen en knuffelen en die in de avonduren graag de bank met u wil delen, 
dan is Ullo mogelijk de match voor u!

Wanneer u geïnteresseerd bent in Ullo, bent u welkom tijdens openingsuren 
bij de dierenopvang of kunt u onze site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 
0492-381490.

Naam:        Ullo
Leeftijd:     5 maanden

Mooi Dier

Naam:        Ullo

to-the-point
 rouwverwerking/life-coaching

Rouwen is zwaar, rouwen kost tijd
Kom je er zelf niet uit? Blijft het je leven beheersen? 
Ik kan je hiermee helpen. Neem contact op voor een

vrijblijvend en kosteloos intake-gesprek

Ronald Meijer, life-coach  tel: 0639634784  www.life-coach-to-the-point.nl



Donderdag 20 november 2014 3
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

PROEF ONS BROOD
Elke week, maandag t/m donderdag 4 broden (wit, tarwe of volkoren) 

van Echte Bakker Vedder voor € 6,99! Naast het assortiment van 

Vedder hebben wij ook een Steenoven gebakken brood assortiment, 

100% natuurlijk! Dit laten wij u vrijdag en zaterdag uitgebreid proeven!

Kom naar de winkel en proef ons brood!

Tarwebrood

Van onze Echte Bakker Vedder! Alleen 

vrijdag en zaterdag:

per stuk 179

Kaiserbroodjes

Vers afgebakken in de winkel! Alleen 

vrijdag en zaterdag:

10 stuks 198

 
 
 

 
 

LIJSTENMAKERIJ  LUNI  
(voorheen Theo VD Heuvel) 

 

Kerkstraat 40 GEMERT 
0492-369206 

 
Open donderdag t/m zaterdag 

 
 
 
 
 

 

Vervolg voorpagina

Vier VVV-steunpunten onthuld in de gemeente Laarbeek 

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Steun van en voor ondernemers 
VVV Laarbeek heeft 25 onderne-
mers gevonden, die zich samen met 
de stichting voor dit project willen 
inzetten. Eén van de projectonder-
delen wordt een evenementenka-
lender, die op de website verschijnt. 
Daarnaast wordt aandacht besteed 
aan de bewegwijzering naar de vier 
informatiepunten in de gemeente. 
De vier punten vind je in Aarle-Rixtel 
in Mariëngaarde, in Beek en Donk 
bij eethuis De Donck, in Lieshout 
kan men terecht in het Bavaria 
Brouwerij Café en in Mariahout bij 

restaurant De Pelgrim. Briels refe-
reerde in zijn openingswoordje aan 
het feit, dat commitment vanuit de 
horeca belangrijk is geweest bij het 
besluit om vanuit de gemeente een 
subsidie te verstrekken. “Want daar 
doen we het zeer zeker ook voor”, 
benadrukte de wethouder, “dan is 
deze subsidie welbesteed en levert 
het Laarbeek een heleboel op.”

Profiteren van aandacht voor 
toerisme
Daarna werd het doek, dat de fol-
deruitstalling en het touchscreen 
bedekte, weggetrokken en was 
wethouder Briels meteen al direct 
in staat uit te zoeken, waar in de 

omgeving overnacht kon worden. 
Voor de smartphone is de VVV-app 
beschikbaar, waar dezelfde infor-
matie beschikbaar is. De heer Wim 
Renders, voorzitter van de stichting 
Peelpromotie en ondernemer op de 
grens van Aarle-Rixtel en Gemert-
Bakel, roemde de voortrekkersrol 
van voormalig wethouder Wilma 
Delissen. Deze heeft erg veel ener-
gie gestoken in het realiseren van 
een VVV in Laarbeek. “Op het mo-
ment is er veel positieve ‘roering’ in 
het toeristenwereldje en daar moe-
ten wij als Laarbeek van meeprofite-
ren”, stelde Wim. Met een knipoog 
naar het motto van de VVV-app: ‘In 
Laarbeek is altijd iets te beleven’. 

Wethouder Joan Briels bekijkt met voorzitter VVV 
Laarbeek Chris de Hoog het nieuwe VVV-steunpunt

Prins Cellus d’n Uurste regeert over Ganzegat
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Melissa Kanters

Aarle-Rixtel – Een drukte van jewel-
ste is het zondagmorgen in huize 
Zijp aan de Albers Pistoriusstraat 
te Aarle-Rixtel. Glunderend neemt 
het kersverse prinselijk paar, Marcel 
(49) en Ingrid Zijp-Verleisdonk, fe-
licitaties in ontvangst van fami-
lie en kennissen. De drukbezochte 
Prinsenbekendmaking en de ‘leugen-
tjes om bestwil’ in de voorafgaande 
maanden zijn het gesprek van de dag.

De carnavalsvereniging heeft jou ge-
vraagd prins te worden. Had jij dit 
verwacht?
“Totaal niet. Jan-Willem van Dijk 
vroeg in september of ik even langs 
wilde komen om iets te doen voor de 
vereniging. Dat bleek een smoesje te 
zijn. Toen vroeg hij mij of ik dit sei-
zoen de scepter wilde zwaaien over 
Ganzegat. Die vraag had ik helemaal 
niet verwacht. Maar ik ben er super 
trots op dat ik ben gevraagd. Ik vind 
het een hele eer om prins te zijn.”

Toen volgde een paar maanden ge-
heimhouding. Je bent geen onbeken-
de in Aarle-Rixtel. Je bent een van de 
oprichters van marketing en commu-
nicatiebureau Groep5700, voetbalt bij 
ASV, voorzitter jeugd bij de golfclub 
en voert daarnaast nog bestuurlijke 
en maatschappelijke taken uit waar 
nodig is. Was die geheimhouding 
moeilijk voor jou?
“De geheimhouding vond ik niet moei-
lijk. Mensen denken al tien jaar dat ik 
prins word. Ik sta bijna ieder jaar op de 
mogelijke kandidatenlijst. Dus ik zei dit 

jaar, net zoals alle voorgaande jaren, 
dat ik het zou worden. De hints voor 
het ‘prinsenraden’ brachten gelukkig 
ook niet veel duidelijkheid. Op een ge-
geven moment heb ik Jan-Willem zelfs 
gevraagd of ze misschien een andere 
prins hadden gevonden. Onze zonen 
Niek en Sam heb ik natuurlijk pas laat 
geïnformeerd.” Prinses Ingrid had 
meer moeite met de geheimhouding: 
“Ik durfde niet meer naar de groente-
boer te gaan.”

Heeft het prinselijk paar carnaval in 
het bloed zitten?
“Mijn vrouw en ik zijn echte carnavals-
vierders. Wij hebben elkaar tijdens car-
naval leren kennen bij Van Bracht. Wij 
zijn zelfs getrouwd op de 11e van de 
11e. In het verleden was ik al een aan-
tal jaren lid van de carnavalsvereniging 
en ik loop ieder jaar in de optocht met 
de ‘Skaiboys’. Voor mij is carnaval een 
sociaal gebeuren. Het is een moment 
waarop je mensen tegenkomt die je 
lang niet hebt gezien, waarmee je lek-
ker kunt buurten en flauwekullen. Het 
is genieten van het moment.”

En toen stond je zaterdagavond ineens 
op het bordes van de Couwenbergh. 
Was je nerveus?
“Toen ik in mijn pak werd gehesen, 
vond ik het wel een beetje spannend, 
maar bij de bekendmaking op het bor-
des viel alle spanning weg. Het was 
heerlijk om te zien: de vereniging, de 
hofkapel, de dansmariekes en veel 
volk. Je wordt zo hartelijk binnenge-
haald. Het voelt echt als thuiskomen 
bij de vereniging.”

Je motto is ‘Nie Normaal!!’ Wat bete-
kent dat voor jou?
“‘Nie Normaal!!’ betekent voor mij 
dat niet alles gewoon normaal is. Pas 
als je iets bewust beleeft, kun je ervan 
genieten, ook de kleine dingen. Die 
verwondering, dat is ‘Nie Normaal!!’. 

Mensen die ‘Nie Normaal!!’ zijn, iets 
extra’s bijdragen, laten iets gebeuren. 
Zij maken het verschil.”

En nu op naar carnaval 2015. Heb je 
er zin in?
“Ik heb er verschrikkelijk veel zin in. De 

carnavalsvereniging is na een moeilijke 
periode gelukkig financieel weer ge-
zond. Met dank aan alle ondersteu-
ning van iedereen in het dorp gaat car-
naval gewoon door als vanouds. Dan 
zie je echt de kracht van Aarle-Rixtel. 
Daar wil ik graag prins van zijn.”

Prins Cellus d’n Uurste - Marcel Zijp - met zijn prinses Ingrid Zijp-Verleisdonk 
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Zaterdag 22 november  

18.30  O. L. Vrouw van Lourdes Mariahout
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Toon van de 
Wijdeven (mged), Norbertus Daniëls, Antonius 
Daniëls en echtgenote, Mien de Korte-Verbaarschot 
(mged), Martien van den Heuvel (mged), Marijn 
Lommerse (mged), Wilhelmus Maas en Geertruda 
van Roy en kinderen André en Lies, Harrie Aarts en 
zonen Pieter en Chris-Jan.

Zondag 23 november

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering Dames-, en herenkoor 
Caeciliafeest 
Intenties in deze viering voor: Voor alle overle-
den leden van het  Dames-, en Herenkoor en de 
Cantorij, Overleden ouders van Asten–van Breugel, 
Martien van der Linden, Adriaan Loomans (sterf-
dag), Overleden ouders Jeurgens-van Oekel (verj.
vader), Overleden ouders Martien en Riet van den 
Heuvel–van Brussel, Ben Loomans, Mia Peeters–
Barents (par.), 
Bertus Verbakel en Astrid, Henk van Duppen 
(kosters),
Jan van Dommelen (trouwdag), Antoon van Berne, 
Voor het welzijn van alle leden van het Dameskoor 
en de Cantorij, Voor vervolgde christenen in 
Indonesië, Tot welzijn van onze parochie.

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor Caeciliafeest
Intenties in deze viering voor: Theodorus en 
Johanna Brouwers-Knijff (fund), Overleden ouders 
Rooijmans-Theuws (fund), Petronella van Hoof 
(fund), Ariana Vereijken (jrgt), Frits en Nelleke 
Coppens-Heesakkers, Johan en Clasine Bekx-
Vermeltfoort, Rochus Martens (mged), Richard 

Verkuijlen (verj), Overleden ouders Verkuijlen-van 
Lieshout en overleden familieleden, Overleden ou-
ders Van Rooij-Renders en overleden familieleden, 
leden en overleden leden van het kerkkoor, Sjef van 
Vijfeijken (sterfdag).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus en 
Michaëlkoor (Caeciliafeest).
Intenties in deze viering voor: Henk Swinkels, 
leden en overleden leden van het Leonardus-, en 
Michaëlkoor.

Maandag 24 november

Geen viering

Dinsdag 25 november

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 26 november

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 27 november

Geen viering

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

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

Parochie 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
olvpres1@onsmail.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

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

Noodgevallen
In noodgevallen bij zieken-
zalving of uitvaart kan men 
bellen naar telefoonnr. 
0492-461216

Informatieavonden fusie 
parochie:
Volgende week vindt in elke Laarbeekse kern een 
informatieavond avond plaats voor parochianen 
uit Laarbeek. De avonden gaan over de nieuwe 
parochie: ‘De zalige Pater Eustachius van Lieshout 
parochie’ en starten allemaal om 20.00 uur. 

Op maandag 24 november voor parochianen uit 
Lieshout en Mariahout, in de St. Servatiuskerk te 
Lieshout.

Op dinsdag 25 november voor parochianen uit 
Beek en Donk, in de Michaëlkerk te Beek en Donk

Op woensdag 26 november voor parochianen 
uit Aarle-Rixtel, in de O.L. Vrouw Presentatie te 
Aarle-Rixtel

KERKBERICHTEN

Agenda 
22 t/m 27 november 2014

De Gerarduskalender is weer 
verkrijgbaar

‘KIEK’ kunstroute in Aarle-Rixtel 

Omroep Kontakt verrast Vriendenclubleden

Gezond Scheiden voor Kids breidt uit

Lieshout - Ook dit jaar is er weer een 
Gerarduskalender. Deze dag scheurka-
lender van het klooster Wittem bevat 
inspiratie voor iedere dag. 

In deze kalender vindt u bijbel- en bezin-
ningsteksten, spreuken, weetjes, puzzels, 

moppen, e.d. De opbrengst is bestemd 
voor het missie- en ontwikkelingswerk in 
Zuid-Amerika. De kalender, à €6,60 per 
stuk, is verkrijgbaar bij D. Brusselaars, de 
Melter 8 in Lieshout. Tel. 0499-422169. 
In Laarbeek wordt deze kalender zonder 
bijkomende kosten bij u thuisbezorgd. 

Beek en Donk - Gezond Scheiden 
voor Kids is sinds oktober gestart in 
Beek en Donk. Elke maandagmiddag 
kunnen kinderen van gescheiden ou-
ders aanschuiven om met behulp van 
mini-workshops om te leren gaan 
met de situatie die door de scheiding 
is ontstaan. 

Het doel is om het kind in dit uur 
centraal te stellen en ze van positieve 
energie te voorzien, voornamelijk met 
creativiteit en beweging; de nadruk 
ligt niet op het praten/in gesprek 
gaan. Het Kidscafé biedt resultaat en 
daarom wil de organisatie het graag 

gaan uitbreiden naar de andere dor-
pen uit Laarbeek. ze willen de stand-
plaats graag hetzelfde houden en 
daarom mogen alle kinderen vanaf 
4 jaar, afkomstig uit de Gemeente 
Laarbeek voortaan aanschuiven op 
maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 
uur bij Café van de Burgt te Beek en 
Donk.

Mochten er naar aanleiding 
van dit stuk vragen zijn ont-
staan, neem dan gerust contact 
op met Miré van de Nieuwenhof, 
tel. 06-20620929 of mail  naar 
mirevandenieuwenhof@hotmail.com.

Sint Caeciliaviering in de Michaëlkerk
Beek en Donk – Het Michaël- en het 
Sint Leonarduskoor beginnen even-
als voorgaande jaren gezamenlijk 
hun Sint Caeciliaviering met een 
liturgieviering. Deze viering begint 
om 11.00 uur in de Michaëlkerk.

Aansluitend zet het Leonarduskoor 
hun feest voort in Herberg ’t Huukske. 

Mevrouw Mien Rooijakkers krijgt 
een onderscheiding uitgereikt van-
wege haar 40-jarig jubileum bij het 
koor. 

Bij Herberg de Brabantse Kluis wordt 
op zaterdag 22 november feest ge-
vierd door het Michaëlkoor. Voor haar 
40-jarig jubileum krijgt mevrouw Ria 

de Groot een onderscheiding van de 
Sint Gregoriusvereniging. 

De parochie wil beide dames felici-
teren en hartelijk danken voor hun 
jarenlange inzet en hoopt dat zij nog 
lang lid van de koren blijven. 

Aarle-Rixtel - In het kader van lokaal 
centrummanagement worden sinds 
anderhalf jaar enkele leegstaande 
winkeletalages in Aarle-Rixtel aan-
gekleed en opgefleurd met kunst-
werken. Plaatselijke kunstenaars 
hebben enkele van hun mooiste wer-
ken tentoongesteld. 

Idee achter dit initiatief van de kun-
stenaars Loes Gruijters, Rie Hagelaar 
en Ria Nooijen is dat leegstaande 
winkelpanden ‘aangekleed’ worden  
en dat hiermee de Dorpsstraat en 
directe winkelomgeving in de kern 
van Aarle-Rixtel een meer leven-
dig karakter krijgt. Dit initiatief, dat 

‘KIEK’ heet (Kunst In Etalage Kijken), 
wordt op vrijdagavond 28 novem-
ber uitgebreid naar een plaatselijke 
kunstroute. Op zes locaties in en om 
de Dorpsstraat en de Kouwenberg 
tonen 20 lokale kunstenaars hun 
werken. Bezoekers  kunnen deze lo-
caties bezoeken. De kunstenaars zijn  
aanwezig om uitleg en toelichting te 
geven. 

De deelnemende winkels/panden 
zijn: Voormalig stoffeerder van Lierop 
in de Klokstraat, Edelsmid Johan 
van Bakel, Kouwenberg, Herenhuis 
Dijkmeijer (Dorpsstraat 17), Het 
winkelpand van familie Thomassen 

(Dorpsstraat 27a) en voormalig dro-
gisterij  Raaymakers (Dorpsstraat 
24/26).

Start (18.00 uur) en finish (rond 21.00 
uur) is in het Kouwenbergs Kerkje, 
waar meerdere kunstenaars hun wer-
ken tonen en waar doorlopend live-
muziek is, onder het genot van een 
hapje of drankje (tegen kostprijs). Met 
dit evenement hopen de initiatiefne-
mers het winkelende publiek zo net 
voor de feestdagen te kunnen verras-
sen en bieden ze lokale kunstenaars 
een podium om hun kunstwerken te 
tonen. Voor meer informatie, Gerjan 
Beniers, tel. 06-15965405.

Laarbeek - Omroep Kontakt gaat op 
zaterdag 22 november enkele vrien-
denclubleden verrassen. Waarom? 
Omroep Kontakt is een vrijwilligers-
organisatie, bestaande uit bijna 100 
vrijwilligers, die dagelijks het lokale-  
en regionieuws bij u thuis brengt.

Mede dankzij de vele vrienden, die 
Omroep Kontakt een warm hart toe-
dragen, en middels hun lidmaatschap 
ook een financiële bijdrage leveren, 
is het voor de Omroep mogelijk om 
verder te ontwikkelen. Inmiddels 
worden er al steeds testuitzendingen 

gedaan op TV. Op korte termijn gaat 
de Omroep over op vaste, dage-
lijkse journaaluitzendingen. Omroep 
Kontakt wil graag iets terugdoen 
voor de vrienden van de Omroep. 
Daarom verrast de werkgroep, die 
zich bezighoudt met de vriendenclub, 
op zaterdag een viertal leden van de 
vriendenclub.

Op zaterdagmorgen ca. 9.30 uur rukt 
de Kontakt-caravan uit om in alle vier 
de kernen van Laarbeek iemand met 
een  cadeautje als dank voor hun lid-
maatschap te verrassen. Natuurlijk 

reist er een reporter en fotograaf met 
het gezelschap mee. Spannend! Bij 
wie gaat de bel op zaterdag 22 no-
vember en staat Omroep Kontakt 
voor de deur? Nog snel lid worden 
van Omroep Kontakt? Stuur dan een 
mailtje naar info@kontaktfm.nl.
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EMTÉ Beek en Donk, Heuvelplein 73

Voordeel!

Week 47 •  Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van maandag 17 november t/m zaterdag 22 november 2014 tenzij anders vermeld. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant.   
Kijk voor meer aanbiedingen op www.emte.nl

EMTÉ Beek en Donk, Heuvelplein 73

Verse roomboter 
appelflappen
doos 4 stuks 

3.40
1.70

bij aankoop van 4 stuks

fijnproevers
punten

50% 
korting

Bereid in 
eigen winkel!

De Croyse Hoeve
In de Croy Restaurants kunt u genieten van een 
heerlijke maaltijd, dicht bij de natuur, in een 
sfeervolle vriendelijke omgeving. En dit alles voor 
een betaalbare prijs. Kortom, u proeft bij ons de 
smaak van Croy!smaak van Croy!

Deze coupon is nog te koop tot 01-03-15.
Voor meer informatie en aanbiedingen 
kijk op www.emte.nl

Driegangenkeuzemenu 
met korting in Aarle Rixtel

De ‘Bruukskes’ gaan de carnaval in Lieshout ‘oliën’
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout - Het komende carnavalsjaar 
zal Prins Rob, samen met adjudant 
John, de carnavalsliefhebbers in ho-
gere sferen proberen te brengen on-
der het motto: ‘Mi dees Bruukskes zen 
wai in d’n ollie’.

Film
Op zaterdagavond 15 november werd 
onder grote belangstelling afscheid 
genomen van prins Maurice. Om de 
nieuwe prins in te leiden, werd een 
film gestart. Daarop was te zien hoe 
de Raopers aan hun prinsen komen. 
Ze worden gewoon ontvoerd en voor 
de leeuwen gegooid. De film startte 
dan ook met de ontvoering van de 
nieuwe prins vanaf zijn boerderij, waar 
hij ‘toevallig’ koeien aan het melken 
was. In de film, die duidelijk was ge-
inspireerd door de jeugdserie Bassie 
en Adriaan, werd vervolgens de ge-
blinddoekte prins van hot naar her 
gesleept om toch vooral te zien over 
welk rijk hij geacht werd te gaan re-
geren. Hilarisch was de scene, waarin 
het wokrestaurant Wok Mandarin uit 
Mariahout centraal stond. Twee ro-
kende bezoekers worden in het chi-
nees geattendeerd op een plaat met 

‘No Smoking’, waarop ze hun kleding 
maar snel aanpassen ... De plaatselijke 
bierbrouwer moet het natuurlijk ont-
gelden, als er wordt gevraagd om wat 
te drinken. Bavaria wordt afgewim-
peld, maar Heineken (heel even dan!, 
red.) is favoriet. 

Met de paplepel
Het motto slaat op de achternamen 
van de broers Rob en John, die allebei 
Van den Broek heten. De olie slaat op 
het beroep van hun voorouders, die in 
de oliehandel werkzaam waren. Prins 
Rob is getrouwd met Marielle Cruts en 
heeft twee zonen en twee dochters. 
Dat ook zij het carnaval vieren hele-
maal geen probleem vinden, blijkt op 
de manier, waarop zij met de gebeur-
tenissen meeleven. Een hele groep 
vrienden en vriendinnen komt op de 
zondagmiddag nog een keer naar de 
film kijken. Voor enkele bezoekers 
is die al zo vaak vertoond, dat ze de 
tekst letterlijk uit hun hoofd kennen. 
Tijdens de vertoning komt plotseling 
oud-prins Maurice binnen met de 
mededeling, dat hij een ‘vurhammer’ 
nodig heeft ‘en sluttelke 13’. Hij kan 
er schijnbaar geen genoeg van krijgen 
en is nu bezig het huis van de nieuwe 
prins te versieren. Op de achtergrond 
draait de muziek van Erik Cruts, de 
broer van Mariëlle, die liedjesschrijver 
is voor het carnaval in Maastricht, zijn, 
en ook Mariëlles, geboortestad.

Wakeboarden
Ok Moi is een carnavalsclub uit 
Lieshout, waar zowel de prins als de 
adjudant deel van uitmaken. In het 
huis van de prins ziet men dan ook een 
hele rij bekers staan, die getuigen van 
prestaties, die allemaal in het teken 
staan van carnaval. Vanaf 1984 is de 
groep al actief in het Lieshoutse car-
navalsgebeuren. De groep ontstond 
als een wagenbouwgroep en tijdens 

het afgelopen carnaval won de groep 
zelfs in Eindhoven een eerste prijs. 
Die ervaring was een enorme opste-
ker. Natuurlijk moet er op de originele 
foto van de prins en adjudant volgens 
‘eeuwenoud Lieshouts gebruik’ ook 
iets te zien zijn van hun hobby. Omdat 
ze allebei fanatiek wakeboarder zijn, 
moest deze foto dus op het water 
worden gemaakt. “Iedereen vreesde 
voor de pakken, maar we hebben 
het droog weten te houden”, lacht 
prins Rob. Met Hans en Ellis van de 
Kimmenade als het boerenpaar zien de 
Lieshoutenaren of ze dit voornemen 
tijdens de carnavalsdagen kunnen 
continueren. “Waarschijnlijk niet”, 
vult adjudant John lachend aan. 

Prins Rob en adjudant John: ‘Mi dees Bruukskes zen wai in d’n ollie’

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Pink Lady  per kilo 1.99
      met Gratis Tas

Ananas Del Monte per stuk1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag
Pink Lady  per kilo 1.99
      met Gratis Tas

IJsbergsla per stuk     0.99

Boeren Roerbak

1 + 1 gratisBOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk
Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 

Heuvelplein 93-95, Beek & Donk    06 36 07 26 11
www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 
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Project meerjarig graan door Laarbeeks Landschap

Laarbeek - Vele jaren worden door 
Laarbeeks Landschap in samen-
werking met gemeente Laarbeek, 
agrariërs en particulier grondeige-
naren akkerranden ingezaaid met 
granen en akkerbloemen. Deze 
randen moeten elk jaar opnieuw 
worden ingezaaid. Uit dit project is 
een nieuw project ontstaan: Project 
meerjarig graan.

Het betreft een voor Nederland 
uniek project, waarbij gedurende 
een periode van vier jaar, op twee 
percelen de ontwikkeling van totaal 
8 soorten meerjarig tarwe wordt 
beproefd. Het project wordt uitge-
voerd in samenwerking met DLV 
Plant. Het doel is een soort meer-
jarig tarwe te vinden die gebruikt 
kan worden in onze akkerranden. 
Het gebruik van meerjarig graan 
zit nog in de onderzoeksfase maar 
biedt bij slagen van het project naar 

de toekomst wel enorme mogelijk-
heden.

Verwachte voordelen van het gebruik 
van meerjarig graan (tarwe): Het 
wortelt dieper, waardoor het graan 
ook op droge percelen beter groeit; 
het hoeft maar één keer te worden 
ingezaaid, waarna jaarlijks kan wor-
den geoogst, dus minder zaai- en 
grondbewerkingskosten en minder 
aankoop zaad; doordat het dieper 
wortelen, wordt de structuur van 
de bodem beter; doordat het graan 
meerjarig is hoeft minder behandeld 
zaad te worden gebruikt; doordat het 
dieper wortelen heeft het graan ook 
een beter wortelgestel en zijn voe-
dingsstoffen beter bereikbaar voor 
de plant, waardoor mogelijk minder 
hoeft te worden bemest; gebruik in 
(blijvende) akkerranden en velden 
biedt het graan een voedingsbron 
voor vogels en dieren in de winter; 

er hoeven minder grondkerende be-
werkingen te worden uitgevoerd, 
wat goed is voor het bodemleven.

Met het inzaaien van twee percelen 
binnen Laarbeek is het project op 
12 november officieel van start ge-
gaan. De percelen bevinden zich op 
de Karstraat in Beek en Donk en op 
Elsduin in Lieshout.  Via de website 
www.laarbeekslandschap.nl kunt u 
op de hoogte blijven van het ver-
loop en de resultaten van dit project. 
Voor informatie over dit project kunt 
u eveneens contact opnemen met: 
Marcel van der Heijden, coördinator 
project meerjarig graan, via bloemrij-
keakkerranden@laarbeekslandschap.
nl .

Dit project is met name mogelijk 
gemaakt door de ondersteuning van 
de gemeente Laarbeek en Rabobank 
Peel Noord.

Het inzaaien van de akkerranden

PvdA meldpunt Decentralisatie
Laarbeek - Door de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) komen belangrijke 
onderdelen van het stelsel voor 
langdurige zorg onder de ver-
antwoordelijkheid van uw eigen 
gemeente Laarbeek te vallen, 
vanaf 1 januari 2015. De ‘zorg 
voor zorg’ wordt daarmee ook 
een belangrijk onderdeel van het 
werk van de leden van de ge-
meenteraad. De PvdA voelt zich 
als partij, die zowel landelijk als 
lokaal meeregeert, mede verant-
woordelijk voor het slagen van de 
overheveling van taken (de tran-
sitie heet dat in Haagse kringen). 
De centrale overheid wil dat de 
zorg minder door bureaucrati-
sche instellingen maar, dichter bij 
de mensen, door de gemeenten 
wordt georganiseerd. Dicht bij u 
in de buurt, persoonlijker, minder 
ingewikkeld en versnipperd, en 
met meer aandacht en zorg voor 
elkaar. Het nieuwe zorgstelsel 
moet meer kijken naar wat men-

sen zelf nog kunnen in plaats van 
wat zij niet meer kunnen. Den 
Haag denkt, misschien wel te-
recht, dat een gemeente dat beter 
kan zien. Wie zorg en ondersteu-
ning nodig heeft krijgt die straks 
zoveel mogelijk dichtbij en door 
de eigen leefomgeving aangebo-
den. De nieuwe Participatiewet 
brengt onderdelen die gericht zijn 
op ondersteuning en participatie 
uit de AWBZ onder de verant-
woordelijkheid van gemeenten. 
Gemeenten gaan de jeugdzorg 
organiseren en gaan zorgen voor 
passend werk voor mensen met 
een beperking. De vele instan-
ties die dat nu nog doen werken 
inefficiënt, langs elkaar heen of 
tegen elkaar in, en kosten teveel 
geld. De mensen die op hulp zijn 
aangewezen gaan dat direct mer-
ken. Er komt straks nog maar één 
hulpverlener op bezoek in plaats 
van een heel dozijn. De gemeente 
is meer bekend met de hulpvra-
gers en zal daarom beter in staat 

zijn het sociale netwerk en de fi-
nanciële mogelijkheden te beoor-
delen. Voor wie niet meer zelfred-
zaam is, is er altijd een vangnet 
en zal passende zorg en onder-
steuning worden geboden. Al 
heel lang voorspellen criticasters 
een puinhoop omdat gemeen-
ten hun nieuwe taken niet tijdig 
op orde hebben. De hulpvragers 
zouden aan hun lot worden over-
gelaten en dat is natuurlijk niet de 
bedoeling. De PvdA - Peelregio 
ontwerpt een meldpunt waarop u 
binnenkort kunt reageren. U gaat 
daar-voor naar de site laarbeek.
pvda.nl en vindt op de eerste pa-
gina een ‘knop’. U klikt daarop 
met de muis, waarna u op het 
volgende scherm uw positieve 
of negatieve ervaringen, ideeën, 
vragen of klachten kenbaar kunt 
maken. Van de PvdA ontvangt u 
binnen 1 week een reactie, en er 
komt actie.

PvdA Laarbeek

LEZERSPODIUM

Voorleesmiddag in de bibliotheek
Beek en Donk – In de bibliotheek 
van Beek en Donk wordt op woens-
dagmiddag 3 december weer een 
voorleesmiddag gehouden. Deze 
middag, die om 13.30 uur begint, is 
bedoeld voor kinderen tot 8 jaar. 

Na het lezen nemen ze de tijd voor 
een spelactiviteit, zoals zingen of 

kleuren. Kom samen met uw (klein)
kind naar de bibliotheek en neem 
tijdens het voorlezen de tijd om een 
tijdschrift te lezen of boeken uit te 
zoeken.  Voorlezen is leuk, spannend 
en goed voor de (taal)ontwikke-
ling van kinderen. Door voor te le-
zen leren kinderen nieuwe woorden 
kennen en ontdekken hoe zinnen 

worden opgebouwd. Daarnaast 
helpt voorlezen bij het leren luisteren 
en concentreren. Bovendien stimu-
leert voorlezen de fantasie. Maar bo-
venal is voorlezen gezellig en plezie-
rig en iets waar kinderen en ouders 
samen van kunnen genieten!

in de buurt, persoonlijker, minder 
ingewikkeld en versnipperd, en 
met meer aandacht en zorg voor 
elkaar. Het nieuwe zorgstelsel 
moet meer kijken naar wat men-
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middag, die om 13.30 uur begint, is 
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de mensen, door de gemeenten 
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van Beek en Donk wordt op woens-
dagmiddag 3 december weer een 
voorleesmiddag gehouden. Deze 
middag, die om 13.30 uur begint, is 

PvdA meldpunt Decentralisatie
Laarbeek - Door de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) komen belangrijke 
onderdelen van het stelsel voor 
langdurige zorg onder de ver-
antwoordelijkheid van uw eigen 
gemeente Laarbeek te vallen, 
vanaf 1 januari 2015. De ‘zorg 
voor zorg’ wordt daarmee ook 
een belangrijk onderdeel van het 
werk van de leden van de ge-
meenteraad. De PvdA voelt zich 
als partij, die zowel landelijk als 
lokaal meeregeert, mede verant-
woordelijk voor het slagen van de 
overheveling van taken (de tran-
sitie heet dat in Haagse kringen). 
De centrale overheid wil dat de 
sitie heet dat in Haagse kringen). 
De centrale overheid wil dat de 

worden ingezaaid. Uit dit project is 
een nieuw project ontstaan: Project 
meerjarig graan.

Het betreft een voor Nederland 
uniek project, waarbij gedurende 
een periode van vier jaar, op twee 
percelen de ontwikkeling van totaal 
8 soorten meerjarig tarwe wordt 
beproefd. Het project wordt uitge-
voerd in samenwerking met DLV 
Plant. Het doel is een soort meer-
jarig tarwe te vinden die gebruikt 
kan worden in onze akkerranden. 
Het gebruik van meerjarig graan 
zit nog in de onderzoeksfase maar 
biedt bij slagen van het project naar 

PvdA meldpunt Decentralisatie

Laarbeek - Vele jaren worden door 
Laarbeeks Landschap in samen-
werking met gemeente Laarbeek, 
agrariërs en particulier grondeige-
naren akkerranden ingezaaid met 
granen en akkerbloemen. Deze 
randen moeten elk jaar opnieuw 
worden ingezaaid. Uit dit project is 

granen en akkerbloemen. Deze 
randen moeten elk jaar opnieuw 
worden ingezaaid. Uit dit project is 

Project meerjarig graan door Laarbeeks Landschap
Het inzaaien van de akkerranden

 erhoeven 
s c h i l d e r w e r k e n

Schilderwerk zoals u het graag ziet

06 509 775 01
lobke-verhoeven.nl
info@lobke-verhoeven.nl

Mooi in de steigers

Everbest 13  Beek en Donk  06 123 105 05  

endevoetsdakbedekkingen@hetnet.nl

www.endevoetsdakbedekkingen.nl
vraag gratis offerte aan!

Maarten van Berlo

Beek en Donk
06 50925297
www.vbkk.nl

nieuwbouw  verbouw  onderhoud  montage

timmer- en schilderwerkzaamheden en reparaties

Willemstraat 7a, Beek en Donk       www.vanhoofinterieur.nl      0499-421621

• Keukens
• Inloopkasten
• Kantoor interieur
• Woonkamerkasten

• Badkamermeubelen• Horeca
• Praktijkinterieurs
• Winkelinterieurs

Nu 15% korting op arbeidsuren i.v.m.de 6% btw regeling tot december 2014
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Katten zien de woestijn als een grote, 
uit de kluiten gewassen kattenbak. 
IJsberen vinden dat er in de woestijn 
goed gestrooid is, terwijl olifanten 
eindelijk genoeg plaats hebben om 
eens lekker te schijten. Laatst hoor 
ik een man opscheppen dat hij de 
beste houthakker ter wereld was. 
Achterdochtig als ik ben vraag ik 
hem waar hij dat geleerd heeft. Hij 
antwoord: “In de woestijn”, waarop ik 
hem duidelijk maak dat daar helemaal 
geen bomen staan. “Dat klopt, nou niet 
meer”, is zijn infantiele antwoord. Voor 
iemand die alleen maar zonneschijn wil 
is de woestijn het Mekka der aarde. 
Voor anderen is de woestijn de place to 
be wanneer het om spelenvaren gaat. 
Zoals Dakar-rallyrijders.
Afgelopen zondag was ik in 
Valkenswaard om de Pre-proloog 
van de zwaarste rally van de wereld 
te aanschouwen. Het resultaat van 
een middagje boys with toys kijken: 
zeiknat doorweekte zondagse jas, 
bemodderde suède schoenen, met 
uitlaatgassen gevulde longen, helaas 
te dikke misspoezen en een smerige 
auto. Voor de lol hoef je daar echt niet 
heen te gaan. De speaker schreeuwt 
een onverstaanbaar stuk tekst door 
de luidsprekers, die overstemd worden 
door het zenuwachtige geronk van 
de motoren, quads, buggy’s en 
vrachtwagens. En dat allemaal om 
deel te mogen nemen aan de wijdstrijd 
die ooit eindigde in Dakar maar na 
wat schermutselingen anno 2015 
verplaatst is naar Argentinië, Bolivia 
en Chili. Urenlang, weken achtereen 

hotsen en knotsen terwijl de harde 
koppen tegen het dak van de auto’s 
knallen. Motorrijders maken sierlijke 
salto’s, die meer dan eens eindigen in 
een letterlijke Salto Mortale.  
De woestijn, een grote zandbak voor 
chauffeurs over de hele wereld. Ook 
uit Nederland. En daar zit hem nu 
juist de crux. Beste Laarbekenaren, we 
doen echt iets super goed in ons dorp. 
Van de 49 teams komen er welgeteld 
23 uit Brabant. Uit de kleinste kern 
binnen Laarbeek vinden we onze 
afgevaardigde. Helm! (Chapeau is 
de normale term maar bij Le Dakar 
past dat totaal niet). Ik kan nu al 
genieten van de interviews die 
al onze Brabanders geven. Door 
moeheid, stof, slijk, en niet te 
vergeten het onverstaanbare 
dialectisch gebrabbel 
altijd weer voorzien van 
ondertiteling. Weken later 
tellen we hoeveel teams 
er overgebleven zijn en de 
eindstreep gehaald hebben.
In principe is Mozes de 
grondlegger geweest van het 
oversteken van de woestijn. 
Hij deed er alleen 40 jaar over 
omdat hij te trots was om de 
weg te vragen. Hij weet als geen 
ander hoe gevaarlijk het is in de 
woestijn. Zoals ook de echtgenoot die 
zijn vrouw verloor. Om zijn liefde 
voor haar te bewijzen beklom hij 
de hoogste berg, zwom over de 
diepste rivier en doorkruiste de 
grootste woestijn. Zij verliet hem. 
Hij was nooit thuis.

Dakar Volgens P. Skauwe
COLUMN

Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Rens Klomp Bueters
Het einde van het jaar komt er weer aan. Dit 
houdt in dat we te maken krijgen met fis-
cale regelingen die afgeschaft gaan worden 
en nieuwe die worden ingevoerd. Hieronder 
vijf van de vele regelingen die met ingang 
van 31 december worden aangepast.

1. Hebt u een ontslagvergoeding via een 
stamrecht gekregen? Als u deze voor 31 de-
cember volledig laat uitbetalen is 80% van 
het stamrecht belast in box 1 en niet het vol-
ledige bedrag.

2. Indien u uw woning te koop heeft staan 
of als deze in aanbouw is dan wordt de 
maximale aftrektermijn voor deze woning 
vanaf 1 januari 2015 verlengd naar 3 jaar.

3. In 2014 is het tarief voor de eerste € 
250.000 aan inkomen uit aanmerkelijk be-
lang tijdelijk verlaagd van 25% naar 22%. 
Met ingang van 2015 gaat voor al het inko-
men uit aanmerkelijk belang weer het regu-
liere 25%-tarief gelden.

4. De verruimde schenkingsvrijstelling van € 
100.000,- ten behoeve van de eigen woning 
wordt per 31 december beëindigd. Deze 
geldt vanaf 2015 nog enkel voor kinderen 
tussen de 18 en 40 jaar tot een bedrag van 
€ 50.000,-.

5. De afkoopregeling voor levensloopsaldo 
is verlengd tot 1 januari 2016. Bij afkoop in 
2015 wordt het saldo per 31 december 2013 
slechts voor 80% in de heffing betrokken.

Meer actualiteiten en wetswijzigingen vindt 
u op onze website( www.vgaacc.nl) of u 
kunt contact opnemen met een van onze 
adviseurs. 

Primeur in Laarbeek: ‘Samen ontwikkelen, samen bouwen’

Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Voor de eerste 
keer in Laarbeek gaat een CPO-
project (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) plaatsvinden. 
Op de Beekse Akkers komen aan het 
Merensteinplein vijf woningen die 
door de bewoners samen ontwikkeld 
en gebouwd worden. Initiatiefnemer 
hiervan is Paul Verhoeven van 
Vastgoedregisseur uit Beek en Donk. 
Maandagmiddag ondertekende hij 
het contract hiervoor met de gemeen-
te Laarbeek.

Collectief 
Een groep van zeven personen zit 
samen met Paul Verhoeven en wet-
houder Frans van Zeeland aan tafel. 
De bewoners van één huis konden 
helaas niet aanwezig zijn. Wie niet 
beter zou weten, zou denken dat de 
aanwezige personen elkaar allemaal 
al heel lang kennen. Niets is minder 
waar. Pas sinds de bouwvakvakantie 
weten zij echt dat ze bij elkaar in één 
rij komen te wonen en samen hun huis 
gaan ontwikkelen en bouwen. Vijf na-
genoeg dezelfde huizen, met allemaal 
een andere invulling. 

Primeur 
In Laarbeek vindt dit CPO-project voor 
de eerste keer plaats. Wethouder Van 
Zeeland is enthousiast: “Dit project is 
hoe wij het graag zien in Laarbeek. 
Wij willen de wensen van de inwo-
ners na kunnen komen. Op deze ma-
nier hebben de nieuwe bewoners een 
maximale invloed van hoe hun nieuwe 
droomhuis eruit komt te zien. Voor 
ons als gemeente was dit project een 
flinke uitdaging. Gelukkig kwam Paul 
met een goed onderbouwd plan. We 
zijn erg benieuwd naar de realisatie.”

Vastgoedregisseur
Paul heeft dergelijk soort projecten 
al vaker uitgevoerd, maar dan in an-
dere gemeentes. “Ik vind het erg leuk 
dat ik dit nu in Laarbeek kan doen. Ik 
kom zelf ook uit Laarbeek en ben zelfs 
woonachtig op de Beekse Akkers. Dit 
project realiseren in ‘mijn eigen wijk’ 
maakt het extra bijzonder.” 

Proces
De ontwikkeling van dit project be-
gon ongeveer een half jaar geleden 
met een informatieavond. Paul: “Al 
vrij snel kwamen de eerste aanmeldin-
gen binnen. Tijdens de bijeenkomst 

heb ik verteld over de plannen. Er 
zouden rijtjeshuizen komen, eenge-
zinswoningen vanaf €169.000 vrij op 
naam. Of dat vier huizen of vijf hui-
zen zouden worden, was toen nog 
niet duidelijk. Bij een CPO-project is 
het: wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt. De eerste bewoners konden 
dan ook zelf kiezen hoe breed hun 
huis zou worden en welk huis ze wil-
den. Uiteindelijk zijn het vijf woningen 
geworden.” De Vastgoedregisseur 
benadrukt dat ieder huis er anders 
uitziet. “Je moet het zien als broertjes 
en zusjes van elkaar. Zowel buiten als 
binnen zie je wezenlijke verschillen. Zo 
heeft ieder huis een andere indeling. 
Helemaal ingericht naar de wensen 
van de nieuwe bewoners, maar toch 
zie je dat ze allemaal bij elkaar horen. 
Ze worden gebouwd in de stijl van de 
Beekse Akkers: Delftse School.”

Realisatie 
Nu alles rond is voor dit CPO-project 
gaat de gemeente Laarbeek de grond 
bouwrijp maken. Naar verwachting 
gaat medio maart de eerste schop in 
de grond. Wethouder Van Zeeland: 
“Volgend jaar, eind 2015, kunnen jul-
lie Kerst vieren in jullie nieuwe huis. 

Misschien is dit eerste kerstdag, maar 
misschien ook wel derde kerstdag, 
één ding is zeker: over ruim een jaar 
zitten jullie erin”, besluit hij glimla-
chend. 

De nieuwe bewoners van het CPO-project aan de Beekse Akkers 

Vastgoedregisseur Paul Verhoeven (l) ondertekent 
met wethouder Frans van Zeeland (r) de papieren

Fotograaf: Tonny van Hout

Fotograaf: Tonny van Hout

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Jos van de Kamp
uit Beek en Donk

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Willem Verhoeven  

2. Wim Faassen 

3. Jaccy van den Enden
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Zoek de 10 verschillen
DAG VAN TOLERANTIE? ELK JAAR!

Muffi ns gevuld met oude kaas en wortel (12 stuks)

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

• 220 gr zelfrijzend 
bakmeel

• 1 tl zout
• 250 gr wortel
• 2 el Parmezaanse kaas
• 2el basilicum
• 2 eieren
• Olijfolie
• 2,5 dl melk
• 12 blokjes oude kaas 

van 2cm.

Verwarm de oven op 200°c. Bestrijk de vormpjes met olie (bijvoorbeeld een 
muffinvorm, cupcakesvormpjes of anders vormpjes). Zeef het bakmeel en het 
zout in een grote kom. Schil de wortel en rasp fijn. Rasp de Parmezaanse kaas 
en snijd de basilicum zeer fijn. Voeg nu de wortel, kaas en basilicum toe aan het 
bakmeel. Klop de eitjes los in een kom en voeg de melk en 4 eetlepels olijfolie 
toe. Roer alles goed door elkaar en voeg het in één keer toe aan het bakmeel-
mengsel. Roer alles goed door elkaar tot één beslag. Verdeel nu over de vorm-
pjes 1 eetlepel beslag per vormpje. Snijd van de oude kaas 12 gelijke blokjes van 
± 2 cm. Leg de blokjes kaas boven op het beslag en vul de vormpjes verder met 
het overige beslag. Bak ze in ca. 25 minuten af tot ze lichtbruin zijn. Laat ze 2 
min afkoelen. Serveer ze warm zodat bij het opensnijden de kaas eruit loopt. 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Speltbrood of tarwebrood? Speltbrood is in de mode, omdat het gezond is. 
Het verschil tussen tarwe en spelt is echter niet groot. Spelt is een graansoort 
die al heel lang wordt verbouwd. Dit ‘oergraan’ is sterk, heeft niet veel 
mest nodig en kan met minder bestrijdingsmiddelen geteeld worden. 
Anders dan weleens wordt beweerd bevat ook speltbrood gluten, maar 
kunnen sommigen speltbrood beter verdragen dan gewoon tarwebrood. ’t 
Verswarenhuys heeft een ruim assortiment brood van Echte Bakker Vedder. 
Elke week, maandag t/m donderdag: 4 broden (wit, tarwe of volkoren) voor 
€ 6,99! Vraag voor deskundig advies een van 
onze medewerkers. ’t Verswarenhuys, 
eten van vandaag.

MOOI GEZOND Spelt- of tarwebrood 

De categorieën:

7. Sport

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

Intocht Sinterklaas

Very hard

6 5

5 7

8 1 4 5

6 9 8 5

1 2 4

5 9 4 7

1 9 8 6

3 2

3 9

Puzzle #272769

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker
ACROPIET
BAKPIET
BOEKPIET
CHOCOLADE-
PIET
COMPUTER-
PIET
DICHTPIET
GYMPIET
HUISPIET
INKOOPPIET
INPAKPIET
KLUSPIET
KOOKPIET
PAKPIET

PEPERNOTEN-
PIET
PLAATJESPIET
PLAKPIET
PLANTENPIET
POETSPIET
PRAATJESPIET
REGELPIET
RIJMPIET
ROOSTERPIET
SCHEMAPIET
STAFPIET
ZINGPIET
ZWEMPIET

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

PEPERNOTENPIET CHOCOLADEPIET COMPUTERPIET
PLAATJESPIET PRAATJESPIET PLANTENPIET
ROOSTERPIET INKOOPPIET SCHEMAPIET
DICHTPIET INPAKPIET POETSPIET
REGELPIET ACROPIET BOEKPIET
HUISPIET KLUSPIET KOOKPIET
PLAKPIET RIJMPIET STAFPIET
ZINGPIET ZWEMPIET BAKPIET
GYMPIET PAKPIET

Puzzelpagina
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In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto 
staat. Uit de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een 

prijswinnaar. Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis!

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl of 
geef het antwoord af op het MooiLaarbeek-kantoor (Heuvelplein 3 in 
Beek en Donk). De winnaar krijgt per mail bericht over de gewonnen prijs.

Antwoord week 45: Speeltuintje in Mariahout bij 
‘De Moerasvogels’

Weet jij waar deze foto van is? 

‘De Moerasvogels’‘De Moerasvogels’

Winnaar week 45: Astrid Rovers 

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout - Basketball Club Lieshout 
hield zaterdag haar G-toernooi in 
sporthal De Klumper in Lieshout. Sinds 
1999 wordt dit basketbalevenement 
voor mensen met een beperking ge-
houden. De Lieshoutse vereniging or-
ganiseerde het nu voor de vijfde keer. 
Vrijwilliger Peter van der Putten werd 
tijdens dit toernooi extra in het zonne-
tje gezet: hij werd bekroond tot erelid 
als dank voor zijn grote inzet.

Mensen van het eerste uur
Organisatoren van dit evenement zijn, 
behalve Peter, drie dames, die zorgen 
voor de goede gang van zaken. Anne 
van den Berg, Cissy Timmers en Vera 
van Dijk zorgen ervoor dat alles tot in 
de puntjes is geregeld. Staande bij de 
uitgang worden ze regelmatig aange-
sproken met de meest uiteenlopende 

vragen, of alleen om een babbeltje te 
maken. Anouk komt vragen of moe-
der er nog niet is, “want die komt geld 
brengen en ik heb niets meer”. Gelukkig 
komt wat later de haar vader om de 
broodnodige belangstelling te tonen. 

De eerste vereniging in Nederland
De deelnemers aan het toernooi ko-
men uit Lieshout, Vlijmen, Kaatsheuvel, 
Rosmalen en Bakel. Ook zijn er twee 
clubs uit België, die acte de présence 
geven. Er kan daarom met recht gespro-
ken worden over een internationaal ge-
beuren. Sommige groepen zijn zo groot, 
dat er twee teams zijn geformeerd. Op 
het veld gaat het er sportief aan toe, 

totdat plotseling alles wordt stilgelegd 
om Peter van der Putten in het zonnetje 
te zetten. 

Erelid 
Peter wordt erelid van de club en zo 
beloond voor de vele diensten die hij 
aan de club levert. Eén van zijn grote 
verdiensten is het oprichten van de 
G-afdeling en het organiseren van toer-
nooien met andere G-groepen in het 
land. In Lieshout wordt onder zijn lei-
ding in 1999 een G-groep opgericht. 
Peter was daarmee in aanraking geko-
men tijdens een bezoek aan de basket-
balclub uit Geel in België. “Daar is het 
organiseren van dit soort evenementen 
veel grootser opgezet en dat was voor 
mij de reden om het ook in Lieshout op 
te starten”, aldus Peter. “In de rest van 
Nederland zit bijna niets op dit gebied, 
dus er liggen nog kansen genoeg voor 
andere teams.”

Iedereen is welkom
“Er is bijna geen verschil”, vertelt Peter, 
“als het gaat om het trainen van men-
sen met een beperking of de andere 
leden van de club. Sommigen moet je 
alles zes keer vertellen, maar dat geldt 
voor iedereen. Bij mensen met een be-
perking moeten bepaalde begrippen be-
kend zijn, want anders gaan we er niet 
mee door. Maar dat geldt voor iedereen 
die we aannemen. Als het na een keer 
of vijf proefdraaien van één van beide 
kanten niet bevalt, gaan we niet met el-
kaar in zee. Dat spreken we van tevoren 
af en dat geldt voor alle nieuwe leden.”

Mooie lustrumeditie G-basketbaltoernooi bij BC Lieshout 

De deelnemende teams doen hun uiterste best om zo hoog mogelijk te eindigen

 Peter van der Putten werd zaterdag 
bekroond tot erelid van de vereniging 

Verkoop van 
o.a. biologische 
kokosproducten, 

meelproducten en 
notenpasta’s tegen 
voordelige prijzen!

kom a.s. zondag naar 
de winterfair in de 

Biezen!!
Linda van Venrooij

06-18927190
goodfoodandmore.nl

TE KOOP
D O N K E R S S T R A A T  1 6  -  A A R L E - R I X T E L

Compleet vernieuwd   |   Instap klaar   |   Vraagprijs € 239.000,-
Meer informatie op www.donkersstraat.nl     of     bel 06 - 5397 1397

ZATERDAG 22 NOVEMBER VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

OPEN HUIS
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Maak kans op 
een Peugeot 107

bij besteding van € 25,- 
aan boodschappen

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop 
van onderstaande producten krijg je t/m <datum> een extra kanskaart.

Hallo nieuwe
Boodschappenwagen

Laarbeek

Hertog mini
Alle soorten, 2 bakjes à 200 ml
2,12 - 2,18

Alfa, Warsteiner of Gulpener
Krat met 24 fl esje à 30 cl
12,94 - 13,89

KitKat, Lion, Bros, Rolo,
Smarties of Nuts
Alle soorten, 2 pakken à 4-5 stuks
3,26 - 3,70

Roosvicee
Alle soorten, 3 pakken à 1,5 liter
3,63 - 4,62

een Peugeot 107een Peugeot 107
bij besteding van € 25,-€ 25,-€

aan boodschappen

HalloHallo nieuwenieuwe

Jumbo Lieshout  Dorpsstraat 54a, tel. 0499 - 421 617     Jumbo Mariahout  Mariastraat 58, tel. 0499 - 421 228

Opm Adv_278x388mm_v2.indd   1 08-10-14   16:56

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop
van onderstaande producten krijg je  t/m 26 november een extra kanskaart.

Alleen geldig bij Jumbo Laarbeek

1 grote krat Bavaria
1 extra kanskaart

4-pack Sinas of Sinas zero 
1.5 liter fles

2 Unox rookworsten 
375 gram

2 Jumbo diepvriespizza’s 
(funghi, mozzarella, hawaï en salami)

BoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagen

De vierde 
weekwinnaar is:

Familie Jansen uit 
Lieshout



Donderdag 20 november 2014 11
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

In gesprek met: Jenifer Benton en  
 Christine van den Berg
Locatie:  Bavaria Brouwerij   
 Café

Redacteur:       Hans Kik

Succes kent vele vaders. Maar in 
dit geval zijn het moeders. Want 
Jenifer Benton en Christine van 
den Berg zijn drijvende krachten 
achter Kerstfair Lieshout. Op zon-
dag 14 december vindt dit evene-
ment voor de derde keer achter-
een plaats. Vergeet alles wat je 
weet over deze kerstmarkt. Want 
Kerstfair Lieshout 2014 wordt an-
ders en grootser dan ooit. Over 
succes gesproken.

Waarom is Kerstfair Lieshout zo’n 
succes?
Jenifer Benton: “Iedereen van 
onze werkgroep wil een mooi eve-
nement neerzetten. Een kerstfair 
voor dorpsgenoten door dorps-
genoten. Dat slaat aan. Het is een 
groot straatfeest voor jong en oud. 
Zoiets trekt mensen aan. Hun en-
thousiasme werkt aanstekelijk. We 
merken dat steeds meer dorps-
genoten met ons meeleven. Voor 
ons een reden om iedere keer een 
stapje verder te gaan. Het moet 
ieder jaar een verrassing worden.”

Wat brengt de Kerstfair Lieshout 
dit jaar?
Christine van den Berg: “We pak-
ken in 2014 grootser uit dan de 
vorige jaren, met nog meer stand-
houders en vooral nog meer ge-
zelligheid. We richten ons op het 

gezellige samenzijn. Sfeer, sfeer 
en nog veel meer is ons motto. 
Zondag 14 december kun je sa-
men met vrienden voorproeven 
van de kerst. Het is een ideale ge-
legenheid om bij elkaar te komen 
en te proosten op al het moois dat 
de decembermaand met zich mee-
brengt. Het centrum van Lieshout 
biedt dan culinaire verrassingen, 
livemuziek, kraampjes met am-
bachten en een markt waar je naar 
hartenlust kunt neuzen in alles 
wat je huis gereed maakt voor een 
sfeervolle kerst.”

Kun je wat voorbeelden noemen?
Jenifer Benton: “Heb je wel eens 
een buikdanseres zien optreden in 
de donkere dagen voor kerst? Een 
sensatie! Zij zorgt voor oosterse 
sferen op een koude december-
zondag. Wil je je buikgevoel oe-
fenen en meedoen? Doe iets wat 
je nog nooit gedaan hebt en neem 
deel aan haar workshops. Culinair 
staat de Kerstfair op de kaart. De 
vegetarische salades en tapenades 
van Tasty Mediterranean lachen 
je toe. Ook de Flammküchen en 
Duitse worsten zijn niet te versma-
den. Blijf je culinair liever dichter bij 
huis, doe je dan tegoed aan olie-
bollen en poffertjes.
Voor de kinderen valt er eveneens 
veel te beleven. Er zijn allerlei at-
tracties. In de draaimolen maken 
ze de leukste rondjes en met de 
megajump springen ze een gat in 
de lucht. Ga met de kerstman op 
de foto en bewonder de mooiste 
Lego-bouwwerken.”

Kerstfair Lieshout lijkt niet echt 
lastminute werk. Hoeveel voorbe-
reiding vraagt dit?
Christine van den Berg: “We zijn er 
ongeveer het hele jaar mee bezig. 
Maar vanaf maart begint het echt 
te kriebelen. De Kerstfair draait 
uitsluitend op vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten. Voor niks, 
zonder enige vergoeding. Iedereen 
bruist en dan komen de ideeën. 
Niet alleen wij maar ook Antoinette 
Schepers, Ad Merks en Ralph 
Bertens. Zo hebben we in maart 
besloten dat we de kerstmarkt 
meer moesten richten op creati-
viteit en gezellig samenzijn. Dat is 
interessant voor de standhouders. 
Zij weten wat ze van onze kerstfair 
kunnen verwachten. Op dat vlak 
hebben we keuzes gemaakt. Deze 
vind je ook terug in onze manier 
van communiceren: samen voor-
proeven van kerst. Hiermee heeft 
de kerstfair een eigen gezicht, een 
eigen uitstraling gekregen. Het is 
nu een podium voor iedereen in 
Lieshout en omstreken die zijn vak, 
hobby, ambacht of bedrijf onder 
de aandacht wil brengen. Op een 
gezellige, ongedwongen manier.”

Kerstfair Lieshout vindt plaats 
op zondag 14 december 2014 
van 13.00 tot 19.00 uur. Locatie: 
Heuvel – Dorpstraat, Lieshout. 
Meer informatie vindt u op 
www.kerstfairlieshout.nl 

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...  KERSTFAIR LIESHOUT
Medeorganisatoren Christine van den Berg en Jenifer Benton zijn klaar voor de Kerstfair.

Fotograaf: Mark Lommen

Harmonie O&U op concours in Veldhoven

Beek en Donk - Een spannende dag 
voor Koninklijke Harmonie Oefening en 
Uitspanning op zondag 30 november. 
Het harmonieorkest zal die dag deelne-
men aan de concertwedstrijd voor blaas-
orkesten in De Schalm in Veldhoven. 

O&U komt uit in de 1e divisie en hoopt 
dit maal voor de derde keer op rij 90 
punten of hoger te scoren. Als dat lukt, 
heeft het orkest bij het volgende con-
cours de keuze om in dezelfde afdeling 
te blijven of toe te treden tot de concert-
divisie, waarin alleen de beste orkesten 
van Nederland mogen optreden. 

Het concoursprogramma bestaat uit een 
verplicht werk dat gekozen moet worden 
uit een lijst van tien stukken, en een vrij 
gedeelte dat naar eigen wens mag wor-
den ingevuld. O&U heeft gekozen voor 
Divertimento van Oliver Waespi als het 
verplichte onderdeel, een technisch veel-
eisend werk met swingende eigentijdse 
invloeden. Daarnaast speelt het orkest 
onder andere het mooie melodische 
October van Eric Whitacre, en Angels 
in the Architecture, waarin componist 
Frank Ticheli op indrukwekkende wijze 
de strijd tussen goed en kwaad heeft uit-
gebeeld. 

Dit programma was al te horen op twee 
succesvolle try-out concerten in muziek-
centrum ‘t Anker met Landesblasorchester 
Baden-Württemberg, en afgelopen zon-
dag in Vleuten met Harmonie Orkest 
Vleuten. De komende twee weken 
wordt er nog hard gerepeteerd om de 
laatste puntjes op de spreekwoordelijke 
‘i’ te zetten voor een optimaal optreden 
op 30 november. 

Het concours is voor publiek toegan-
kelijk, meer informatie is te vinden op 
www.brabantse-muziekbond.nl. 

Harmonie O&U in muziekcentrum ‘t Anker

Fotograaf: Joost Duppen



Donderdag 20 november 201412 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Omroep Kontakt verrast op 
zaterdag 22 november 
een aantal vriendenclubleden.

De Kontakt karavaan komt misschien 
wel bij jou langs.

Ben jij de gelukkige?
Meld je snel aan als vriendenclublid van 
Omroep Kontakt via info@kontaktfm.nl.

Als vriendenclublid ondersteun je de ontwikkeling 
van de lokale omroep.

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

Tussen
13:15 en 15:15

gratis op de foto met 
de Sint in de etalage
van Yours Fashion

van 11:00 
tot 16:00 
turnen de 
turnpieten 
op het plein

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

zaterdag 29 november

op het

Piet van 
Thielplein

op het

Piet van 

zijn Sinterklaas
en zijn pieten

Tussen
13:15 en 15:15

GRATIS op de foto met 
de Sint in de etalage
van Yours Fashion

Leden Scouting Lieshout-Mariahout vliegen over naar nieuwe speltak
Lieshout/Mariahout - Het jaarlijkse 
overvliegen van Scouting Lieshout-
Mariahout stond  op het programma 
voor vrijdag 14 november. Voor deze 
speciale gezamenlijke opkomst van 
de drie speltakken waren naast de le-
den ook ouders, broers, zussen, opa’s 
en oma’s en andere belangstellenden 
uitgenodigd. 

Na het openingswoord door de voor-
zitter werd de opkomst verder ge-
opend door opeenvolgend de Bevers 
met hun openingslied en de Welpen 
met hun openingstekst, waarna de 
Scouts voor een groot kampvuur zorg-
den, zonder gebruik te maken van lu-
cifers en aanstekers.

Hierna stond de officiële ingebruik-
name van de vlaggenmast op het 
programma. Deze nieuwe vlaggen-
mast van ruim 7 meter hoog biedt 
plaats voor 3 vlaggen; de Nederlandse 
vlag, de Scouting vlag en de vlag van 
de speltak.  Deze vlaggen worden bij 
aanvang van een opkomst gehesen als 
herkenningsteken en teken van aan-
wezigheid. Voor de ingebruikname, 
kregen het oudste en het jongste aan-
wezige jeugdlid van Scouting Lieshout-
Mariahout de belangrijke taak om de 
vlaggen voor de eerste keer officieel in 
de top van de nieuwe mast te hijsen. 

Na deze officiële handelingen konden 
de belangstellenden, onder het genot 
van een kopje koffie of thee, de activi-
teiten van de verschillende speltakken 
gadeslaan, waarna om 19.30 uur de 
officiële overvlieg ceremonie werd ge-
start. Het ‘overvliegen’ is de jaarlijkse 
opkomst bij de scouting waarbij de 
leden, vanwege hun leeftijd, van spel-
tak veranderen. Zij nemen ceremonieel 

afscheid van hun oude speltak en wor-
den verwelkomd door hun nieuwe 
speltakgroep.

De Bevers die de leeftijd van 7 jaar 
bereikt hadden, waren als eerste aan 
de beurt om over te vliegen naar de 
Welpen. In een rood houten vliegtuig 
werden zij uitgezwaaid door leidster 
Hetty en de overblijvende Bevers en 
zo ‘vlogen’ zij over het terrein van 
Scouting Lieshout-Mariahout weer 
terug naar de blokhut om daar hun 
neus in groene verf te dopen en hier-
mee het logo van de Welpen in te 
kleuren. Zodra het Welpen-logo van 
voldoende verf was voorzien, werden 
deze overvliegers, na goedkeuring 
van de Welpenleiding, met applaus 
ontvangen binnen de welpengroep 
en mochten zij hun oude rode Bever-
blouse verruilen voor een nieuw groen 
Welpen-tenue.

Na de Bevers was het tijd voor de 
Welpen, die de leeftijd van 11 jaar 
hadden bereikt, om over te vliegen 
naar de Scouts. De Scouts hadden 
voor deze gelegenheid de afgelopen 
weken een speciale touwbrug gepi-
onierd. Aan de ene kant werden de 
overvliegers uitgezwaaid door Marc 
en Mark, de Welpenleiding, waarna zij 
begonnen aan een avontuurlijke tocht 
over de touwbrug. Aan de andere kant 
werden ze met applaus verwelkomd 
door Bas en Joop, de leiding van de 
Scouts en gekleed in het beige Scouts-
tenue. 

Vanaf het begin van het seizoen is 
de leiding en bestuur van Scouting 
Lieshout-Mariahout druk bezig ge-
weest om de gehele groep weer in het 
officiële tenue (scoutfit) te steken. Met 
het overvliegen, hadden ook de laatste 
jeugdleden hun nieuwe outfits gekre-
gen. Het programma eindigde dan ook 
met een groepsfoto waarin de gehele 

Scouting Lieshout-Mariahout zich pre-
senteerde in hun nieuwe scoutfit (zie 
foto).

Agenda komende speciale activitei-
ten:
Zaterdagochtend 13 december: 
Gezamenlijke Kerstopkomst. Zaterdag 
28 februari 2015: Gezamenlijke vie-
ring Baden-Powell dag.

De leden van Scouting Lieshout-Mariahout na het overvliegen in 
het officiële tenue voor de touwbrug gepionierd door de Scouts 

Raagtenstraat 21, Beek en Donk        0492- 593 440        beekendonk@cijferadvies.nl

Een momentje voor uzelf?
U kunt ervoor kiezen uw administratie
door ons te laten verzorgen!
www.cijferadvies.nl

-  Boekhouding
-  Belastingaangifte
-  Jaarrekening

-  Ledenadministratie
-  Incasso van ledengelden
-  Debiteurenbeheer



Donderdag 20 november 2014 13
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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 

 Callyen Rovers 

Sinterklôs!

Deze Lycische bisschop van Myra - toen 
Griekenland, thans Turkije - met sterf-
dag 6 december 342, kwam in 1956 als 
Sinterklôs in mijn leven en was óns fa-
miliefeest. Toen we allemaal nog in zijn 
bestaan geloofden en zwarte Piet nog 
zwarte Piet mocht zijn, moesten we in 
de vroege ochtend van 6 december op 
elkaar wachten in de geboende gang. 
Dan ging de deur open en zagen we 
een tafel vol cadeautjes. Voor ieder een 
eigen stapeltje. We werden gék van 
vreugde en dat moet voor onze ouders 
evengoed een feest zijn geweest. Eerst 
verwachtingsvol naar het eigen stapel-
tje, kijken of Sinterklôs het verlanglijstje 
wel goed begrepen had. Voor ieder een 
chocolade letter, chocolade bisjes, taai 
taaitaai en meestal een nieuwe pyjama, 
handschoenen of dikke das. 
Mijn vader zaliger was een antimate-
rialist, die steevast S.O.S op zijn ver-

langlijstje had staan. Dat stond voor 
Sokken, Overhemd en Stropdas. Die 
werden door Sinterklôs doordacht en 
kunstzinnig ingepakt. Met enige regel-
maat speelde hij voor Sinterklôs maar 
het Sinterklaaskostuum was voor zijn 
breekbaar postuur veel te ruim. De 
mijter dreigde over zijn te kleine hoofd 
te zakken waardoor hij er meer als een 
derderangs vermomde gangster uitzag. 
Al had hij op honderd meter afstand 
gestaan dan nóg kon iedereen hem 
meteen herkennen, zelfs héle kleine 
gelovige kindertjes. 
In onze boerderij was een ingebouwde 
kast die zó groot was dat daarin een 
afgedankte brandkast stond van de 
Boerenleenbank. Hierin lag in vroeger 
tijden ál het geld van heel Aele, nu al-
leen het onze. Ik schrok me rót toen 
vanuit die kast een zwarte arm kwam 
die pepernoten strooide. Daaraan te-
rugdenkend heeft vader zowat de hele 
woensdagmiddag opgevouwen in die 

kast gezeten tot 
het kinderuurtje 
voorbij was en 
de schoenen in 
lange rij voor de 
kachel stonden. 
Gevuld met een 
versierd ver-
langlijstje voor 
Sinterklôs, een 
wortel, hooi en 
snee-mik voor 
zijn witte schim-
mel, die toen 
nog geen naam 
had. Na een 
paar opgeraapte 
pepernoten en 

een lepel vieze levertraan moest ik naar 
bed. Dat uitgedroogde strooigoed leek 
wel uit de vastenpot te komen, maar 
dát kon natuurlijk niet. Vader zat zoge-
naamd op stal koeien te melken. Klop-
pend op ramen en deuren om vervol-
gens schijnheilig en nietsvermoedend 
binnen te komen. En ik had jarenlang 
niets in de gaten. Ik was alleen maar 
heel bang dat Sinterklôs mij mee zou 
nemen naar dat Iberisch fabeltjesland 
wat mijlenver ergens voor Afrika lag. 
Dat Beloofde-land wat later in mijn 
leven een belangrijke rol zou gaan 
spelen. Had ik toen maar geweten 
hoe fantastisch Spanje is, dan had ik 
me tóch in de zak mee laten nemen… 
whaháááhhh! In Spanje kent men Sin-
terklaas niet eens. Driekoningen is hét 
feest voor Spaanse kindertjes. Dus… 
hoezo Sinterklôs komt uit Spanje. Ge-
zellige 5/6 december toegewenst (in-
clusief zwarte Pieten)! Adios…

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

Luchtpost

spanje

Ook een 
familiebericht plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

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:

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

AANGEBODEN
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

Mooie nieuwe ruimte om 3 paarden te stallen 
in Aarle-Rixtel. Interesse? Tel. 06-53971754

Pietjes nodig op de decemberdagen? Voor 
meer info, tel. 06-57285358 

BEDANKT
Hartelijk dank aan de vinder van mijn ket-
ting (brug Donk) en het afgeven hiervan bij 
De MooiLaarbeekKrant. Ik ben hier heel erg 
gelukkig mee.

GEVONDEN
Kleine sleutel, zwart dopje, geen tekst. Woens-
dag 13/11 rond 13.00 uur in de buurt van het 
Heuvelplein (Beek en Donk) gevonden. Af te 
halen bij kantoor De MooiLaarbeekKrant.

Zilver met gouden schakelarmband gevon-
den zondag 2 november t.h.v. bushalte 
Lieshoutseweg (B en D). Af te halen kan-
toor De MooiLaarbeekKrant

2 sleutels (1x blauw omhulsel en 1x tekst ‘Iva-
na’) en kleine zwarte portefeuille eraan gevon-
den in de Puttershoek, het pad tussen de 
Leeuweriklaan en Lijsterlaan in Beek en Donk. 
Af te halen kantoor De MooiLaarbeekKrant

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

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 Laarbeek haalt nog altijd 
zoals vanouds uw gebruikte goederen op. 
Bellen naar 0492-368747. Winkel open 
van ma. t/m za. 9.00 – 16.00 uur. Leije 6, 
Gemert
 
Kaarten postcodeloterij gezocht. Kan ze 
goed gebruiken. Ze moeten wel geac-
tiveerd zijn via de computer. 
Tel. 06-12857025

Gezocht, ervaren amazone +-14 jaar om 
een 3-jarige pony in te 
rijden (Aarle-Rixtel). Tel. 06-53971754

Kerstspullen, kerstboom, etc. gevraagd. 
Tel. 0492-773120

Te koop gevraagd: (klassieke) stalen race-
fi etsen/koersfi etsen, staat of merk niet aller-
belangrijkst, tevens onderdelen gezocht. 
Tel. 06-19421860, f.elzen@hotmail.nl

OVERIG

Inzamelpunt voor olie en vet. Octo-
pusspeeltuin, Lage Heesweg. Iedere derde 
zaterdag van de maand. 22 nov./ 20 dec. 
Van 10.30 tot 11.30 uur.

TE HUUR

Eenpersoons woonruimte te huur (boven-
verdieping), inclusief G/W/L in Beek en 
Donk. Beschikbaar per 1/1/2015. Reac-
ties onder nummer 11311, Heuvelplein 3, 
5741 JH, Beek en Donk.

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

TE KOOP
Te Koop Jonge bruine legkippen, volledig in-
geënt. Tel. 0499-471755 Mob. 06-13894215

Winterbanden (185/65 R14) op stalen 
velgen (steek 4x100) voor Clio I/II/III of 
Megane I Slechts één seizoen gebruikt. 
€250,00. Tel. 06-51594604

Circa 85 lp’s en 60 singles van soul - top 
40 - jaren ‘60-’70 te koop. In een koop 
€50,00. Tel. 06-19026251

Grote partij lappen stof. Prijs t.e.a.b. Tel. 
0492-463951 na 18.00 uur.

Iphone 4 wit, met bumper en oortjes, 
€65,00. Tel. 06-52478072

Drumstel van het merk Basix met Zildjian 
Hi Hat te koop wegens plaatsgebrek. Voor 
info tel. 06-23037583

2 turnpakjes van Turnvereniging De Ringen in 
maat 152 en 164 te koop. Tel. 06-21801906

Ledikantje, iets voor de levende kerststal? 
Maar ook voor gewoon gebruik. Massief 
hout. t.e.a.b. Tel. 0499-473053

Aprilia SR brommer te koop. Bouwjaar 2009. 
T.e.a.b. voor meer info, tel. 06-43591817

Damesfi ets van het merk Batavus (com-
pass). Z.g.a.n. 27 versnellingen. Tel. 0499-
423094 na 18.00 uur.

Het is nu tijd om te planten: Winterviolen, 
coniferen, heesters, vaste planten volop 
in voorraad. Alle soorten fruit-, laan en 
parkbomen. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode

Rollator Active met o.a. rugleuning, extra 
tas, dienblad. Prijs n.o.t.k. en éénpersoons 
seniorenbed, elektrisch verstelbaar. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 0492-841776

Jonge poesjes te koop, tegen een kleine 
vergoeding. Tel. 06-22849257

VERLOREN
Verloren Maurice Lacroix horloge, bruine 
leren band, tijdens wandeling door Beek en 
Donk. Indien gevonden graag bellen naar 
06-40954295

 
Kinderbril verloren zaterdag 15 nov. in de 
buurt van Burgemeester van de Weidelaan. 
Wil de vinder bellen met tel. 0492-463340

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 

op zoek naar iets? Meld uw zoekertje (max. 
20 woorden) aan via info@mooilaarbeek.nl. 
Een commercieel zoekertje plaatst u al vanaf 

€5,00 excl. BTW, per plaatsing. Maaike bedankt!, 
namens alle sporters en collega’s

van Lifestyle center Laarbeek.

Van Schijndel 
Passie voor wonen
Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  
  0492-46 11 00 www.anteak.nl

Piet van Thielplein 9
Beek en Donk
0492-461209

JUWELIER VAN DEN HEUVEL

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

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.

Buddy 60 jaar! Proficiat!
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Machteld Hoebergen

Bert van Leuken

Henk Coppens

Jan van Gerwen

Jan Brans

Sabine Smits

Jos Croijmans

Egbert Baks

Even voorstellen
Mijn naam is Machteld Hoebergen, in mijn  
dagelijks leven ben ik werkzaam bij stichting 
ViERBINDEN als beheerster van de ontmoet-
ingscentra van “Waterpoort” in Beek en Donk en 
“Zonnetij” in Aarle-Rixtel. Na diverse omzwervin-
gen ben ik 7 jaar geleden weer in Beek en Donk 
komen wonen.
Ik ben in 2013 begonnen als bestuurslid van Be-
wonersraad Laarbeek.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 
fusie tussen WoCom  en onze eigen WSL. Onze 
voornaamste en belangrijkste taak bestaat er op 
dit moment uit dat gemaakte afspraken geborgd 
blijven en uiteindelijk zullen verbeteren. Samen 
met de overige bestuursleden doen wij ons ui-
terste best  hiervoor. Een taak die veel tijd en 
energie vraagt maar wel een taak waar al onze 
bestuursleden graag hun volledige energie is stek-
en om er voor te zorgen dat we met een positief 
gevoel de aanstaande fusie tegenmoed kunnen 
zien.
Ik hoop dat ik me nog een hele lange tijd mag en 
kan blijven inzetten om de belangen van de huidi-
ge en toekomstige huurders te behartigen.

Als het aan de parlementaire enquête commissie ligt wel, dat is goed nieu-
ws voor de huurders.

Nu is het zo geregeld dat bij beleidswijzigingen de huurdersorganisaties 
een advies uit mogen brengen op de voorgenomen wijzigingen, met dit ad-
vies hoeft de verhuurder niets te doen. Als huurdersorganisaties het niet 
eens zijn met het beleid kunnen ze dit voorleggen bij de rechter. Geluk-
kig is het tussen de bewonersraad en de woningstichting Laarbeek nooit 
voorgekomen, we hebben een goede overlegstructuur waarin met weder-
zijds respect naar elkaars bezwaren en argumenten wordt geluisterd.

Begin december zullen de aanbevelingen van de parlementaire enquête 
commissie in de 2e kamer worden behandeld en zal er een herziening van 
de woningwet komen. Als de aanbevelingen inzake rechten van huurder-
sorganisaties wordt overgenomen betekend dit dat er instemmingsrecht 
of gekwalificeerd adviesrecht zal komen op een groot aantal beleidszaken. 
Bij instemmingsrecht kan er pas doorgevoerd worden na instemming van 
de huurdersorganisaties, een gekwalificeerd advies dient overgenomen 
te worden door de verhuurder. Dit houdt in dat het advies in principe 
wordt opgevolgd, tenzij er voldoende beargumenteerd kan worden waar-
om er anders wordt besloten. Dit versterkt de positie van de huurder en 
huurdersorganisaties.

“met wocom goede middag”

Nog 6 weken en dan is het zo ver, de fusie tussen de WSL en woCom. De 
goedkeuring van de minister is gegeven en het voornemen tot te fuser-
en is genomen. Tot op heden was het nog steeds een intentie tot fusie. 
Medio december zal het voornemen worden voorgelegd bij de rechter en 
vanaf 1 januari 2015 zijn de 2 verhuurders gefuseerd, althans op papier. 
De meeste mensen zullen niet direct iets merken van de fusie daar zolang 
er geen overeenstemming is over het te voeren beleid tussen huurdersor-
ganisaties en verhuurder er in principe niets verandert. De overeenstem-
ming gaat verder dan het normale adviesrecht en is een van de afspraken 
welke gemaakt zijn voordat wij onze zienswijze hebben afgegeven.  Wel zal 
vanaf die datum de telefoon worden opgenomen met “met wocom goede 
middag””. Ook nieuwe huurcontracten zullen worden afgesloten tussen 
wocom en huurder.

Bij een nieuwe fusie organisatie behoort ook een nieu-
we raad van commissarissen, bij de samenstelling van 
deze raad hebben de huurdersorganisaties het recht 2 
commissarissen bindend voor te dragen, deze taak heb-
ben we begin november afgerond en hebben 2 commis-
sarissen bindend voorgedragen. We hebben er vertrou-
wen in dat deze commissarissen de belangen van huurders en bijzondere 
doelgroepen op een juiste wijze vertegenwoordigen in de raad.

“van vastgoedbeheerder naar dienstverlener”
 In 2015 zullen wij als bewonersraad Laarbeek samen met bewonersraad 
de Pan en  Huurdersbelangenvereniging de Vaart gezamenlijk adviezen 
afgeven en instemming verlenen daar waar het gaat om de belangen van 
alle huurders van wocom. Daar waar het gaat om de lokale belangen van 
huurders en woningzoekenden in Laarbeek is de bewonersraad Laarbeek 
de belangrijkste gesprekspartner van wocom. Kernbegrippen voor de be-
wonersraad Laarbeek  in de onderhandelingen zijn, energie, transparant 
en betaalbaar .

Op 25 november 2015 houdt de bewonersraad Laarbeek een achterban 
vergadering in het ontmoetingscentrum aan de otterweg 29 te Beek en 
Donk. De aanvang van deze avond is om 19:30 en zal bestaan uit 2 hoof-
donderwerpen, het jaarverslag van de BRL en de voorgenomen fusie. Na 
afloop bestaat de mogelijkheid om na te praten met de aanwezigen van de 
woningstichting en bestuursleden van de bewonersraad. 

Huurders krijgen meer te zeggen….

Bewonersraad Laarbeek Postbus 70  |  5737 ZH Lieshout  |  Tel.: 06-13275442  |  info@bewonersraadlaarbeek.nl  |  bewonersraadlaarbeek.nl

...behartigt de belangen van huurders....behartigt de belangen van huurders.

Functie:            Bestuurslid
Woonplaats:   Beek en Donk
Leeftijd:       50 Jaar
Lid BRL:       2013

Kapelstraat 3, Beek en Donk  Villa Leefdael
0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

OOK VOOR: cATERING 
& AfHAAlmENU’S

Balans Piet.
Het Rijksmuseum in Amsterdam 
voor miljoenen opgeknapt om de 
wereld nog beter te laten kennis 
maken met Ons Nationaal Erfgoed 
en Sinterklaas verliest zijn perso-
neel. Wist U dat tijdens de Refor-
matie het Sinterklaasfeest is verbo-
den m.n. in Delft. Daar hadden ze 
het heel druk met de slavernij. Er 
was bijna twee eeuwen een Kamer 
gevestigd van de VOC van waaruit 
naast goederen als peper en zijde 
ook slaven  werden vervoerd. De 
Zwarte Pieten zijn helemaal geen 
slaven of negers, het zijn Arabie-
ren, Moren, de middeleeuwse be-
naming voor de bevolking rond de 
Middellandse Zee. De Moren ver-
overden een deel van Spanje en de 
Turkse bisschop Nicolaas nam zijn 
landgenoten mee naar Nederland 
waar de heilige als patroon van de 
zeevaarders werd vereerd terwijl 

die zeevarende Nederlanders via 
Piet Hein hun schatkisten vol laad-
den met de zilvervloot van Spanje. 
Wat te denken van de mengeling 
van culturen in ons land waar ruim-
denkendheid tot Nationaal Erfgoed 
wordt geproclameerd. Hoeveel 
mensen worden er dagelijks zwart 
gemaakt en hoeveel zwart geld 
wordt er  wit gewassen? Ons Na-
tionaal Erfgoed is alleen belangrijk 
wanneer het geld oplevert. Waar-
om wordt Moortje van Puk en Muk 
niet wit. Die dwergen moeten ver-
lengd worden en Hans en Griet in 
een kinderopvanghuis om maar te 
zwijgen van Ali Baba. Kortom: Hoor 
de wind waait door de bomen, hier 
in huis zelfs waait de wind, zou 
de goede Sint wel komen nu hij ’t 
weer zo lelijk vindt.

Louis Barten, Aarle-Rixtel

LEZERSPODIUM

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

in- & verkoop - onderhoud personenauto's 
bedrijfswagens en campers tot 3500 kg

auto 
onderdelen

Dressed Online is een webshop voor zeer betaalbare damesmode!

U wilt in uw eigen omgeving de nieuwste mode bekijken,
voelen en passen?

Dat kan. Maak dan een afspraak voor een gezellige kledingparty met 
vriendinnen, zussen en kennissen bij u thuis! En voor de gastvrouw 

altijd een leuke attentie.

Verzendmogelijkheden: • U kunt uw bestelling laten bezorgen. • U kunt uw 
bestelling gratis afhalen op ons adres (op afspraak). 

Raagtenstraat 21, 5741CX Beek en Donk, tel. 0492-593444.
www.dressedonline.nl, info@dressedonline.nl

Beek en Donk - In samenwerking 
met een aantal collega- ondernemers 
uit Beek en Donk heeft IJssalon De 
Verrassing vanaf de herfstvakantie een 
herfstkleurwedstrijd uitgeschreven. 
Alle deelnemers hebben tot vrijdag 7 
november de mogelijkheid gekregen 
om de ingekleurde herfstkleurplaten 
in te leveren bij de IJssalon.  

Tegen inlevering ontving iedere deel-
nemer een heerlijke verrassing. Maar 
om in aanmerking te komen voor de 
grote prijzen, per leeftijdscategorie, 
moest ook een foto van de kleur-
plaat worden gedeeld via Facebook. 
Verschillende kinderen hebben 
hier goed gebruik van gemaakt en 
het resultaat was de prijsuitreiking 

afgelopen woensdag 12 november bij 
Pannenkoekenhuis Pluk. 

In de leeftijd t/m 4 jaar heeft Iris 
Vliegenberg met 55 likes een meta-
morfose voor één persoon bij Beauty & 
Hairsalon Your-Look gewonnen. In de 
leeftijd 5 en 6 jaar heeft Jynte Langeveld 
met 64 likes een schilderworkshop ver-
zorgd door Acrealistics voor 5 kinderen 
bij IJssalon De Verrassing gewonnen. In 
de leeftijd van 7 t/m 9 jaar heeft Nina 
van Dooren met 92 likes een speur-
tocht arrangement voor 5 kinderen bij 
Pannenkoekenhuis Pluk gewonnen. In 
de laatste leeftijdscategorie: 10 t/m 12 
jaar heeft Nova van Dommelen met 
64 likes gratis deelname voor 2 kinde-
ren aan de Actie dagen van Outdoor 

Laarbeek gewonnen. Alle kinderen 
veel plezier met de gewonnen prijzen 
en hopelijk tot volgend jaar.

Uitreiking herfstkleurwedstrijd De Verrassing
De winnaars krijgen de prijzen uitgereikt
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Voordelige bloemen

1.99
  

speciale 
aanbieding

2.89
v   van 2.99

2.09
v   van 2.19

2.09
v   van 2.19

2.19
v   van 2.29

1.79
  

speciale 
aanbieding

5.99
  

speciale 
aanbieding

0.69
  

speciale 
aanbieding

4.991.99

0.79
  

speciale 
aanbieding

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEEL
WEEKEND

1 kg

Hutspot* VERKRIJGBAAR IN DE KOELING

2 STUKS 4 STUKS

4 STUKS

5 KG

*  Aanbiedingen geldig vanaf 21-11-2014.

** Geldig t/m zondag 23-11-2014

Zuid-Amerikaans. 
2x 200 g

Entrecote*

Koffi ebroodjes*

4x 100 g

Cotelettos*

Goudse 
kaas 
jong 48+

Goudse kaas 
belegen 48+ 

PRIJSVERLAGINGEN

Lengte 40 cm, 
max. 24 stelen of 
lengte 50 cm, 
max. 14 stelen.

Rozen**

Lengte 50 cm, 
22 stelen.

Bloemen-
boeket**

Maritiema 
aardappelen*

Goudse 
komijne-
kaas 30+

Goudse 
Toscaanse 
kruiden-
kaas 30+

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  

Prijzenloterij op het Heuvelplein 

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – De leden van Winkeliersver-
eniging Beekvlied houden de komende periode 
een heuse prijzenloterij. In De MooiLaarbeek-
Krant vind je zowel volgende week als over drie 
weken een bon, die bij de zeventien deelne-
mende winkeliers van het Heuvelplein ingele-
verd kan worden. Elke winkel verloot per keer 
twee waardebonnen ter waarde van €25,00. 

Bonnen 
De eerste bon staat volgende week, donder-
dag 27 november, in de krant. Tot maandag 8 
december 10.00 uur kan de bon overal inge-
leverd worden. Op die dag houdt het bestuur 
een trekking. Secretaris Mieke van den Bergh 
vertelt: “Per keer hebben we 34 prijzen. Elke 
prijs bestaat uit een waardebon van €25,00. Het 
maakt niet uit in welke winkel je de krantenbon 
inlevert. Deze belanden bij de trekking op één 
stapel. De kans is dus groot, dat als je een prijs 
wint, deze van een andere winkel is dan waar 
dat jij hem had ingeleverd.”

Uitreiking
De eerste uitreiking vindt plaats op maandag 8 
december om 16.00 uur bij Lucky Pictures, aan 
de Nieuwstraat 1. De winnaars worden over-
dag door het bestuur van Beekvlied gebeld. Op 
donderdag 11 december staan alle prijswinnaars 

vermeld in de krant. Wie wel iets heeft gewon-
nen, maar op maandag 8 december niet in de 
gelegenheid is om de prijs op te halen, kan dit 
dan als nog doen. 

“Op deze manier willen we met 
de deelnemers van Beekvlied het 

Heuvelplein profileren”

Tweede actie 
Op donderdag 11 december is weer een nieuwe 
bon in de krant te vinden. Mieke: “We houden 
deze actie twee keer. In totaal zijn er dus 68 
prijzen te verdelen, enorm veel. Op deze ma-
nier willen we het Heuvelplein, met de deelne-
mende winkeliers van Beekvlied, profileren. De 
prijzen zijn ontzettend leuk, vooral in deze feest-
maand.”

Deelnemende winkeliers:
Annet Mode, Bakkerij Vogels, Kapsalon Goya, 
Drogist/Parfumerie Jo Ceelen, Emté Supermark-
ten, Ingrid Lingerie-Beenmode,  Supermarkt Jan 
Linders, Lederwaren/ruitersport Annie van Lank-
veld, Mandenman meubelen, Optiek Schippers, 
Rijwielhandel v.d. Berg, Shoes4You, Sportshop 
Laarbeek, Superslagerij Brouwers, Lucky Pic-
tures, De MooiLaarbeekKrant en de Rabobank. 

 Op het Heuvelplein vindt de komende periode een heuse prijzenloterij plaats

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

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

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

Balans Piet.

Nieuwe directeur Bibliotheek De Lage Beemden
Laarbeek - Marly Driessens-Corstens start 1 ja-
nuari 2015 als nieuwe directeur van Bibliotheek 
De Lage Beemden. In de afgelopen twee jaar 
heeft de interim directeur, Geja Olijnsma, de bi-
bliotheek door een moeilijke periode van veran-
deringen geleid. Bibliotheek De Lage Beemden 
is meer van ‘binnen naar buiten’ gaan werken.

Gericht op de klant en met nieuwe samenwer-
kingspartners zoals het onderwijs. Er zijn in deze 
periode de nodige financiële bezuinigingen ver-
werkt die door de drie deelnemende gemeenten 
(Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek) zijn door-
gevoerd. Ook is de organisatie inhoudelijk ver-
nieuwd met ontwikkelingen zoals de Bibliotheek 
op School, vestigingen in multifunctionele ac-
commodaties en het concept van zelfbediening. 
Deze processen zijn nog niet afgerond maar be-
vinden zich in de fase dat de verdere inrichting 
en doorontwikkeling door de nieuwe directeur 
voortvarend kunnen worden opgepakt.

Marly Driessens-Corstens is momenteel manager 
Jeugd en Onderwijs, bedrijfsvoering en HRM bij 
Biblioplus, de bibliotheekorganisatie in de omge-
ving Cuijk/Boxmeer. Marly is geboren en geto-
gen in Gemert en kent de het verzorgingsgebied 
van Bibliotheek De lage Beemden. Met haar en-
thousiasme en kennis haalt Bibliotheek De Lage 
Beemden een gedreven directeur-bestuurder in 
huis die de organisatie met de genoemde ont-
wikkelingen in de komende jaren zal gaan leiden. 
Dit gaat ze doen met de medewerkers en vrijwil-
ligers, de managers en een vernieuwde Raad van 
Beheer.

Naast de komst van de nieuwe directeur vindt er 
in de Raad van Beheer een wisseling plaats. De 
heren Antoon van Zeeland, Jan Rambags en Rob 
Goring zullen per 1 januari worden opgevolgd 
door Paul van Kuijeren uit Lieshout en Erik Adema 
uit Aarle-Rixtel.
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Aarle-Rixtel – De volgende liederenta-
fel in Zonnetij staat gepland op don-
derdagavond 27 november. De samen 
met ViERBINDEN georganiseerde lie-
derentafel wordt gehouden in de ont-
moetingsruimte van Zonnetij, aan de 
Heindertweg 87 te Aarle-Rixtel.

Samen wordt er gezongen onder 
begeleiding van ‘Sun Shine’, het ei-
gen orkest, uit liederenbundels die 
voor u aanwezig zijn. De avond be-
gint om 19.30 uur en iedereen is 
van harte welkom. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur en de toegang is 

gratis. Er wordt weer een gezellige 
avond van gemaakt. Voor meer in-
formatie, tel. 0492-534726 of mail 
frans.raaijmakers@upcmail.nl.

VRIJWILLIGERSHULP

Welzijnsinstelling ViERBINDEN zet zich op 
vrijwilligersvlak breed in. ViERBINDEN Vrijwil-
ligershulp bestaat uit de Vrijwillige Hulpdienst 
(vervoer), Klussendienst, Mantelzorgonder-
steuning, Slimme Zorg en Hulp bij afasie. Met 
name bij de eerste twee onderdelen zijn veel 
vrijwilligers betrokken – ongeveer zestig. Dit 
zijn onder andere coördinator van dit project 
Marie-Louise Wijnen en en de contactper-
sonen. Eén van hen is Tiny van der Rijt. Vol 
enthousiasme vertellen Marie-Louise en Tiny 
over dit werk. 

Wat houdt de Vrijwillige Hulpdienst precies in?
Marie-Louise: “De vrijwillige hulpdienst is een 
vervoersdienst. Senioren en mensen met een 
beperking, meestal senioren, kunnen hier ge-
bruik van maken als zij ergens naartoe moeten/
willen, maar geen vervoer hebben. Dit kan voor 
de sociale contacten zijn, maar vaak is het ook 
een ziekenhuisbezoek of doktersafspraak. Wij 
werken met heel veel vrijwilligers in verschil-
lende kernen. Op drie ochtenden in de week 
zijn wij bereikbaar. Op die tijden kunnen men-
sen hun aanvraag indienen en wordt vraag en 
aanbod gekoppeld.”

Kun je het zien als een soort van persoonlijke 
buurtbus?
Marie-Louise: “Dit vervoer is eigenlijk bedoeld 
voor mensen die niet met het openbaar vervoer 
kunnen. Dit kan zijn omdat ze hier niet mobiel 
genoeg voor zijn, maar ook omdat de tijden van 
het openbaar vervoer misschien niet goed uit-
komen. Het vervoer dat wij aanbieden is per-
soonlijk. Je wordt opgepikt bij je huis en op de 

goede bestemming afgezet. Als de afspraak niet 
langer dan 1 uur duurt, wacht de vrijwilliger. 
Anders rijdt hij/zij op en neer. Wanneer verschil-
lende mensen naar een zelfde activiteit willen, 
bijvoorbeeld de Filmcyclus. Dan combineren we 
dit natuurlijk wel met elkaar. Wanneer hulpvra-
gers wekelijks naar eenzelfde activiteit gebracht 
willen worden, hoeven ze dat maar één keer 
aan te vragen. Voor de vervoerders maken we 
dan een rooster, zodat die weten wanneer het 
hun beurt is om te rijden. Wij zijn duidelijk geen 
taxicentrale en zien het CVV (Collectief Vraag-
afhankelijke Vervoer), zoals MOBITAX dan ook 
als een voorliggende voorziening.”

Zijn hier kosten aan verbonden?
Marie-Louise: “Ja, hier zijn wat kosten aan ver-
bonden. Als de hulpaanvrager naar ons belt met 
een verzoek, gaat de contactpersoon een vrij-
williger zoeken die op dat tijdstip beschikbaar 
is. De aanvrager wordt daarna teruggebeld en 
krijgt te horen wie hem op komt halen, hoe laat 
en wat d ekosten zijn.. De aanvrager betaalt 
aan deze vervoerder 30 cent per kilometer, ge-
rekend vanaf het huisadres van de vervoerder. 
Ook vragen wij altijd aan de aanvrager of deze 
de vervoerder een kopje koffie aanbiedt, als hi 
of zij lang moet wachten. Eventuele parkeerkos-
ten zijn uiteraard voor de hulpvrager. Als ViER-
BINDEN blijven wij hier dus helemaal buiten.”

En hoe werkt de Klussendienst?
Marie-Louise: “Eigenlijk werkt dit hetzelfde als 
de Vrijwillige Hulpdienst. Als mensen hulp nodig 
hebben bij een klus, bijvoorbeeld het ophangen 
van een schilderij, het verplaatsen van een zwa-

re kast of klein tuinonderhoud, kunnen zij ons 
bellen. De hulpaanvrager betaalt per klus €2.50 
aan de vrijwilliger. Het is van belang dat klusjes 
niet langer dan een uur duren. Het is namelijk 
niet de bedoeling dat we concurrerend zijn voor 
ondernemingen. Wie gebruik wil maken van de 
Klussendienst kan, net als bij de Vrijwillige Hulp-
dienst, bellen naar een van onze contactperso-
nen, die dit verder inplant.”

Tiny, jij bent zo’n contactpersoon. Hoe ben je 
hierin terechtgekomen en kun je vertellen hoe 
jouw werkzaamheden eruit zien?
“Na 42 jaar bij dezelfde baas gewerkt te heb-
ben, ben ik ongeveer twee jaar geleden gestopt 
met werken. Ik besloot dat ik me vrijwillig in 
wilde gaan zetten voor inwoners van Laarbeek 

en kwam zo bij ViERBINDEN terecht. Ik ben ver-
voerder, contactpersoon en actief in de klussen-
dienst. Ik vervoer dus zelf mensen van A naar B, 
maar ik neem ook de telefoon aan waarop hulp-
vragen binnenkomen voor vervoer en klusjes en 
plan dit dan in. Daarnaast voer ik wel eens klus-
jes uit bij mensen, die een aanvraag in hebben 
gediend. Het is ontzettend leuk werk. Je komt 
op veel plekken, leert veel mensen kennen en 
het is vooral ook heel dankbaar werk.”

Wil jij gebruik maken van ViERBINDEN Vrijwil-
ligershulp, meer informatie of je aanmelden als 
vrijwilliger voor deze vorm van hulpverlening? 
Bel dan op maandag-, woensdag- of vrijdag-
ochtend tussen 09.00 tot 10.30 uur naar 0492-
464289. 

ViERBINDEN Vrijwilligershulp:
Vervoer en een Klussendienst voor inwoners van Laarbeek

De Beek en Donkse vrijwilligers van de Vrijwillige Hulpdienst 

ViERBINDEN.NL

Liederentafel in Zonnetij

Wie weet wanneer dit was?   

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 kwamen twee reacties binnen:

Hallo Redactie,
Wat leuk om deze foto in jullie krant te zien staan.
Dat is Nelleke Verhoeven uit Mariahout, die daar op het veld hooi bijeen pakt.
In kleur is de foto nóg mooier, want de jurk en hoofddoek zijn rood, het veld geel en 
de lucht helderblauw.
Ik heb die foto, want Nelleke 
Verhoeven is mijn moeder.

Met hartelijke groet, 
Annegeert Steenbakkers

Dat is mijn oma Nelleke Verhoeven :)
Groetjes,
Brechje Verhoeven

Historische beelden

Advertorial

Toon en José van Uden geven het stokje over aan werknemer

Van Uden Caravantechniek in nieuwe handen
Er komt een einde aan een tijdperk. 
Eén van de langstzittende onderne-
mers van Sint-Oedenrode, Toon van 
Uden, stopt met zijn gelijknamige 
bedrijf Van Uden Caravantechniek. 
Hij en zijn vrouw José hebben be-
sloten om het stokje over te dragen 
aan medewerker Rogier Wegkamp. 
Hij gaat samen met partner Marjolijn 
het bedrijf leiden. 

Toon praat redelijk koel over zijn 
vertrek, maar het zal hem zeker wat 
doen. José en hij hebben de onder-
neming namelijk steen voor steen 
opgebouwd tot het succesvolle be-
drijf wat het nu is. Met een goede 
naam tot in de verre omtrek van 
Sint-Oedenrode. Dag en nacht is het 
koppel met de zaak bezig geweest. 
Klanten hebben dat altijd gewaar-
deerd. Als ze binnenkwamen was één 
van de twee sowieso aanwezig, vaak 
allebei. Volgend jaar bestaat Van 
Uden Caravantechniek 25 jaar. Dat 
gaan Toon en José vieren, maar niet 
als eigenaar. “Het is mooi geweest. 
Tijd om te stoppen. Dat zal vast wel 
wennen zijn, maar ooit zou het een 
keer gaan gebeuren. We denken dat 
het tijd is voor nieuwe impulsen, voor 
moderne inzichten. Het is aan Rogier 
en Marjolijn om te continueren  en 
waar nodig zaken te verbeteren. We 

zijn blij dat zij de zaak willen overne-
men. Dan is het in vertrouwde han-
den”, geeft Toon aan.

Rogier heeft veel van dichtbij meege-
maakt. Hij werkt namelijk al vijftien 
jaar bij Van Uden Caravantechniek. 
Hij en zijn vrouw hebben ontzettend 
veel zin in de nieuwe uitdaging. “Het 
bedrijf staat als een huis”, vertelt de 
nieuwbakken eigenaar. “Evenals de 
naam. We willen het graag voortzet-
ten zoals het de laatste jaren is ge-
gaan, maar in sommige opzichten 

ook weer op onze eigen manier. 
Toon zei wel eens gekscherend ‘dan 
moet jij het maar doen’.  Tot het op 
een gegeven moment écht ter sprake 
kwam. Toen zijn we er over na gaan 
denken.” Marjolijn heeft haar baan 
op gezegd om de nieuwe uitdaging 
aan te gaan. Ze zal zich vooral richten 
op de communicatie.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat het 
goed gaat komen”, geeft Toon mee. 
“Als ik weg was, nam Rogier het al-
tijd prima over.” 
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Iets doen voor elkaar!.nl

Oproep

Gasterij de Regt in Beek en Donk is op 
zoek naar vrijwilligers die de bezoekers 
willen begeleiden van en naar de 
Gasterij. Door het halen en brengen van 
deze cliënten kunnen zij deelnemen 
aan de activiteiten en ontmoetingsmo-
menten, dit voorkomt vereenzaming.

Hoe kun je de woonlasten verlagen 
en meer het ‘wij-gevoel’ creëren in de 
Laarbeekse samenleving? Het was een 
vraag die ongeveer een jaar geleden 
speelde bij Sabine Smits en Lucelle van 
de Breemer uit Beek en Donk. De twee 
moeders, en vriendinnen, zaten – zoals ze 
zelf zeggen – te ‘zeuren’ over het niet meer 
kunnen bezoeken van concerten, feestjes 
en bijvoorbeeld een pretpark, omdat het 
allemaal zo duur is. Ook vonden ze de 
samenleving steeds individualistischer 
worden. “En vanuit deze gedachten zijn 
we gaan voortborduren”, vertelt Lucelle. 
Sabine vult aan: “We bedachten een ruil-
systeem. Een soort Marktplaats, maar in 
deze formule koop je niet met geld, maar 
ruil je diensten.”

“We bedachten een ruilsysteem: 
een soort Marktplaats voor 

diensten, waarbij geen geld aan 
te pas komt”

‘Gebruikmaken van elkaars krachten’

Oproep

Voor een jongetje van 4 jaar 
logeeropvang gezocht voor enige week-
enden per jaar.
AUB kosteloos.

Oproep

Voor een actieve oudere heer (72 jaar) 
zoekt de Zorgboog een maatje die 1 
keer per week een 2 uurtjes iets met 
hem wil ondernemen. Meneer vindt het 
heerlijk om muziek te luisteren, buiten 
te wandelen, de beesten te voeren, 
weet veel van plantjes en hij verteld 
graag over vroeger; de boerderij.

In deze krant besteden we elke 2 weken aan-
dacht aan ‘Laarbeek voor elkaar’. Met goede 
praktijkverhalen, oproepen voor vrijwilligers 
en actuele vragen leggen we een verbinding 
met de website www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten

Ruilsysteem
De gedachte hierachter is simpel: “Door 
diensten te ruilen met elkaar komt er 
geen geld aan te pas. Daarnaast creëer 
je hierdoor het ‘wij-gevoel’”, legt Sabine 
uit. “Wij doen hier zelf ook aan”, vervolgt 
Lucelle. “Zo passen kennissen van ons 
regelmatig op onze kinderen en doen 
wij in ruil hiervoor hun tuin. Ook Sabine 
heeft een ‘ruiladresje’. Zij geeft Reiki aan 
een gezin en ruilt dit met een knipbeurt 
voor haar gezin.” De dames leggen uit 
dat iedere persoon zo in zijn eigen kracht 
staat. Sabine: “Iedereen kan wel iets. Dit 
kan in de breedste zin van het woord 
zijn. Je kunt denken aan huishoudelijke 
taken, muzieklessen, reparaties, hand- en 
spandiensten, hond uitlaten, oppassen, 
tuinonderhoud, maaltijden verzorgen en 
bijvoorbeeld boodschappen.” Lucelle vult 
aan: “Maar organisaties kunnen ook met 
elkaar ruilen. Zo zouden bijvoorbeeld De 
Zorgboog en ORO gebruik kunnen maken 
van elkaars krachten door diensten te 
ruilen.”

Gelijkwaardig 
Uitgangspunt van de ruildienst is het 
gemeenschappelijke gevoel te bevorderen 
en sociale contacten te stimuleren. Lucelle: 
“Het is wel belangrijk dat de diensten  
gelijkwaardig aan elkaar zijn en er mag 
geen geld aan te pas komen.”

Aanbieden
Ben je nieuwsgierig naar dit concept? Of 
wil je iets ruilen met iemand? Kijk dan 
op www.laarbeekvoorelkaar.nl. Daarop 
vind je ook het totale aanbod van open-
staande vragen en aanbieders. 

Sabine (l) en Lucelle (r)

Redacteur: Marie-Christine 
      van Lieshout

Deze week is de beurt aan Jeroen 
Sanders uit Mariahout. Jeroen 
trekt met hardcore-, punk- en 
metal bands heel Europa rond. 
Komende tijd is hij als tourmana-
ger een maand van huis om zeven 
bands te begeleiden. Van Finland 
tot Spanje zullen 30 clubshows 
gegeven worden.

Jonge liefhebber
Jeroen was 14 toen zijn vrienden 
hem meenamen naar hardcore- en 
punkconcerten. Jeroen genoot van 
het muzikale geweld. Toen hij na 
de middelbare school in Gemert 
een opleiding moest kiezen viel 
zijn oog op een nieuwe opleiding; 
‘Music management’ op de Fon-
tys.

Opleiding
In eerste instantie was de oplei-
ding heel zakelijk. Boekhouden en 
kantoorwerk. Colleges van organi-
satoren van Dynamo Open Air en 

van de advocaat van Moby 
waren interessanter. Hij 
liep stage bij een klein Lim-
burgs platenlabel GSR. Zijn 
baas kende veel mensen in 
de concertwereld. Jeroen 
gebruikte deze contacten 
en zijn eigen relaties om 
een plekje te veroveren in 
deze branche. 

Ons kent ons
Jeroen leert via het platen-
label de Limburgse band 
Born From Pain kennen. 
Als chauffeur van deze 
band verkoopt hij de merchandise,  
hun promotiemateriaal. De baas 
van een boekingskantoor in Ber-
lijn ziet wel wat in Jeroen. Al snel 
wordt hij gebeld of hij tourmana-
ger wil worden van een nieuwe 
serie shows. “Toen ik begon had 
ik geen navigatie, één computer in 
de club en ik had dure telefoonre-
keningen. Gelukkig werd er al uit-
betaald in Euro’s. Anders was het 
nog ingewikkelder geworden.”

Jeroen Jay Holland
Jeroen is betrouwbaar. Hij 
is serieus en drinkt niet. 
Amerikaanse bands vragen 
hem als Europees chauffeur 
en tourmanager. ‘Jeroen’ is 
voor Amerikanen lastig uit 
te spreken, daarom wordt 
zijn naam verbasterd naar 
Jay. Holland verwijst naar 
zijn Nederlandse afkomst. 
Drie keer was Jeroen in 
Amerika op tournee. “Ame-
rikanen praten en beloven 
veel, maar in Europa is sala-
ris en catering beter.”

Tourmanager
Op dit moment is hij tourmanager 
van zeven bands. Zijn taak is om 
te zorgen voor het programma. Hij 
maakt day-sheets waarin de bands 
kunnen lezen wanneer ze moeten 
optreden. Ook geeft hij aan in 
welke volgorde de bands moeten 
optreden. Stage-managers dra-
gen zorg voor de wisselingen op 
het podium. Jeroen moet zorgen 
dat zij hun taak goed uitvoeren. 
Sponsoren vragen de tourmanager 
om kleding in de markt te zetten. 
Tevens zorgt Jeroen dat de bands 
goed bij de clubs aankomen. Hij 
regelt catering en salaris.

Tatoeages 
“Als ik in Mariahout bij ons pap 
aan de bar zit, zie ik mensen wel-
eens kijken naar mijn tatoeages. Ik 
heb van ons mam tot mijn 25ste 
moeten wachten.” Jeroen laat 
trots zijn armen zien. “De eerste 
was van mijn overleden broertje. 
Ik vind ze heel mooi. Ze horen bij 
het wereldje waarin ik leef. Ik heb 
van mijn hobby mijn beroep kun-
nen maken.”

200 verschillende dieren tijdens 
kleindierenshow

Kienavond door Katholieke 
Vrouwenvereniging

Maandelijkse meezingavond ‘t Nachtpitje

Beek en Donk – K.S.V. Oost Brabant 
houdt op 29 en 30 november haar 
jaarlijkse kleindierenshow in Beek en 
Donk bij Tuincentrum de Biezen. Er 
worden meer dan 200 dieren tentoon-
gesteld, waaronder kippen, konijnen, 
duiven, sier- en watervogels. 

Er zijn prachtige goudfazanten tot 
angora konijnen, de kleinste kriel-
kipjes, de hele grote Brahma’s, zelfs 

kalkoenen en prachtige sierduiven te 
zien. Daarnaast is er een broedmachine 
waar kuikens geboren worden en voor 
de kinderen is er een knuffelhoek met 
konijnen. Op zaterdag zijn er erkende 
keurmeesters die de dieren keuren. 
Hier worden de plus- en de minpun-
ten van de dieren verteld, tot er een 
kampioen is. K.S.V. Oost Brabant ziet 
u graag bij de tentoonstelling bij tuin-
centrum de Biezen in Beek en Donk.

Lieshout - De Katholieke Vrouwen-
vereniging Lieshout houdt op vrij-
dag 21 november een kienavond in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout.

Er is een jackpot bij het kienen. De 
avond begint om 20.00 uur en de zaal 
is vanaf 19.00 uur geopend. Iedereen 
is welkom om mee te spelen.

Beek en Donk – Iedereen kan weer gezel-
lig meezingen op vrijdag 28 november tij-
dens de maandelijkse meezingavond van 
Liedertafel ’t Nachtpitje in Beek en Donk.

De meezingavond begint om 21.00 uur in 
Café/Zaal de Tapperij in de Kerkstraat in 
Beek en Donk en is voor iedereen toegan-
kelijk. Er zijn zangbundels beschikbaar en 
er wordt gezongen met begeleiding van 
accordeonisten.

Autoschadeherstel van alle merken 
auto’s, bedrijfswagens en trucks

Wij repareren voor alle 
verzekeringsmaatschappijen

Geen eigen risico bij reparatie en 
vervangend vervoer beschikbaar

Tevens het adres voor al uw 
voorkomende spuitwerkzaamheden

Vonderweg 23 | Beek en Donk | 0492 461228
www.automotiveschadeherstelleenders.nl
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Lezing Erven en Schenken op 
dinsdagavond 25 november in 
de aula van Uitvaartverzorging 
de Groof te Beek en Donk om 
19.30 uur. De toegang is vrij. U 
komt toch ook?
Mijn inloopspreekuur op zaterdag 
wordt steeds drukker bezocht. U 
stelt mij vragen, u deelt uw zor-
gen en u vraagt mij om uitleg. 
Want zo’n juridisch document dat 
een testament is, daaruit wordt 
u vaak geen wijs. En het wordt 
er niet duidelijker op door al die 
berichten over bijvoorbeeld de 
AWBZ en over de tweetrapstes-
tamenten. Ook hierover heeft u 
veel vragen en zorgen heb ik ge-
merkt. U weet eigenlijk niet meer 
of dit nu nog wel zo’n goed tes-
tament is. 
Wat u wel weet is dat u zeker 
geen erfbelasting hoeft te be-
talen na overlijden. Dat klopt, 
maar wist u dat dat ook kan met 
een goed “langstlevende testa-
ment”?   
Er zijn verschillende testament-
vormen en welk testament voor 
u het beste is, dat weten we pas 
echt goed wanneer we een aantal 
berekeningen maken. Dat noemt 
men Estate Planning.
Want wat moet er nu eigenlijk 
betaald worden aan erfbelasting 
na uw overlijden? En wat gebeurt 
er daarna nu eigenlijk praktisch? 
En is dat wat u wilt dat er ge-
beurt? Of zijn er zaken die u juist 
wilt voorkomen?     
Door het berekenen van de toe-
komstig verschuldigde erfbelas-
ting wordt aan de hand van uw 
wensen de juiste strategie bepaald 
voor het aanpassen of opstellen 
van uw testament, eventueel in 
combinatie met schenken. 

Het is het allermooist wanneer u 
schenkt omdat u zelf het geld niet 
nodig heeft en u uw kinderen en 
kleinkinderen (of andere erfge-
namen) ervan kunt zien genieten 
Maar schenken kan ook nodig 
zijn om bijvoorbeeld de verschul-
digde erfbelasting en/of om een 
eventuele eigen AWBZ bijdrage te 
verlagen. In deze gevallen moet 
het schenken echter wèl met be-
leid gebeuren. Vaak kan alleen al 
door het aanpassen of het opstel-
len van een nieuw testament op 
de erfbelasting worden bespaard 
en kan een eventuele hoge eigen 
AWBZ bijdrage worden verlaagd, 
waardoor schenken minder 
noodzakelijk wordt.

In een schriftelijk advies, op maat 
gemaakt, komen alle relevante 
zaken aan de orde. Zo wordt er 
niets vergeten en het maakt uw 
testament persoonlijk en duide-
lijk. Een advies, een naslagwerk 
en een leidraad na overlijden in 
één. Altijd up-to-date. Zo bent u 
er zeker van dat alles goed gere-
geld is en blijft.   

Ik vertel u graag alles over Estate 
Planning a.s. dinsdagavond! 
Ik kijk uit naar uw komst!  

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

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

Wij plaatsen containers voor de afvoer van 

bouw- en sloopafval, puin, hout, zand en 

groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, 

ZZP’ers, hoveniers en particulieren. 

De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.
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A. LEENDERSELEKTRO
Laarweg 33 te AARLE-RIXTELTelefoonnr. 0492-386195

www.leenderselektro.nl

A. LEENDERSELEKTRO
Laarweg 33 te AARLE-RIXTELTelefoonnr. 0492-386195

www.leenderselektro.nl“Ook voor het keuren van uw installatie volgens de NEN3140”

w w w . i n s t a l l a t i e t e c h n i e k v d v l e u t e n . n l

e l e k t r o

d o m o t i c a

k o e l t e c h n i e k

a i r c o

w a r m t e p o m p e n

o n d e r h o u d

0492 771379   | Laarweg 32    | Aarle-Rixtel    |   info@installatietechniekvdvleuten.nl
Gespecialiseerd in technisch woon- en werkcomfort

Mooi in de steigers

BTW-verlaging 
in de bouw! 

Betaal geen 
21%, maar 

6%! 

Vogelvereniging Laarbeek 
draagt trofee op 

Laatste activiteit team ‘Gezond 
Bezig!’

Opbrengst collecte Alzheimer 
Nederland

Laarbeek - Vogelvereniging 
Laarbeek heeft -evenals vorig 
jaar- de verenigingsprijs van de 
kringkampioenschappen gewon-
nen. Hier doen verenigingen uit 
Eindhoven, Geldrop, Helmond, 
Mierlo en Laarbeek aan mee. De 
gewonnen trofee wordt door de 
leden opgedragen, als eerbetoon 
en als dank voor zijn inzet, aan het 
onlangs overleden lid Coen van de 
Vossenberg. 

Enkele leden overhandigen de 
trofee met speciale inscriptie aan 
mevrouw van de Vossenberg. De 
volgende leden deden mee aan 
dit kampioenschap en zorgden 
mede voor de overwinning:  Ad 
Appeldoorn, Remco Driessens, 

Toon Driessens, Tom Gruijters, 
Theo Hendriks, Tonny van Alem, 
Jos van Kemenade, Jos van Rooij, 
Tonnie Vereijken, Anton Verhagen 
en Ad Verstraaten. Vogelvereniging 
Laarbeek wil via deze weg iedereen 
feliciteren met de tot nu toe behaal-
de resultaten.

Op de onlangs gehouden Laarbeek 
kampioenschappen zijn bij de loterij 
de prijzen gevallen op de volgende 
lotnummers: 1252 – 815 – 358 – 
1088 – 1215 – 116 – 1119 – 698 
-1135 – 1158 – 1172 – 743 – 676 – 
224 – 471 – 173 – 434 – 1139 – 349 
-1042. De prijzen kunnen afgehaald 
worden na telefonisch contact met 
0499-550778.

Aarle-Rixtel – Gezondheidsteam 
Gezond Bezig! Aarle-Rixtel houdt 
dinsdag 2 december hun afsluiten-
de activiteit. Deze zal plaatsvinden 
op drie locaties. Dit zijn de blokhut 
van de scouting, de handboog-
vereniging en koersbal zaal in De 
Dreef.

Het thema van deze activiteit is ‘ver-
binden’, dus het gezondheidsteam 
wil allerlei mensen in sportiviteit en 
spel aan elkaar verbinden. Plezier 
is hierbij een centraal gebeuren. 
Iedereen kan zich voor deze afslui-
tende activiteit aanmelden. Dit kan 
bij Annie Aerts, tel. 0492-775803 of 
mail ajwschepens@onsbrabantnet.
nl.

Laarbeek - De collecte van 
Alzheimer Nederland heeft in de 
gemeente Laarbeek in de week van 
3 tot en met 8 november €1.961.23 
opgebracht. De organisatie be-
dankt hiervoor alle gevers en col-
lectanten. 

Word ook collectant
Alzheimer Nederland roept mensen 
die een paar uur tijd over hebben op 
om volgend jaar ook mee te helpen 
als collectant. Opgeven kan bij: A 
van Ansem, mail angelinevanansem
@onsbrabantnet.nl of via 
www.alzheimer-nederland.nl/col-
lecte of tel. 033-3032661. 

Lachen met Bert Kuijpers over 
buurthulp 
Lieshout - Met alle berichten over 
het ‘zorgen voor elkaar’ worden 
inwoners van Lieshout en andere 
belangstellenden uitgenodigd om 
hun mening daar over te geven. 
Dit kan op 24 november in het 
Franciscushof te Lieshout.

Dorpsraad Lieshout en Team Puur 
Groen zijn benieuwd hoe u denkt 
over buurthulp. Buurthulp is het 
aanbieden of geven van eenvou-
dige kortdurende hulp, zonder kos-
ten en in uw straat of buurt. Wilt u 
hulp in uw buurt of is het er al, wilt 
u hier actief in worden, wat moet er 

gebeuren? Laat uw mening horen, 
middels een aantal vragen, in een 
leuk verzorgde brainstormavond 
met een hapje en een drankje. 
Cabaretier Bert Kuijpers zal de op-
merkingen verwoorden in humoris-
tische gedichten. Lachen verzekerd!

De avond begint om 19.30 uur en 
is voor alle leeftijden. De toegang is 
gratis. Dorpsraad Lieshout en Team 
Puur Groen vragen u zich aan te mel-
den via teampuurgroen@gmail.com
of tel. 06-38775775. Maar ook 
zonder aanmelding bent van harte 
welkom!

Distelvlinder

Afgelopen maandag, in mijn pauze, 
zag ik deze distelvlinder in de Nieuw-
straat van Lieshout rondfladderen. Ik 
dacht gelijk aan natuurfotograaf Leo 
van den Heuvel van Kiek nou!, die 
vraagt hier namelijk bijna wekelijks 

om fototips. Dit leek me een bruikbare, mede omdat Leo aan het begin van de 
Nieuwstraat woont en er zo kon zijn heb ik hem gebeld. Wie wil nou geen foto 
van hoogstwaarschijnlijk de laatste distelvlinder van dit jaar, het is namelijk al 
half november. Maar bij huize van den Heuvel werd niet opgenomen, Leo was 
niet thuis. Daarom heb ik het zelf geprobeerd met mijn mobiele telefoon en zie 
hier het resultaat. Nu nog even de waarnemingen in de gaten houden of het echt 
de laatste is. Dat maakt zo’n simpel vlinderfotootje toch iets specialer!

Leo, volgende keer beter en mensen blijf hem tippen voor natuurfoto’s,
tel. 06-23551653            
 
Ingestuurd door: Michel Verhoeven

Mooi Gespot
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In gesprek met: Mathy Knaapen 
Locatie:  Korenmijt 14a

Redacteur:  Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf:  Joost Duppen

Avond op de Korenmijt. Binnen fonkelen 
honderden gekleurde lichtjes. In schril con-
trast met buiten waar het donker en grauw 
is. Een enthousiaste Mathy Knaapen doet 
de deur open en laat trots zijn bedrijf zien. 
Overal in het pand staan verschillende 
gekleurde vormen lampen. Wolken, bloe-
men, zonnen, sterren en  vierkanten waarin 
LED-lichtjes bevestigd worden die in ver-
schillende patronen fonkelen. “Mijn lamp 
is zoveel meer dan een lichtbron. Mensen 
worden er gelukkig van.”

Lampen ontwerpen was niet jouw baan. 
Waarom ben je dit gaan doen?
“Mijn dochter Sanne werd geboren. We 
konden geen mooie lamp vinden. Ik besloot 
zelf een lamp voor haar te maken. Zo ontstond 
het eerste ontwerp, een wolk. Helemaal met 
de hand gemaakt en niet zo strak zoals ik ze 
nu produceer. Vormen worden tegenwoordig 
met de machine gemaakt. H&S Paint spuit de 
ontwerpen. Ik maak de elektronica en lamp-
jes die fonkelen in een speciaal willekeurig 
patroon.”

Sanne kreeg een mooie lamp. Hoe kwam het 
dat je er meer ging maken?
“Een bezoekende kennis wilde ook graag 
zo’n lamp. Via mond-tot-mondreclame kon 
ik steeds meer lampen verkopen. Nu ontwerp 
ik naast mijn werk verschillende lampen. Echt 
handwerk. Elke lamp kan aangepast worden 
aan de smaak van de klant. Op de lamp zit-
ten bevestigingspunten waaraan verschillen-
de objecten gehangen kunnen worden. Van 

vlinders tot vliegtuigen, van glazen engeltjes 
tot discoballetjes. De lampen kunnen een 
leven lang mee. Pas de accessoires aan en ze 
misstaan niet in een kamer van een tiener of 
volwassene.”

Lampen maken voor privé gebruik is anders 
dan voor klanten?
“We maken lampen met materialen die voor 
onze klanten veilig zijn. Voor kleine kinderen 
maar ook voor mensen met min-der verstan-
delijke vermogens . Het is maatwerk. Andere 
vormen, extra stevig of helemaal weggewerkt 
in bestaande plafonds. We  ontwikkelen ook 
kleinere draadloze wandlampjes. Elke lamp 
wordt voorzien van een batterij die tot ruim 
een jaar meegaat. De wandlampjes gaan na 
een poosje vanzelf uit. Bij de plafondlampen 
gaat na een kwartiertje de nachtstand aan. 
Je hebt dan nog net voldoende licht om ’s 
nachts naar je kindje te kunnen kijken.”

Gedrag van mensen kan door licht positief 
beïnvloed worden. Heb je daar ervaring 
mee?
“Kinderen met slaapproblemen vonden rust 
bij het kijken naar de lampjes, ze vielen eer-
der in slaap. Een geestelijk gehandicapte 
jongen die ’s avonds niet naar bed te krij-
gen was, werd na het ophangen van een 
lamp helemaal ontspannen en kreeg weer 
voldoende nachtrust. Dit kwam zijn gedrag 
overdag ten goede. Een apathische demen-
terende vrouw ging glimlachen bij het zien 
van de fonkelende lichtjes. Voorbeelden ge-
noeg.”

Mathy, je bruist van energie en hebt crea-
tieve ideeën.  Waar ben je op dit moment 
mee bezig?
“We maken een speciale wandlamp voor 
kinderdagverblijf ‘Koetje Boe’. Het is de 
bedoeling dat de kinderen de lampjes kun-
nen aanraken en voelen. We hopen met 
bijzondere lampen mensen en instellingen 
te bereiken. Hopelijk komt men met ons in 

contact en kunnen ze de positieve uitwer-
king van de lampen ervaren. Ik geniet van 
mijn lampen. Telkens als ik er een af heb, zit 
ik die vol trots te bewonderen.”

Ben je geïnteresseerd in een lamp van 
KnaapenDeco? Bezoek dan de website 
www.kinderkamerlampen.nl  

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.

IN HET VOETLICHT...  KNAAPEN DECO

Kaartverkoop WiSH Outdoor 2015 van start

Beek en Donk – De EHBO-vereniging 
Beek en Donk houdt op maandag 1 de-
cember een lezing, die verzorgd wordt 
door de hersenstichting. Het onderwerp 
betreft ‘hersenletsel en de gevolgen’.

De hersenen zorgen ervoor dat alles in 
het lichaam werkt zoals het moet wer-
ken. De hartslag, de longen en het be-
wegingsapparaat worden door de her-
senen geregeld en aangestuurd. Maar 
dat niet alleen; wat we doen en hoe 
we ons voelen komt ook voort uit de 
hersenen. Door ons geheugen zijn we 
bijvoorbeeld in staat om te leren. Ook 
emoties en gevoelens zetelen in de her-
senen. Beschadigingen van de hersenen 
kunnen dan ook grote gevolgen hebben 

voor het dagelijks func-
tioneren. In de lezing 
komen verschillende oorzaken van 
hersenbeschadiging aan de orde, zoals 
door een beroerte of een hersentumor. 
Er wordt besproken hoe de plaats en de 
ernst van de beschadiging van invloed 
is op de lichamelijke en geestelijke ge-
volgen. De kans op herstel en er komen 
tips aan de orde hoe je het herstel kunt 
bevorderen, evenals tips voor de dage-
lijkse omgang van hersenletselpatiënten. 

De lezing begint om 20.00 uur in het 
Ontmoetingcentrum aan de Otterweg 
in Beek en Donk. Ieder die geïnteres-
seerd is, is van harte uitgenodigd voor 
deze avond.

Beek en Donk - Met de vestiging van 
peuterspeelzaal Hummelbeek aan de 
Wijnkelderweg en peuterspeelzaal De 
Raagten aan de Otterweg heeft het ge-
bouw dat bij veel Beek en Donkenaren 
bekend staat als de Hummelhonk, haar 
bestemming als peuterspeelzaal defini-
tief verloren. 

Het gebouw dat begin jaren ‘60 werd ge-
bouwd voor de buitendienst van de toen-
malige gemeente Beek en Donk, heeft de 
afgelopen decennia generaties peuters 
geherbergd en vele hebben dan ook her-
inneringen aan het karakteristieke pand 
aan het Wethouder Heinsbergenplein. Na 
een aantal jaren leegstand en huisvesting 
te hebben geboden aan studenten als 
antikraakmaatregel heeft het pand sinds 
begin dit jaar nieuwe eigenaren gekregen. 
Sinds 1 november zijn er twee bedrijven 
gehuisvest, Sevenmiles.nl en Pakhuis BV. 
Sevenmiles.nl is gespecialiseerd in de 

ontwikkeling van eenvoudige en com-
plexe maar vooral gebruiksvriendelijke 
websites en webshops. Naast ontwikke-
ling adviseert zij ook bij de exploitatie van 
deze en verbetert zij de posities van haar 
klanten in de populaire zoekmachines.

Webshop in regenkleding en paraplu’s
Het andere bedrijf exploiteert diverse 
webshops waarvan de bekendste re-
genpakhuis.nl is. Deze webshop is op 
dit moment één van de grootste online 
winkels in Nederland in regenkleding, 
regenlaarzen en paraplu’s. Ondanks dat 
beide bedrijven op termijn subtiel gevel-
reclame willen gaan voeren, zijn zij in ie-
der geval niet van plan om het naambord 
‘Hummelhonk’ van het gebouw te ver-
wijderen. Ook het karakter en uitstraling 
van de voormalige peuterspeelzaal willen 
zij voor de toekomst zoveel mogelijk be-
houden.

EHBO houdt lezing over 
hersenletsel en de gevolgen

Peuterspeelzaal De Hummelhonk 
krijgt nieuwe bestemming

Beek en Donk - Hoewel het weekend 
van 3, 4 en 5 juli 2015 nog even op 
zich laat wachten, staat de 9e editie 
van het festival WiSH Outdoor al bij 
menig festivalganger op de agenda. 
Met ruim 45.000 bezoekers in 2014, 
was het festival voor de vierde maal 
op rij ruim van tevoren uitverkocht. 

Om de trouwe volgers en vroege vo-
gels alvast tegemoet te komen, start 
de organisatie op maandag 1 decem-
ber de exclusieve WiSH Outdoor 2015 
early bird kaartverkoop. Gedurende 
deze speciale verkoop, wordt een 
beperkt aantal tickets beschikbaar 

gesteld tegen een gereduceerd tarief. 
De organisatie verwacht dat de early 
bird tickets, net als voorgaande jaren 
en met het oog op de feestdagen (ca-
deautip), binnen no time uitverkocht 
zullen zijn. De reguliere kaartverkoop 
start in 2015.

Early bird tickets zijn op maandag 1 
december vanaf 19:00 uur uitsluitend 
te verkrijgen via www.wishoutdoor.
com. Wees er op tijd bij, want op = 
op! Meer informatie over de tickets 
zal vanaf aankomende week te vinden 
zijn op de website van WiSH Outdoor. 

“Kinderen met slaapproblemen 

vonden rust bij het kijken naar de 

lampjes, ze vielen eerder in slaap”

Kinderen van De Muldershof eerste bezoekers van 
Kasteel van Sinterklaas 

Helmond/Beek en Donk - Het Kasteel van Sinterklaas werd dinsdagochtend geopend. Jens en Lars uit Beek en Donk, 
beiden uit groep 3 van De Muldershof - stonden helemaal vooraan en waren zo de eerste bezoekers van deze Sinterklaas-
residentie. 
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

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

Ontwerp zonebeheerplan Bemmer IV
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht en op grond van artikel 123 van de Wet geluidhinder bekend dat het ontwerp 
van het zonebeheerplan voor Bemmer IV ter inzage ligt. U kunt het plan vanaf maandag 17 no-
vember 2014 tot en met maandag 29 december 2014 inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in 
het ge-meentehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken wor-
den gege-ven. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen onder nummer 0492 469 867.

Rondom het industrieterrein Bemmer en daarmee ook Bemmer IV ligt een geluidszone. De 
geluids-zone heeft als doel een planologische scheiding aan te brengen tussen industriële ac-
tiviteiten en de woonomgeving. De geluidsbelasting op de zonegrens van alle industriële acti-
viteiten gezamenlijk mag niet meer bedragen dan 50 dB(A). Het zonebeheerplan regelt de wijze 
waarop de gemeente de geluidszone beheert en bewaakt en vergunningverlening aan inrichtin-
gen met betrekking tot het aspect geluid plaatsvindt.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswij-
zen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders 
van Laar-beek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren 
worden ge-bracht bij de pijler Burgers en Bedrijven. Hiervoor wordt een hoorzitting georgani-
seerd na telefoni-sche afspraak met de heer J. van den Eijnde. Als u zienswijzen inbrengt, kunt u 
verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

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
Lage Heesweg 3 Beek en Donk    03-11-2014         kappen van drie lindenbomen
Molenstraat 31-33 Aarle-Rixtel       10-11-2014         plaatsen van twee erkers

Aangevraagde sloopmelding
Locatie            Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Kuiperstraat 14            Lieshout 03-11-2014 verwijderen van asbest
Verlengde Raagtenstraat 18a      Beek en Donk 07-11-2014 verwijderen van asbest

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

Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit
Bijenweg 3 Beek en Donk verwijderen asbest slopen
Kuiperstraat 14 Lieshout  verwijderen asbest slopen
Verlengde Raagtenstraat 18a Beek en Donk verwijderen asbest slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevings-loket 
via gemeente@laarbeek.nl.

LAARBEEK - Laarbeek heeft een veelzijdig sport- en beweegaanbod, mede dankzij alle sport-
vereni-gingen. Als gemeente vinden we het belangrijk dat mensen gezond leven en daar hoort 
voldoende sporten en bewegen bij. We stimuleren dan ook graag dat kinderen en volwassenen 
met plezier ge-bruik maken van de sportmogelijkheden in Laarbeek. Wethouder Joan Briels 
(sociaal domein) wil samen met buurtsportcoach Ilse van Ham, met sportverenigingen van ge-
dachten wisselen over o.a. sportstimulering. Wat werkt om leden te werven en hoe kan de 
gemeente daar mogelijk bij onder-steunen (bv. met de Nationale Sportweek). Verder biedt de 
rijkssubsidieregeling Sportimpuls 2015 kansen voor sportverenigingen. De impuls biedt sport- 
en beweegaanbieders financiële ondersteu-ning bij het opzetten van activiteiten om meer 
mensen langdurig te laten sporten en bewegen. De heer Gerrit Rietveld van de organisatie 
Sportimpuls, licht tijdens de bijeenkomst toe welke kansen en ondersteuningsmogelijkheden 
er zijn voor verenigingen. 

De sportverenigingen die bij de gemeente bekend zijn, hebben een uitnodigingsbrief gehad 
voor deze bijeenkomst. Mocht uw vereniging geen uitnodiging hebben gehad, u bent van harte 
welkom op dinsdag 25 november 2014, van 19.30 tot 21.00 uur in MFC De Dreef, Duivenak-
ker 76 in Aarle-Rixtel. Wilt u per e-mail laten weten wie we namens uw vereniging kunnen 
verwachten: in-grid.v.dooren@laarbeek.nl.

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend de volgende vergunningen te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhou-
dende drank aan:
• Dorpscafé De Vrienden, Dorpsstraat 1 in Aarle-Rixtel voor een evenement gehouden in een 

tent achter het café tijdens carnavalsactiviteiten die zullen worden gehouden van 14 februari 
2015 tot en met 17 februari 2015. Tijden tussen 10.00 uur en 1.00 uur de dag daarop volgend, 
be-halve op 17 februari 2015, dan is de eindtijd 24.00 uur (verzonden 6 november 2014).

• Gardistenbond de Roapers uit Lieshout tijdens een braderie die zal worden gehouden op 
maan-dag 25 mei 2015 van 11.00 tot 18.00 uur in het centrum van Lieshout (verzonden 6 
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 gemeen-
tenieuwspagina’s.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Inkoop jeugdhulp geregeld
• Bevolkingsonderzoek borstkanker in Beek en Donk
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wethouders in de uitzending van Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen 
de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 21 november komen de raadsleden Frans Biemans (FFB) en Marcel van der He-
ijden (CDA) aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Bezwaarschriften

Geluidsbeleid

Aanvragen omgevingsvergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

Uitnodiging Laarbeekse sportverenigingen

Drank- en Horecawet

Kort nieuws

Gemeente actueel

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Suzanne heeft >120 out� ts

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

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 9.00 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 9.00 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

Keukens
op maat

PRACHTIGE 
INBOUW-
KASTEN. 
ONEINDIG

VEEL OPBERG-
RUIMTE

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.RAAYMAKERSBV.NL
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De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
- Gardistenbond de Raopers voor het houden van de jaarmarkt in de Dorpsstraat, Floreffestraat 
en de Heuvel in Lieshout op 2e Pinksterdag, maandag 25 mei 2015 van 11.00 tot 18.00 uur 
(verzonden 5 november 2014),
- Winkeliersvereniging Beekvlied voor het plaatsen van een kleine tent op het gedeelte van 
het Heuvelplein bij het schaakspel in Beek en Donk i.v.m. ontvangst Sinterklaas op woensdag 
3 de-cember 2014 van 14.00 tot 15.30 uur (verzonden 6 november 2014).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de ge-
meente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuws-
pagina’s.

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
De Biezen 5 Aarle-Rixtel bouwen rijbak bouwen 05-11-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends – telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale te-
lefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen

LAARBEEK – Er zijn ook in Laarbeek mensen die in de huidige financieel zware tijden minder 
geld te besteden hebben en een extraatje kunnen gebruiken, zeker vóór de komende feest-
dagen. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om aan deze mensen dit 
jaar een eenmalige ondersteuning te bieden. De gemeente verstrekt de ondersteuning begin 
december. Het gaat daarbij om de volgende bedragen:
- echtparen krijgen € 100,-
- alleenstaande ouders krijgen € 90,-
- alleenstaanden krijgen € 70,-

Wilt u weten of u ook in aanmerking komt voor dit extraatje. Kijk dan op www.laarbeek.nl voor 
de voorwaarden. Voor iedereen die aan de eisen voldoet, geldt dat u vóór 1 december 2014 
via een formulier van de gemeente de eenmalige koopkrachtondersteuning moet aanvragen. 
Op dit formu-lier staat ook aangegeven welke gegevens bij de aanvraag meegestuurd moeten 
worden. Om het aanvraagformulier te krijgen, kunt u op werkdagen bellen met de gemeente, 
telefoonnummer 0492 469 700. U kunt dan vragen naar mw. W. Bloem of dhr. H. Swinkels. Zij 
sturen u het formulier dan toe. U kunt het formulier ook op werkdagen ’s ochtends ophalen bij 
het gemeentehuis Laarbeek.

Financieel extraatje voor bepaalde
inkomensgroepen

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

DIFTAR De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het 
systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u 
een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van 
de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Laarbeek, telefoon 0492 469 700. Ook kunt u uw melding 24 uur per 
dag doorgeven op www.miconline.nl.

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (De pastorie, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woe: 14.00 – 16.30 uur
Za: 10.00 – 14.00 uur

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Het Goudhaantje

Bij mensen wordt gesproken over 
een goudhaantje als iemand succes-
vol is, en als er veel geld aan hem 
of haar te verdienen is. In de natuur
hebben we het dan echter over het 
kleinste vogeltje van Europa. Hij 
meet slechts 8 cm van snavel tot 
staartpunt en weegt slechts 4 tot 7 
gram!

Sinds enkele weken zitten er een 
paar in de buurt van onze boshut 
in het bos van Noud Biemans op 
d’n Opstal. Afgelopen weekend is 
het me gelukt om er eentje te foto-
graferen wat nog niet meevalt, want 
ondanks dat het een nieuwsgierig 
vogeltje is en deze niet echt schuw 
is, zit het geen seconde stil en vliegt 
het letterlijk van de hak op de tak.

Het is een zangvogeltje dat vooral te 
vinden is in naaldbossen met lariksen 
en sparren. Ook al komen er grote 
aantallen goudhaantjes voor in ons 
land: ze worden niet snel gezien.

Het is met zijn gele punkstreepje 
bovenop zijn kop een prachtig vo-
geltje om te zien en zo is er in ons 
Mooie Laarbeek ook in het klein heel 
veel te genieten!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
d’n Opstal

KOM ONZE MACHINES TESTEN
EN OVERTUIG UZELF!

KETTINGZAGEN 
VANAF € 199

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE

WWW.JOSMARTENS.NLWWW.JOSMARTENS.NL
NIEUW!
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Mooi UIT in Laarbeek

Kookgildes

Kookworkshops

Feesten & Partijen

Catering

CATERING

Naast onze kookstudio bieden 
wij een breed scala aan catering 
aan, welke wij compleet voor u 
kunnen verzorgen. Wij werken 

hierbij uitsluitend met verse 
producten.

Bij Kookcentrum Brabant kunt u 
terecht voor kookworkshops

(van 10 tot 80 personen).
U krijgt een avondvullend
programma. Ideaal voor 

bijvoorbeeld teamuitjes en 
familiedagen!

KOOKWORKSHOPS

Als kookliefhebber kunt 
u bij Kookcentrum 

Brabant terecht bij de diverse 
kookgildes. Hier zal u de 

meest uiteenlopende culinaire 
hoogstandjes koken.

KOOKGILDEN

Brabants gezelligste en meest complete kookcentrum!

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T.: 06 46 59 85 95
E.: info@kookcentrumbrabant.nl   I.: www.kookcentrumbrabant.nl

Beek en Donk – ‘Hocus Pocus Pilatus 
Pas’ dat was de ‘call’ waarmee be-
gonnen werd tijdens de Djembé-
workshop die zondag 16 november 
gegeven werd in Herberg ’t Huukske. 
Deze gratis workshop was georga-
niseerd door team The Shooters van 
de Gezondheidsrace Laarbeek en 
werd gegeven door Joyce de Haas 
van Djembégroep Aya Akoma uit 
Helmond. 

Samen met assistente Vanessa gaf 
Joyce deze middag een aantal djem-
bélessen. The Shooters hadden deze 
activiteit georganiseerd naar aanleiding 
van de opdracht ‘Verbinden’. En wat 
is nu een beter middel om te verbin-
den dan muziek? Muziek is van alle 
talen en culturen, voor jong en oud, 
voor mensen met en zonder een be-
perking! De uitnodigingen voor deze 
workshop waren dan ook in verschil-
lende talen geprint en verspreid om 
zoveel mogelijk mensen te bereiken.  
De zaal van het Huukske was geheel 
in stijl versierd met feestelijke ballon-
nen en prachtige posters van verschil-
lende soorten djembé’s. Joyce de Haas 
had 15 djembé’s meegebracht waarop 
de volwassenen en kinderen mochten 
spelen. Er hadden circa 50 mensen 
gehoor gegeven aan de uitnodiging 
voor deze workshop en het merendeel  
wilde ook graag eens proberen hoeveel 
geluid er uit zo’n djembé te halen is. 
Maar er werd niet zomaar veel geluid 
geproduceerd, al na een korte oefe-
ning werd er een leuk ritme gespeeld 
en ontdekte men dat muziek inderdaad 
geen grenzen kent. Door goed naar 
elkaar te luisteren kan iedereen de-
zelfde taal spreken met behulp van de 

muziek. En dat betekent dus dat mu-
ziek inderdaad een prima middel is om 
te verbinden.  Natuurlijk hadden The 
Shooters ook weer gezorgd voor toe-
passelijke hapjes. Met de verschillende 
soorten fruit zoals bananen, ananas en 
gevulde dadels was deze middag weer 

helemaal af. Bij deze willen zij ook Jos 
en Coby van de Kamp en hun mede-
werkers bedanken voor de geboden 
gastvrijheid in Herberg ‘t Huukske. Het 
was er, zoals gewoonlijk, weer allemaal 
prima verzorgd en geregeld!

Voor team The Shooters was dit de 
laatste activiteit van dit jaar en het was 
er weer een om met een goed gevoel 
op terug te kijken. Nu rest alleen nog 
de afsluiting en bekendmaking van de 
punten op 13 december. Ook dat be-
looft weer een gezellig en spannend 

evenement te worden! Voor meer in-
formatie over de Shooters zie 
www.gezondbeekendonk.nl.

Team The Shooters sluit jaar af met gezellige, ‘verbindende’ djembéworkshop
De aanwezigen trommelen fanatiek mee tijdens de djembéworkshop van Joyce de Haas 



Donderdag 20 november 2014 23
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Optreden van Frits Landesbergen en Francesca Tandoi bij Jazz Society  

Ons Tejater presenteert: Tim Knol 

Aarle-Rixtel - De Wim Beeren Jazz 
Society presenteert op woensdag 26 no-
vember een optreden van vibrafonist Frits 
Landesbergen in zaal Van Bracht aan de 
Kerkstraat in Aarle-Rixtel. Frits komt naar 
Aarle-Rixtel met het trio van de Italiaanse 
pianiste en vocaliste Francesca Tandoi.

Frits Landesbergen is een vibrafonist van 
internationale allure. Hij studeerde cum 
laude af aan het conservatorium van 
Amsterdam en is overladen met prestigi-
euze prijzen als de Wessel Ilcken Prijs, de 
Pall Mall Swing Award en de Avro cultuur 
prijs ‘De Belofte’. Hij heeft een overvolle 
agenda met jaarlijks terugkerende concer-
ten met Madeleine Bell, The Rosenberg 
Trio en Louis van Dijk. Frits is niet alleen 
Nederlands beste jazz-vibrafonist, hij is 
ook een voortreffelijk drummer. In die 
hoedanigheid is hij tegenwoordig de vaste 

metgezel van pianist Monty Alexander. 
Op het conservatorium van Den Haag 
ontdekte hij de in Rome geboren Italiaanse 
pianiste Francesca Tandoi, die daar vanaf 
2009 studeerde.

Francesca heeft zich een virtuoze tech-
niek eigengemaakt, die ontegenzeglijk 
aan die van Oscar Peterson doet denken. 
Men mag hier gerust van een natuurtalent 
spreken, met in haar bagage de CD ‘For 
Elvira’, die van diezelfde Monty Alexander 
al lovende kritieken kreeg. Voeg daarbij 
bassist Edwin Corzilius en de eeuwig swin-
gende drummer Hans van Oosterhout en 
het recept is compleet. 

Als u een fijnproever bent, dan heeft u 26 
november met stip in uw agenda staan! 
Graag tot dan! Aanvang 20.30 uur, entree 
€8,00.

Lieshout - Zoals eerder gemeld is Ons 
Tejater erin geslaagd om Tim Knol te 
contracteren! Nederlands beste singer-
songwriter komt vrijdag 21 november 
naar het Dorpshuis in Lieshout. 

Tim Knol heeft bijna heel Nederland 
veroverd met indrukwekkende optre-
dens, waar hij de mooiste liedjes zong. 
In het najaar van 2013 is zijn derde al-
bum uitgekomen. De songwriter, die de 
afgelopen jaren alles meemaakte wat 
een 25-jarige muzikant kan meemaken, 
komt solo ‘terug’. Helemaal alleen, op 
blote voeten, slechts vergezeld door zijn 
bijzondere gitaren en prachtige stem. Hij 
onthult wie zijn helden en inspiratiebron-
nen zijn, haalt herinneringen op en ver-
telt veel sterke verhalen.

Oorspronkelijk zou Bent van Looy met 
pianospel ook een optreden verzorgen 
deze avond. Omstandigheden hebben 
ertoe geleid, dat hij niet kan komen. 
Tim Knol komt dus echt helemaal solo. 
Een uitgesproken kans om een be-
roemd muzikant in uw eigen omgeving 
te zien optreden. En natuurlijk is er na 
afloop weer het gezellig samenzijn in 
het Dorpshuis!

Entree €17,50. Kaarten reserveren is 
mogelijk via 
www.vierbinden.nl/onstejater of tel. 
0499-422878: maandag tot en met 
donderdag na 13.00 uur en vrijdag na 
18.00 uur. Aanvang  van de avond is 
20.30 uur.

Francesca Tandoi

Mooi UIT in Laarbeek

GewOOn...... het leukste restaurant

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

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Koffi etafels
Personeelsfeesten -  Jubilea - Evenementen

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

Vonderweg 5a-b, Beek en Donk, 0492 - 46 50 50 Benieuwd naar de mogelijkheden?  www.dekoppelen.nl

Graag willen wij 
iedereen bedanken 

die op ons heeft 
gestemd!

Winnaar leukste 
restaurant 2014
Gemeente Laarbeek
Meeste stemmen & 
hoogste waardering

december   

 SPECIAL    
 

 IJssalon

De Verrassing

Even opwarmen tijdens het koude weer met 
heerlijke warme chocolademelk? 

Een cadeautje vergeten? Wij zijn ‘s avonds ook open

En niet te vergeten: 
ambachtelijke chocoladeletters 
te bestellen voor Sinterklaas

Loop eens bij ons binnen
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Foto’s intocht Sinterklaas MariahoutFoto’s intocht Sinterklaas Mariahout

Fotograaf: Joost Duppen
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Donderdag 20 november 2014

Foto’s intocht Sinterklaas Lieshout

Fotograaf: Joost Duppen
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Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

RONDE PRIJSWEKEN BIJ MCD!

  *)  Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar   ---     Kijk ook eens op www.mcd-supermarkt.nl of op www.facebook.com/mcdsupermarkten

W48 - Aanbiedingen gelden van maandag 24 t/m zaterdag 29 november 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Botermalse varkenshaas
500 gram

500 GRAM
kilo 10.00

van 7.49 voor

Diverse wintergroenten 
naar keuze

rode kool, rode bieten. koolraap of prei
per kilo

Mona pudding
alle soorten

beker 450 ml.

KILO

van 1.39 voor

BEKER
liter 2.22

van 1.33-1.49 voor

Knorr Chicken Tonight
alle soorten

pot 515-535 ml.

POT

van 1.78/1.80 voor

Wagner original 
piccolinis

Hawaii, tres formaggi of salame
3 pakken à 9 stuks

3
PAKKEN

van 7.53-7.56 voor

Chocomel
alle soorten

literpak

PAK

van 1.28-1.33 voor

Persil wasmiddel
alle soorten

fl acon 1056/1060 ml.
pak 960 gram

zak 16 stuks

STUK
liter 0.50

van 5.99-7.17 voor

Campina Optimel drink
alle soorten

literpak

PAK

van 1.35-1.51 voor

Senseo koffi epads of 
intense koffi epads

alle soorten
2 zakken à 28/36 pads

2
ZAKKEN

van 7.46-7.88 voor

Bij Primera kunt u onder andere terecht voor 
wenskaarten, postzegels, tijdschriften, 
boeken, dagbladen, tabak en tickets. U wordt 
atijd persoonlijk, gezellig en goed geholpen!

 Ook voor uw borrel kunt u bij 
MCD terecht. Proost!

*
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CARNAVAL 2015

Lieshout – Rond de klok van tienen 
heeft de Commissie Boerenbruiloft 
Raopersgat, zaterdagavond 15 no-
vember, het nieuwe boerenbruids-
paar bekendgemaakt. Onder de klan-
ken van ‘Der Anton aus Tirol’ kwam 
een grote groep skiërs onherkenbaar 
de zaal binnen. 

Joke Hurks, die namens de CBR over-
tuigend de presentatie deed, wist het 
boerenbruidspaar en de getuigen 
uit de groep te filteren. Het bruids-
paar woont in de Molenstraat. De 
getuigen van dit trouwlustige kop-
pel zijn Martin Prinsen en Astrid van 

den Bosch die hen tijdens de bruiloft 
en de aanloop er naar toe met raad 
en daad zullen bijstaan. In 1997 wa-
ren de ouders van de bruid, Piet en 
Annie Vervoort – Versteegden, het 
boerenbruidspaar in Raopersgat. Dit 
verklaart de eerste hint: het zit in de 
familie. Dat ze het hoger opzoeken 
(2e hint) , heeft te maken met de be-
klimming van de Alpe d’Huzes door 
de bruidegom en dat beiden van 
skiën houden. Het boerenpaar heeft 
elkaar leren kennen bij het basketbal 
(3e hint: ’t begon met een bal). De 
4e hint (kris-kras door Raopersgat) 
heeft te maken de verhuizingen van 

het boerenpaar binnen het dorp. Het 
boerenpaar woont graag in Lieshout 
maar trekt er ook graag en veel op uit. 
Dit slaat op de 5e hint (honkvast maar 
ook weer niet). 

In januari verlooft het boerenpaar zich 
en op donderdag voor carnaval gaan 
zij in ondertrouw. Het huwelijk wordt 
op maandag 16 februari 2015 in de 
sfeervol ingerichte grote zaal van het 
Raopershuis aan de Grotenhof op lu-
dieke wijze voltrokken.  De bruiloft is 
een openbare ceremonie en voor ie-
dereen gratis toegankelijk.

Hans en Ellis van Kemenade–Vervoort 
boerenbruidspaar Raopersgat

Geslaagd prinsenbal in Raopersgat

Extra act op uitverkochte Ganzendonckse Sauwelavond

Hans en Ellis van Kemenade-Vervoort, het nieuwe boerenbruidspaar van Raopersgat

Lieshout -  Alle nieuwe hoog-
heden zijn zaterdag gekozen 
en bekendgemaakt voor CV de 
Raopers. De avond begon zoals 
ieder jaar met de jeugd. Dit jaar 
hadden maar liefs 33 kinderen 
zich opgegeven voor een func-
tie als hoogheid of raad. Na een 
spannende quiz stonden de 5 
nieuwe jeugdhoogheden snel op 
het podium. 

Dit jaar zijn dat, jeugdprins Wouter 
Foolen, jeugdprinses Maud van 
Berlo, Jeugdadjudant Ivano van 

Hooft, hofdame Faye Thielen en 
de nar is dit jaar Stan van Berlo. 
Het jeugdmotto luid ‘mi de jeugd 
in ut vizier, vliegen wij de carnaval 
dur mi veul plezier’.

Na dit alles was het snel tijd om de 
neije prins van Raopersgat bekend 
te maken, een heuse film was het 
intro voor deze originele verschij-
ning . Alles draaide om de mys-
terieuze ontvoering van de neije 
prins, maar gelukkig wisten de kin-
dervriendjes Bassie en Adriaan dit 
alles tot een goed eind te brengen. 

De zaal lag inmiddels plat van het 
lachen door al deze grappen en 
grollen en ook het Heidurp moest 
het deze avond ontgelden. Aan 
het eind van deze vertoning ver-
scheen een nieuw dynamisch duo 
in de tjokvolle zaal. Dit jaar zwaait 
Rob van de Broek de scepter bij de 
Raopers en samen met zijn adju-

dant en broer John van de Broek 
zullen zij dit carnavalsseizoen 
voorop gaan. En hun motto luid 
‘mi deez Bruukskes zen wai in 
den ollie’.

Beek en Donk - De organi-
satie van de Ganzendonckse 
Sauwelavond, van de Teugelders 
van Ganzendonck, heeft een ge-
weldige extra act toegevoegd 
aan het programma van 31 janu-
ari 2015. Niemand minder dan de 
Helmondse groep ‘Striepke Veur’ 

komt die avond zorgen voor amu-
sement van hoog niveau. 

De routiniers staan vooral be-
kend om veelal komische teksten 
op bestaande melodieën over de 
meest uiteenlopende onderwer-
pen. Dat dit nieuws nu pas naar 

buiten wordt gebracht, terwijl 
de voorverkoop al succesvol is 
afgesloten, mag als heel bijzon-
der worden betiteld. Een extra 
act betekent in dit geval dus ook 
echt extra.

sfeervol ingerichte grote zaal van het 
Raopershuis aan de Grotenhof op lu-
dieke wijze voltrokken.  De bruiloft is 
een openbare ceremonie en voor ie-

Extra act op uitverkochte Ganzendonckse SauwelavondExtra act op uitverkochte Ganzendonckse Sauwelavond

De zaal lag inmiddels plat van het 
lachen door al deze grappen en 
grollen en ook het Heidurp moest 
het deze avond ontgelden. Aan 
het eind van deze vertoning ver-
scheen een nieuw dynamisch duo 
in de tjokvolle zaal. Dit jaar zwaait 
Rob van de Broek de scepter bij de 
Raopers en samen met zijn adju-

dant en broer John van de Broek 
zullen zij dit carnavalsseizoen 
voorop gaan. En hun motto luid 
‘mi deez Bruukskes zen wai in 

buiten wordt gebracht, terwijl 
de voorverkoop al succesvol is 
afgesloten, mag als heel bijzon-
der worden betiteld. Een extra 
act betekent in dit geval dus ook 
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zullen zij dit carnavalsseizoen 
voorop gaan. En hun motto luid 
‘mi deez Bruukskes zen wai in 

buiten wordt gebracht, terwijl 
de voorverkoop al succesvol is 
afgesloten, mag als heel bijzon-
der worden betiteld. Een extra 
act betekent in dit geval dus ook 

het boerenpaar binnen het dorp. Het 
boerenpaar woont graag in Lieshout 
maar trekt er ook graag en veel op uit. 
Dit slaat op de 5e hint (honkvast maar 

In januari verlooft het boerenpaar zich 
en op donderdag voor carnaval gaan 
zij in ondertrouw. Het huwelijk wordt 
op maandag 16 februari 2015 in de 
sfeervol ingerichte grote zaal van het sfeervol ingerichte grote zaal van het 

Bouwmaterialen Hout- en
plaatmateriaal

Gereedschappen
en ijzerwaren

Keukens Tegels en
badkamers

Deuren

Bouwmaterialen?
Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt,zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelenzich bij ons prima thuis.
Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij het bouwen op aankomt.Meer weten, over bijvoorbeeld de tijdelijke BTW-verlaging? Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!
kijk op www.bouwcenterswinkels.nl

Deensehoek 8, Lieshout - Telefoon 0499-425800

Torenakkerweg, Aarle-Rixtel      Tel. 0492 382743      Mob. 06 50281483   www.johnpenningsnatuursteen.nl      www.granietenkeukenbladen.nl

Tegelbak in graniet

Ook voor uw onderhouds producten

Voor uw composiet, graniet en hardsteen
Binnen en buitenshuis

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NLDE 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!

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 17:00 UUR

ZA.      09:00 - 16:00 UUR

OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

Mooi in de steigers
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Grote opkomst bij Sinterklaasintocht Beek 
en Donk
Beek en Donk - De intocht in Beek en Donk is 
uitgelopen op een groot en prachtig spektakel. 
Een geweldige belevenis voor jong en oud. Ook 
het weer, wat vooraf niet veel goeds beloofde, 
was prima. Alleen de eerste paar minuten van 
de tocht door Beek en Donk vielen er een paar 
druppeltjes regen. 

Op de boot hadden de Sint en Pieten gezel-
schap gekregen van De verslaggever van radio 
Kontakt, super Mario van Dinther, de hoffoto-
graaf van DeMooiLaarbeekKrant, Marcel van de 
Kerkhof en een filmploeg om alles vast te leggen. 
De Sint had al een paar Pieten vooruit gestuurd 
om de kinderen en de rest van de aanwezigen 
op te warmen, maar eigenlijk was dat niet nodig 
geweest. Er heerste een geweldige stemming en 
de vuurrode gezichtjes van de kinderen spraken 
boekdelen. Ook dansgroep DéDé lieten de aan-
wezigen zien wat zij voor de Sint in petto had-
den.

Om 14.00 uur staken Sinterklaas en zijn pieten 
aan wal bij Piet Heijl Automaterialen. De span-
ning droop er van af, zo blij waren de kinderen 
dat de Sint en Pieten meteen na de intocht in 
Gouda naar Beek en Donk waren gekomen. Ze 
werden welkom geheten door de heer Ronnes, 
waarnemend burgemeester van Laarbeek. 
Ongeveer 2000 mensen, waaronder veel Pietjes 
en Sinterklaasjes, uit Beek en Donk en zelfs uit 
Bali en Oostenrijk verrasten de burgemeester, 

hij had nog nooit zo veel mensen bij een intocht 
gezien. 
Na het welkomstwoordje van de voorzitter van 
de Werkgroep, de heer Wim Swinkels, de bur-
gemeester en het dankwoord van de Sint, kre-
gen de aanwezigen nog een optreden van DéDé 
te zien, maar de Pieten die probeerden om het 
tempo bij te benen kregen dit niet voor elkaar , 
zij kregen het advies om voor volgend jaar maar 
eerst even op training te gaan. De Sint begaf zich 
onder de aanwezige kinderen om aan de tocht 
door Beek en Donk te beginnen. Maar voor hij 
in de oldtimer plaats kon nemen werden er nog 
honderden foto’s geknipt, selfies gemaakt en 
handjes geschud door en met de kinderen.

Aan het einde van de intocht werd er eerst nog 
lekker gedanst door de aanwezige kinderen met 
de Pieten en werd de dag afgesloten met de 
Pietenpolonaise onder leiding van de Muziekpiet 
in zijn prachtig nieuwe kostuum met muziekno-
ten. Hierna werden de Pieten en medewerkers 
verrast met een heerlijke warme appelflap met 
iets lekkers te drinken. Ook dank aan Jansen 
Kappers en de medewerkers achter de schermen, 
die er mede voor hebben gezorgd dat alles en 
iedereen er zo mooi uitzag. Tot slot nog dank 
aan alle sponsoren die dit alles mogelijk hebben 
gemaakt. Zonder hun medewerking kan er nooit 
zo’n mooie intocht gerealiseerd worden. Hopelijk 
kan het Sinterklaascomité ook volgend jaar weer 
op u allen rekenen.

Pepernotenparty bij &RG-teens

Muziekpiet zet Lieshout op z’n kop

Lieshout - Dit keer speciaal voor de 
Lieshoutse tieners een disco op zaterdag 
29 november met als thema de Sint, maar 
wel eentje die elk feestbeest leuk gaat vin-
den. De pepernotendisco van vorig jaar 
werd massaal bezocht door de jeugd. 

Cadeaus inpakken voor alle gasten wordt 
niet gedaan, want dat wordt een beetje ab-
normaal. Maar er is wel een mystery guest 
voor deze avond geregeld. De rest wordt 
nog niet bekendgemaakt, maar het wordt 
zeker een ‘vette’ disco, boordevol show en 
entertainment. 

Wat staat er nog meer op zaterdagavond 
29 november te gebeuren? Overtuig jezelf 
door er te zijn en laat je verrassen en op-
beuren. Party Jockey Tim ( Tim Frenken ) 
-jullie disk jockey 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, dan is dat ook allemaal goed. 
Dan kan jij iets moois winnen, dus begin er 
maar snel aan! 

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. Word je gespot en kom je in de spot-
lights, dan sta je met je prijs vereeuwigd op 
de &RG-teens website.

Deze discoavond vindt 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 word jij &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 betaling van 
€1,50 van harte welkom. De Discozaal is 
open vanaf 20.00 uur. Zorg dat je op tijd 
bent om het allemaal mee te kunnen ma-
ken want om 22.30 uur is deze zeer bijzon-
dere discoavond weer voorbij.  Kijk voor 
meer informatie op  www.energyteens .nl.  

Pepernotenparty voor de tieners van &RG-teens

Lieshout - Het Sinterklaasweekend begon 
in Lieshout zaterdag al met de klompen-
actie. Er waren toen al heel veel Pieten in 
Lieshout om te helpen met de actie, waar 
maar liefst €1.370,00 werd opgehaald.  
Zondag was het -ondanks het regenweer- 
druk op de heuvel en met de klanken van 
de harmonie zat de sfeer er goed in.

Om 11.45 uur kwam de Sint met de spe-
ciale sinterklaastractor de heuvel op met 
heel veel Pieten, maar er was een Piet 
bij met een opvallende stok in zijn hand.  
Sinterklaas had muziekpiet mee genomen 
naar Lieshout en het leuke was dat hij 
deze zondag jarig was. De intocht begon 
met een warm ontvangst op de trap van 
het stadhuis van de Burgemeester, die blij 
was om de Sinterklaas in Lieshout te zien. 
Daarna werd de jarige muziekpiet naar bo-
ven gehaald.  Tja, en wat doe je voor een 
jarige… zingen natuurlijk, en dan een ca-
deautje, muziekpiet wilde een harmonie! En 
het liefst de harmonie van Lieshout, maar 
dat kan natuurlijk niet. Maar we hadden 
wel iets anders voor muziekpiet, een kin-
derharmonie! De kinderen hadden allemaal 
een instrumentje meegenomen, dat vond 
muziekpiet super en zo mocht muziekpiet 
in een speciale optocht voorop. Over de 
heuvel langs het bejaardenhuis, waar de 

bewoners zichtbaar genoten, en zo weer 
terug de heuvel op.  Muziekpiet vond het 
geweldig en had de dag van zijn leven. Er 
zijn foto’s en een film gemaakt die mu-
ziekpiet nog krijgt nagestuurd. Zo was het 
ondanks het weer een feestelijke intocht 
geworden voor muziekpiet, de kinderen en 
natuurlijk Sinterklaas die er ook heel erg van 
had genoten.
 
Sinterklaas moest verder het land in, hij 
had het nog heel erg druk, maar vond het 
leuk dat hij weer in Lieshout was geweest.  
Hij vond het super dat we weer een pro-
bleem hadden opgelost voor het cadeau 
van de jarige muziekpiet want hij had zelf 
geen oplossing en in Lieshout is dat weer 
gelukt.  Sinterklaas bedankt iedereen en 
in Lieshout kijken ze terug op een mooie 
Sinterklaasintocht, dat door vrijwilligers 
wordt gedraaid. De kinderen vonden het 
leuk en dan is voor de organisatie het week-
end geslaagd.

Dit was het Laatste jaar in de werkgroep 
voor Anja van de Vegt, zij stopt er mee. De 
werkgroep intocht Sint-Nicolaas  wil haar 
heel hartelijk danken voor het vele werk 
dat ze heeft verzet in de jaren dat ze mee-
draaide. 

TE HUUR
Binderseind 57
5421 CH Gemert
0492 371 337
www.eijkemans.nl

Turn-key, representatief bedrijfsobject bestaande uit bedrijfshal met 
voorgelegen kantoorruimte. Het object beschikt over een volledig 
opleveringsniveau voor zowel de bedrijfshal als voor de kantoorruimte. 
Tevens beschikt het object over zes parkeerplaatsen. Informatie omtrent 
de uiterst gunstige huurvoorwaarden is te verkrijgen via ons kantoor.

Aanvaarding: per direct.

STATER 20 TE LIESHOUT

Kantoorruimte  ca. 195 m²
Bedrijfshal      ca. 865 m²

50% 

korting op
 

de normale 

huurprijs
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  M’nari
Bedrijf:   Homedecoratie & Flowers: 
  Het eigen stekje
Locatie:  De Schop 27, Lieshout

Redacteur:  Iris Savenije
Fotograaf:  Joost Duppen

Aangekomen op De Schop in Lieshout bevindt 
naast ‘het eigen stekje’ van Marcel en Soraya ook 
het winkeltje dat deze naam deelt. Eenmaal binnen 
word je direct omarmt door een gevoel van nostal-
gie en liefdevolle gastvrijheid. De homedecoratie 
prijkt op de planken en je krijgt direct zin om je 
woon- of werkruimte een flinke boost te geven. 
Maar hoe? Dat zoeken Marcel en Soraya graag met 
je uit. 

Van origine ben je bloemist, Soraya. Hoe is dat ge-
transformeerd tot ‘Het eigen stekje’? 
“Ik ben inderdaad gestart met het geven van work-
shops in bloemdecoratie. Dat was niet helemaal 
wat ik ervan verwacht had, daarom hebben we het 
toen over een andere boeg gegooid. We wilden 
mensen, zowel particulier als bedrijven, helpen bij 
het restylen van hun inrichting. Van adviseren in 
decoratie tot schilders regelen voor een nieuw, fris 
kleurtje. Het kan er allemaal bij horen.”

Mensen adviseren bij een herinrichting. Waar 
dient de bijbehorende winkel dan voor? 
“De winkel en eigenlijk heel ons huis geeft een dui-
delijk beeld van onze smaak. Passie voor nostalgie, 
noem ik het. Het is warm, knus en erg toeganke-
lijk. Mensen die in de winkel langskomen, belanden 
dan ook vaak aan de koffietafel in de keuken. Naast 
het verkopen van home- en bloemdecoratie, heb-
ben we hier ook sieraden van het merk Buddha to 
Buddha en handgemaakte tassen uit Bali. Een vrij 
bijzondere combinatie en men hoort graag het ver-
haal wat daar achter schuilt.”

Decoratie, sieraden en tassen: dat is inderdaad 
een bijzondere combinatie. Waar komt deze van-
daan?
“We zijn allebei helemaal gek op het eiland Bali. 
Onze hobby voor decoreren hadden we uitgebreid 
en door dit land zijn daar later de tassen en Buddha 
to Buddha-sieraden bijgekomen. Dit wordt alle-
maal geregeld met onze contacten daar. We heb-
ben twee prachtige fosterkindjes in Bali en de hele 
winstmarge van deze producten, gaat naar hen. 
Door middel van ‘Het eigen stekje’ kunnen wij er 

dus voor zorgen dat andere een beter leven heb-
ben en dat is ons heel veel waard.”

Een bedrijf waarbij het niet om het maken van 
winst gaat. Dat is uniek. 
“Natuurlijk moet het bedrijf goed lopen, maar dat 
is niet onze nummer één prioriteit. Marcel heeft 
er daarom ook een baan naast en werkt erg hard. 
Onze fosterkindjes kunnen door  ‘Het eigen stekje’ 
naar school en kunnen doorleren. We zien hoe ge-
lukkig ze zijn van alle kleine dingetjes op de wereld, 

dat is in Nederland anders. Door dit bedrijf kun-
nen we nu de hobby’s uitoefenen die we ontzet-
tend leuk vinden en andere mensen helpen waar 
we kunnen. Dat klinkt toch als een droombaan?”

Homedecoratie & Flowers ‘Het eigen stekje’ is be-
reikbaar via het nummer 06-10149317. De winkel 
aan De Schop is iedere maandag, dinsdag, vrijdag 
en zaterdag geopend. Daarnaast zijn de producten 
ook verkrijgbaar in de conceptstore ‘Het Winkeltje’ 
in winkelcentrum De Bus in Helmond. 

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.

IN GESPREK MET...  HET EIGEN STEKJE
Marcel en Soraya van Homedecoratie & Flowers ‘Het eigen stekje’

Een tureluur broedt op De Hei: primeur voor Weidevogelbescherming 

Laarbeek - Al meer dan 15 jaar gaan 
begin maart circa 30 vrijwilligers het 
veld in om de weidevogels te be-
schermen. Zij zoeken de nesten op 
en melden dan de boer dat er op zijn 
perceel een nest is gevonden. Dan 
proberen ze samen dat nest te be-
houden als er gewerkt moet worden. 

Veelal worden de nesten gemar-
keerd. Bij mest injecteren en maaien 
gaat men er omheen bij de bewer-
kingen. Als er geploegd moet wor-
den kunnen de vrijwilligers van de 

weidevogelbescherming de nestjes 
even verleggen, maar in veel gevallen 
doen de agrariërs dat zelf al. Dit geeft 
al aan hoe goed de samenwerking 
met de boeren is. De weidevogelbe-
scherming is er trots op dat alle boe-
ren in Laarbeek belangeloos prima 
meewerken en dat mag best eens ge-
zegd worden! Ook loonwerkers doen 
hun best om de nesten te sparen. 
Ieder jaar is er een soort competitie 
om het eerste kievitsei van Laarbeek 
te vinden en als dan in 2014 loonwer-
ker Henk Kanters de vinder is, blijkt 

dat zij ook heel erg bij de natuur be-
trokken zijn. Voor alle duidelijkheid, 
de weidevogelbescherming zoekt, 
beschermt en raapt nooit. De vrijwil-
lige weidevogelbescherming is on-
derdeel van het Laarbeeks Landschap 
dat nog veel meer doet aan natuurbe-
scherming en onderhoud.

Het afgelopen jaar zijn ruim 250 nes-
ten gevonden en daarvan zijn er on-
geveer 200 uitgekomen. Uiteraard 
komen niet alle legsels uit. Soms eten 
kraaien, een vos of een ander dier een 

nest leeg, stopt de vogel met broe-
den omdat het veel te koud wordt of 
belandt het nest door overvloedige 
regen in het water. Er kan gerust ge-
steld worden dat door de bescher-
ming het buitelen van de kievit, het 
jodelgeluid van de wulp, het pietepiet 
van de scholekster en de roep van de 
grutto bijna niet meer te zien en te 
horen was geweest zonder de inzet 
van deze vrijwilligers.

Dit jaar hadden zij een echte primeur. 
In de buurt van de weidevogelpoel op 

De Hei heeft een tureluur gebroed, 
voor de eerste keer in Laarbeek en 
bij navraag ook het eerste geval voor 
Oost-Brabant. Toch een geweldige 
ervaring dat zoiets hier gebeurt. Voor 
groepen (groot of klein) kan een le-
zing worden verzorgd met een mooie 
film over hoe de weidevogels leven 
en hoe deze worden beschermd. 
Indien iemand meer informatie wil 
hebben, kan er contact worden opge-
nomen met Jaap Wijdenes, tel. 0492-
462690.

De TureluurDe Grutto



Donderdag 20 november 201430 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

MooiBoerdonk
Kaartverkoop Boerdonkse 
Zittingsavonden 

Nieuwe jeugdraad onthuld bij CV 
de Zandhazen

Boerdonk – De Boerdonkse 
Zittingsavonden worden gehouden 
op vrijdag 12 en zaterdag 13 decem-
ber. Net als voorgaande jaren zit de 
avond weer boordevol met muziek, 
dans en vermaak. Uiteraard zijn alle 
dansgroepen van CV de Zandhazen 
van de partij. Ook Duo KOKU is er 
weer bij. Nieuw is het debuut van 
Prins Joan, dan Exprins Joan den 1e 
in de ton. 

Ook nieuw is een Boerdonks trio be-
staande uit BB’ers. Er is entertain-
ment van buitenaf. Dirk Kouwenberg, 
Ons Jongens en Jeroens Clan. 
Tismarwadegewendbent zorgt voor 
de muzikale omlijsting en de after-
party wordt weer een geweldige hap-
pening. Kaartjes kosten €10,00 en 

zijn  zaterdag 22 november in den 
Hazenpot tussen 13.00 uur en 14.00 
uur te koop.

Vrienden van CV de Zandhazen krijgen 
1 kaartje gratis en kunnen hiervoor 
hun voorkeursavond en  voor een 2e 
(te betalen kaartje) kenbaar maken via 
de site. Onder de kop BZA kunnen ze 
2 kaartjes reserveren. Ze moeten dat 
wel doen voor 22 november om recht 
te houden op een voorkeursavond. 
Vergeet het dus niet en kijk op de site 
bij CV de Zandhazen, te bereiken on-
der www.cvdezandhazen.nl . Ben je 
geen vriend dan ben je net zo harte-
lijk welkom en hoopt de organisatie 
dat het je lukt op je voorkeursavond 
te komen. 

Boerdonk -  Op zeer leuke wijze is za-
terdag de nieuwe jeugdraad bekend 
geworden. Maar liefst 20 kinderen 
hadden zich aangemeld en door mid-
del van 3 leuke spelletjes werden de 
winnaars bekend. 

In het eerste spel moesten ze met spon-
zen ballelletjes zoveel mogelijk bordjes 
omgooien. Dat viel niet mee. In het 2e 
spel moesten zoveel mogelijk tennis-
ballen in verschillende emmers worden 
gegooid en dat was best lastig. In het 
laatste spel moest een ballon 
worden opgeblazen met een 
luchtbed opblaaspomp, die was 
bevestigd op een soort hobbel-
paard en door met je kont te wip-
pen blies je de ballon op. Dat was 
best grappig en vermoeiend. Tussen 
de spellen door werd flink gehost 
en gedanst op de muziek van 
DJ Remko, waarbij ook de 
grote Raad van 11 met 
prins Joan nog even 
flink tekeer gingen. 
Ook brachten de 
showhaasjes en 
de Danshaasjes 
hun nieuwe 
dans en ze 
deden dat 
heel goed.

Iets na 21.00 uur was het dan zover: 
de nieuwe jeugdraad werd aangekon-
digd. En daar stonden ze dan: Prins 
Gijs (Kanters), Prinses Tessa (Claasse), 
Adjudant Teun (van de Velden) en 
Hofdame Lotte (van Houtum). Alle 4 
zo trots als een aap en de ouders ziels-
gelukkig.  Er werd hierna tot ongeveer 
21.30 uur nog vol gas gegeven, waar-
na Boerdonk weer met een gerust hart 
kon gaan slapen. Behalve de leden van 
de Raad van 11, want die moesten den 
Hazenpot weer netjes in orde maken. 
Dat heeft met nog wat koffie en iets 

sterkers bij prins Joan nog tot 2.30 
uur geduurd, maar toen werd het 

dan ook echt stil. Zaterdag 22 
november is er een receptie 

voor de nieuwe jeugdraad 
van 14.00 tot 17.00 uur 

in den Hazenpot en 
iedereen is 

van harte 
welkom.

Boerdonkse Zittingsavonden

Laatste tip boerenpaar dubbelzinnig

WTC Boerdonk rijdt minder hard

Boerdonk ontvangt Sinterklaas

Boerdonk – Hij ging van gleuf naar 
gleuf tot zijn zakje leeg was. Dit jaar 
komt ze eerder. ‘Nou, nou.. Leny, dacht 
de persmuskiet, toen hij deze laatste tip 
over het nieuwe boerenpaar van haar 
te horen kreeg. Dat is een gewaagde 
tip. Hier kunnen mensen van alles bij 
bedenken, maar hun eerste gedachte 
zal wel uitgaan naar seks. En? Heeft de 
persmuskiet gelijk of niet?

Ja dus. Maar Leny stelde hem gerust. 
Het heeft niets met seks te maken. 
Het is gewoon een tip die op dit paar 
slaat. ‘Ja, ja, en dat moet ik geloven 
zeker. Ik kan er moeilijk iets anders bij 
bedenken behalve een postbode. Die 
een gaat van brievenbus naar brie-
venbus maar wie komt er in hemels-
naam dit jaar eerder? Geen idee.’ 

In ieder geval weten de 
Boerdonkenaren het op 30 november. 
Traditioneel met een lampionnenop-
tocht ’s avonds om 19.00 uur door 
delen van Boerdonk. Zaterdag 29 
november komt de organisatie weer 
langs om uw ‘raden maar’ briefje op 
te halen. Doe mee, en win die mooie 
levensmiddelenmand.

Boerdonk - WTC Boerdonk hield af-
gelopen week haar jaarvergadering. 
Vast agendapunt is de snelheid waar-
mee de wielertoerclub over de wegen 
en fietspaden razen. Het gaat altijd te 
hard en eigenlijk nooit hard zat. Dat 
ligt natuurlijk aan de vorm van de dag. 

Als de leden van WTC Boerdonk, za-
terdagavond op tijd naar bed gaan 
zonder sex of bier, dan kunnen ze met 
gemak een gemiddelde halen van bo-
ven de 31,97 km/uur. Als de renners 
allemaal goed hebben doorgezakt op 
zaterdagavond, dan hebben ze moeite 
om gemiddeld 29 km/uur  te halen. 
Echter heeft meestal de helft doorge-
zakt en de andere helft niet en dan 
krijg je dus dat het voor de een te hard 
en voor de ander niet hard zat gaat. 
Uit de statistieken blijkt nu dat ze dit 
jaar gemiddeld 29,22 km hebben ge-
reden terwijl ze vorig jaar nog 29,23 
km/uur reden. De conclusie die het 
bestuur hieruit trekt is dat de renners 
heel sociaal zijn om de snelheid aan te 
passen naar hen die doorgezakt heb-
ben en dat dat afgelopen jaar vaker is 
gebeurd dan het jaar daarvoor. (Voor 
Keldonk even ter verduidelijking: in dit 
gemiddelde zitten ook de bergetappes 
en het relaxweekend waarin ze ver-
plicht langzaam moesten rijden).

Veel meer kwam er tijdens de verga-
dering niet aan de orde, behalve de 

bestuursverkiezingen waarbij Pieter 
van der Aa weer is herbenoemd en 
Theo Vilier na vele jaren van tome-
loze inzet zijn bestuursfunctie neer-
legde. Zijn plaats is ingenomen door 
Twan van Hoof. Hierna kwamen de 
statistieken en nominaties aan bod. 
Kilometervreter van het jaar is Twan 
van Hoof met 2897 km. Twan ont-
ving de foto en staat bijgeschreven in 
de galerij der onsterfelijken. De op-
steker is voor Hans Opheij die door 
blessures bijna het hele jaar aan de 
kant moest blijven. Dan de statistie-
ken. WTC Boerdonk heeft door de 
zeer goede banden van Van de Akker 
Tweewielers slechts 7 keer lek gere-
den hetgeen neerkomt op 4590km/
band. Hiermee staan ze op de interna-
tionale ranglijst op plek 217 net voor 

WTC Boelie Boelie uit Zuid Afrika maar 
voor WTC utlektalhelwat uit Gent. De 
hoogst gemeten gemiddelde snel-
heid was 30,5km/uur tijdens de tocht 
Maashees. Vorig jaar nog 30,7km/uur. 
Het historisch record staat nog steeds 
op 31,8km/uur de dag na de alcohol-
vrije zaterdag in 2012. Het opkomst-
percentage was lager dan ze gewend 
waren maar had o.a. te maken met 
persoonlijke omstandigheden en de 
bekende doorzakavonden.  Al met al 
heeft de club wel weer een heel mooi 
en gezellig jaar gedraaid en spreekt het 
bestuur de wens uit dat dit zo zal blij-
ven. Wel kunnen ze nog meer leden 
gebruiken. Dus als je zin hebt : vol-
gend jaar maart starten ze weer.

Boerdonk - Sinterklaas bracht zondag 
een bezoek aan Boerdonk. Ondanks 
de regen kwam hij met de huifkar aan, 
waar hij bij het speeltuintje hartelijk 
werd ontvangen door kinderen en ou-
ders. Vanaf het speeltuintje maakte de 
Sint een ritje door Boerdonk, met als 
eindpunt Den Hazenpot. 

Daar werden volop sinterklaas-
liedjes gespeeld door blaaskapel 
‘Tismarwadegewendbent’. In Den 
Hazenpot konden kinderen van 0 jaar 
tot en met groep 8 van de basisschool 
de Sint een handje geven en mooie 
optredens laten zien. De jeugdprins en 
-prinses van Boerdonk dansten samen 
met andere kinderen de Zwarte Pieten 
Stijl. Na een gezellige middag werd het 

tijd voor de cadeautjes voor alle aanwe-
zige kinderen tot en met groep 8. Hierna 
moest Sinterklaas Boerdonk helaas 
verlaten, want ook andere kinderen in 
Nederland wachten vol verwachting. De 
Boerdonkse kinderen die niet aanwezig 
konden zijn om hun cadeautje op te ha-
len, kunnen hun cadeau tot 5 december 
nog ophalen bij Carola van Rossum aan 
de Kapelstraat 7 in Boerdonk.

Jeugdraad CV de Zandhazen

Sinterklaas in Boerdonk
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Beste Sinterklaas, Sint Nicolaas, 
bisschop van Myra,
 
Naar verluid en geluid (over-
enthousiaste kleuters in ons 
schoolgebouw) bent u weer in het 
land gearriveerd om kinderharten 
sneller te doen laten kloppen. In 
uw verschijning als goedheiligman 
gaat u deze paar weken weer me-
nig dak op met uw adellijke bips 
gezeten op een schimmelachtige 
hengst. Prinsheerlijk coördineert u 
uw manschappen die als een ge-
oliede machine links en rechts de 
gevraagde pakketten door schoor-
stenen duwen, aan deuren plaatsen 
of goedgetraind in smakelijk geur-
ende stappers droppen. En dit alles 
natuurlijk aan de hand van die ber-
gen brieven die u nog op de old-
fashion-way tot u krijgt, voorzien
van een speekselrijke postzegel en 
voorzien van het welbekende adres: 
‘Aan Sinterklaas te Spanje’. In die 
enveloppen vindt u de befaamde 
lijstjes, rijkelijk geïllustreerd met 
fotografi sche hoogstandjes uit het 
dikke Intertoysboek, die al sinds de 
nazomer gelig liggen te worden in 
de ‘oudpapierla’. U hebt natuurlijk 
al die kleverige verlanglijstjes één 
voor één handmatig doorgenomen 
en uw dikke boek ernaast gelegd of 
het desbetreffende kinderke daad-
werkelijk dit jaar al haar groentes 
opat en of ze inderdaad de belofte 
nakwam om wekelijks de tafel om 
kwart over 7 ‘s ochtends op te ha-
len. Natuurlijk heeft u een pieter-
baas die hierin uw ogen en oren 
zijn, heeft u een pieterknecht die de 
wensen communiceert en een piet-
erhulp die uiteindelijk de beroemde 
juten zakken distribueert. U bent 
wat dat betreft een heel imperium 
met een gesmeerd lopende werk-
vloer. Alles om er een onvergeteli-
jke kinderdag van te maken. Wat 
genereus van u om dit jaar in jaar 
uit te doen. Het moet u dan ook 
aan het hart gaan dat er in Neder-

land Discussieland een complete rel 
is ontstaan omtrent uw pieters. De 
waaiende wind waar zo zwijmelend 
over gezongen kan worden, klinkt 
nu als een rouwe storm die ieder 
moment de kust kan bereiken. Lat-
en we hopen dat deze storm snel 
in een glas water beland, waardoor 
we dit feest te-rug kunnen geven 
aan diegene voor wie het is be-
doeld: de kinderen. 
 
Nou, señor Sint, namens de kin-
deren in mijn klas, ze vinden u en 
uw mannen nog steeds toffe peren 
(of sinaasappels, aardbeien, lychees 
voor mijn part). Ook dit jaar eren 
we u en uw gezelschap door sa-
men, leerlingen en leerkrachten, 
een surprise voor elkaar te maken 
en hilarische en dichtende schrijf-
werkstukken te creëren om zo-
doende saamhorig een kleurrijke 
middag te mogen beleven in ons 
hoofdkwartier. We wensen u een 
prettige tijd toe in ons kikkerlandje 
en hopen dat u als een ware mes-
sias de goede boodschap in orde 
kunt herstellen. 

Mees Joost

Señor sint

de ‘oudpapierla’. U hebt natuurlijk 
al die kleverige verlanglijstjes één 
voor één handmatig doorgenomen 
en uw dikke boek ernaast gelegd of 

werkelijk dit jaar al haar groentes 
opat en of ze inderdaad de belofte 
nakwam om wekelijks de tafel om 

baas die hierin uw ogen en oren 
zijn, heeft u een pieterknecht die de 

erhulp die uiteindelijk de beroemde 
juten zakken distribueert. U bent 

Mees Joost

COLUMN

Mooi Jong in het Vak
Smakelijk op Gewicht

In 2012 rondde Maureen van der 
Kuijp haar studie Hbo Psychologie 
met succes af. Hierdoor is zij 
officieel opgeleid om mensen 
te coachen/te trainen. Omdat 
voeding en gewicht o.a. door 
haar dansachtergrond altijd haar 
interesse heeft gehad, besloot ze 
mensen met gewichtsproblemen te 
willen gaan begeleiden. Aansluitend 
volgde  ze de opleiding tot 
voedings- en gewichtsconsulent. 
Hiervoor slaagde zij afgelopen 
juni cum laude. Volgens Maureen 
de perfecte combinatie van twee 
opleidingen die tot ‘Smakelijk op 
Gewicht’ hebben geleid. Immers 
voeding heeft zoveel meer functies 
dan voeden alleen. De mens eet 
ook bij sociale gebeurtenissen, 
als troost, als beloning, als straf 
en/of uit verveling. Dit leidt 
geregeld tot een ongezond eet- 
en denkpatroon waar overgewicht 
vaak een gevolg van is. Om af te 
vallen en daarna op gewicht te 
blijven, is verandering van dit eet- 
en denkpatroon nodig. Als coach/

trainer verschaft Maureen inzicht 
in deze eet- en denkpatronen. Als 
voedings- en gewichtsconsulent 
verschaft zij verantwoord en 
smakelijk voedingsadvies. Op 
deze manier hanteert Maureen 
de meest effectieve methode 
om op gewicht te komen, 
maar ook de meest effectieve 
methode voor gewichtsbehoud 
op de langere termijn. Maureen 
verzorgt particuliere begeleiding, 
groepscursussen en workshops. 
Vanaf 6 januari start zij in Aarle-
Rixtel de groepscursus ‘Samen 
Afvallen & Doorgaan’. Inschrijven 
voor deze cursus is mogelijk per 
telefoon of mail (vol=vol). Meer 
informatie over deze cursus,  
Maureen en ‘Smakelijk op Gewicht’ 
is te vinden op haar website 
www.smakelijkopgewicht.nl    

Laarweg 25
5735BP Aarle-Rixtel
info@smakelijkopgewicht.nl
06-17365752                                                                                                                       

Aangesloten bij BGN: vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

‘SenZation White’ &RG Plus disco  

Lieshout - Senzation White is het 
thema van de 1e &RG PLUS disco op 
vrijdag 21 november. Deze is bedoeld 
voor de Laarbeekse tieners van het 
voorgezet onderwijs met een leeftijd 
van 13 t/m 15 jaar. 

Entertainer en DJ Party Jockey Tim 
zorgt voor de nodige effecten en 
leuke situaties. De muziekstijl, uitstra-
ling, en opzet van deze discoavond 
wordt aan het thema en aan de doel-
groep aangepast. Dus iedereen in het 
wit. Een pashouder krijgt voorrang 
en kan tegen betaling van €3,50 een 

toegangskaartje voor de Plus disco ko-
pen. Heb je geen membercard en kan 
je een schoolpas of ID laten zien, dan 
betaal je €5,00. Kaarten zijn te koop bij 
Drogisterij DIO Mark in de Dorpsstraat 
in Lieshout en ‘s avonds aan de zaal.

&RG-Plus disco’s worden ook in de 
andere kernen georganiseerd. De Plus 
disco is op 19 december bij Cendra in 
Aarle-Rixtel (Jingle Beats), op 27 fe-
bruari 2015 in Mariahout bij Yammas 
(AfterBeats) en op 17 april bij De 
Boemerang in Beek en Donk. 

&RG-Plus is speciaal voor jongeren van 
het voortgezet onderwijs in de leeftijd 
van 13 t/m 15 jaar. De aanvangstijd is 
20.30 uur en de eindtijd om 23.30 uur. 
Binnen is binnen. De SenZation white 
disco avond wordt gehouden in de 
‘Club Energy’ ruimte in het Dorpshuis 
van Lieshout aan het Grotenhof 2.

‘SenZation White’ disco voor de Laarbeekse tieners

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

maar onze zorg! 
Bekijk volgende week onze advertenti e 
voor de nieuwe zorgpremies of 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

Klaar met piekeren!

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.flowlaarbeek.nl    06-44051822

Papa en mama leren er ook veel van.
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Snoek-snert bij H.S.V. ‘t Sluisje

Lieshout - Het slechte weer kon 
zondag de vissers niet weerhouden 
om een poging te doen een snoek 
te vangen tijdens de laatste activi-
teit van 2014 bij HSV ’t Sluisje uit 
Lieshout. Een 18-tal vissers waren 
naar de vijver gekomen om mee te 
doen aan de snoek-snert.

Snoek werd er inderdaad ge-
vangen, al was het er maar een. 
Toon Daniëls wist de vis met een 
lengte van 65cm binnen te halen. 
Natuurlijk was er ook snert en rog-
gebrood met zult en ook ander 
broodbeleg, gemaakt door de le-
den Ton van de Baar en Henk van 
Lierop.

Met deze snoek-snert is er een ein-
de gekomen aan het de activiteiten 
in het visseizoen 2014. Het bestuur 
wil de sponsors en vrijwilligers, die 
zich op welke manier dan ook heb-
ben ingezet voor de vereniging, 
hartelijk danken en hoopt dat zij 
volgend jaar weer een beroep op 
hen kan doen.

vissen

Toon Daniëls met de snoek

Dru Centro 100
Helmondseweg 22 Aarle-Rixtel - tel. 0492 381913  -  www.styleproducts.nl

Mooi in de steigers

korfbal Flamingo’s wint 
van JES

Lieshout - In de landelijke over-
gangsklasse A trad het Mariahoutse 
Flamingo’s afgelopen zondag aan te-
gen JES uit Venhorst. In sporthal De 
Klumper kwam Flamingo’s nooit echt 
in de problemen en won relatief een-
voudig met 12-9.

Net als Flamingo’s had JES het eer-
ste zaalduel gewonnen en net als 
Flamingo’s degradeerde de Venhorster 
formatie vorig jaar naar de overgangs-
klasse. Een mooi affiche. Flamingo’s 
opende overtuigend. Sanne Scheepers 
scoorde binnen 15 seconden van dicht-
bij de 1-0. Dat gaf Flamingo’s  meteen 
het nodige zelfvertrouwen. JES kon na 
een aantal minuten op gelijke hoogte 
komen en daarna bleef het stuivertje 
wisselen. De ploeg van Eric van Veghel 
combineerde gemakkelijker dan de te-
genstander. Flamingo’s leidde bij rust 
met 5-4. Martje van den Broek was 
tweemaal succesvol en ook Anouk van 
Eijndhoven en Robin Vogels troffen 
doel.

Flamingo’s kwam als beste uit de kleed-
kamers. Het wedstrijdtempo lag hoog. 
De Mariahoutse vrouwen waren goed 
in staat de organisatie neer te zetten, 

zich vrij te spelen uit de combinatie 
en ze hadden het vizier op scherp. 
Dat resulteerde in vier mooie treffers 
van respectievelijk Neeltje Berkvens, 
twee keer Manon de Beer en weer 
Neeltje Berkvens die na een mooie 
assist van Robin Vogels 9-4 scoorde 
uit een doorloopbal. In de daarop 
volgende fase leek Flamingo’s iets te 
verslappen. JES profiteerde en kwam 
brutaal tot 9-7 terug. Flamingo’s hield 
het hoofd koel en bleef net als in de 
rest van de wedstrijd in beide vakken 
de combinatie opzoeken. En er werd 
prima verdedigd. Bovendien werd het 
lengtevoordeel in de paal zone slim 
benut. Manon van Eijndhoven scoorde 
twee keer van afstand en ook haar 
zus Anouk van Eijndhoven was van 
afstand succesvol: 12-7. Een veilige 
marge voor Flamingo’s al bleef JES in 
de slotfase aandringen en bepaalden 
de bezoeksters de eindstand op 12-9. 

Senioren 2, uitkomende in de reser-
ve eerste klasse en gesponsord door 
Harold Vereijken gereedschappen en 
verhuur, verloor met 7-15 van Prinses 
Irene 2 uit Nistelrode. 

Aanvoerster Manon de Beer (met bal) en invalster Marloes van Lieshout (r)
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Mooi in de steigers

Profiteer ook bij ons nog tot juni 2015
van het lage BTW tarief

van 6% op: 

Leggen van PVC, Marmoleum, vloerbedekking, houten vloeren,monteren van shutters, gordijnen, raamdeco en het uitvoeren
van schilder- en behangwerkzaamheden.

Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 
 Beek en Donk 0492-465373 www.dibv.nl

BRABANTSE MONTAGE DAKBEDEKKINGEN

•Nieuwbouw

•Renovatie

•Onderhoud

•Zinkwerken

•Isolatiewerken

BEEK EN DONK 0492-34 74 60

w w w . b r a b a n t s e m o n t a g e . n l

www.vandenhurkinterieurs.nl 

0492-465640    Haverkamp 3    Beek en Donk    Industrieterrein Bemmer

keukens   meubels   aftimmerwerken   meubelspuiterij

Mark Vogels
Loodgieters- en
Installatiebedrijf

Binderseind 45    |   Helmond    |    Mobiel (06) 511 329 68  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

paardensport Claudia Raijmakers succesvol tijdens 
Paarden Dressuur

Lieshout – In Manege D’n Perdenbak 
werd vrijdagavond 14 november een 
dressuur wedstrijd gereden. Met 
meer dan 20 amazones, was het een 
volle en gezellig drukke wedstrijd. 

Er werden mooie proeven gereden 
en gestreden voor de punten en 
prijzen. Annie van Lankveld uit Beek 
en Donk had extra prijzen geschon-
ken voor de laatste combinatie, en 
hier waren de ruiters zeer blij mee. 
Onderstaande ruiters uit Laarbeek 
reden mee.

Claudia Raijmakers reed zeer nette 
proeven en was succesvol met haar 
‘Geeske’, zij werd 2x 1ste in de klasse 
B, en behaalde voor beide proeven 
198 punten. Jessica van de Laar en 
‘Neeltje’ kregen 172 en 174 punten. 
Kelly van der Heijden had een druk-
ke avond, zij reed met 2 paarden in 
de klasse L1 en behaalde met ‘Evita 
Khan’ 175 en 182 punten en met 
‘Eluette O’ 175 en 178 punten. In de 
klasse M1 reed Sanne Scheepers met 
‘Easy Quo’, zij kreeg 180 punten en 
Wendy Gijsbers kreeg met ‘Sampras’ 
179 punten. 

De volgende wedstrijd is voor po-
ny’s op vrijdag 28 november. Wil 
je hiervoor inschrijven, stuur dan je 
inschrijfformulier naar wedstrijdde-
raam@live.nl De volledige uitslag en 
meer foto’s staan op 
www.stichtingderaam.nl.

Kelly van der Heijden met ‘Eluette O’

Beek en Donk - Tafeltennisvereniging 
Een en Twintig uit Beek en Donk 
hield vorige week zaterdag een spe-
ciale ViP-dag voor alle vrijwilligers. 
De dag werd georganiseerd als dank 
voor het vele werk dat binnen de 
vereniging wordt verricht door deze 
groep leden.

Na een ontspannen wandeltocht met 
opdrachten door heel Beek en Donk 
werd tijdens een feestavond stilge-
staan bij het waardevolle werk dat 
door ruim dertig leden van TTV Een 
en Twintig wordt verricht.

Vrijwilliger van het jaar
Dennis Verbruggen werd uitgeroepen 

tot Vrijwilliger van het jaar. Hij krijgt 
de titel vanwege zijn grote inzet voor 
de vereniging in de afgelopen jaren. 
Met grote regelmaat is Dennis bij 
TTV Een en Twintig te vinden. Hij zet 
zich onder meer actief in als bege-
leider bij jeugdwedstrijden, draait al 
jaren bardiensten en biedt altijd een 
helpende hand. Voorzitter Jeroen 
Engelhart sprak tijdens de uitreiking 
waardering uit voor alle vrijwilligers 
en ging in het bijzonder in op de 
verkiezing van Dennis: “Leden als 
Dennis zijn goud waard voor onze 
vereniging.”

Competitie
Mede dankzij de inzet van de 

vrijwilligers speelt een aantal seni-
orenteam vanavond een thuiswed-
strijd. Zo komt het tweede team in 
actie tegen Deurne, terwijl het derde 
en zesde team het opnemen tegen 
Eindhoven en Budel. De wedstrij-
den zijn vanaf 19.30 uur voor ieder-
een te bekijken in de tafeltennishal. 
Aanstaande zaterdag spelen de 
jeugdteams een uitwedstrijd.

Website
Ook interesse in de snelste balsport 
ter wereld? Kijk voor meer infor-
matie op www.ttveenentwintig.nl 
of volg de vereniging op Twitter en 
Facebook.

tafeltennis ViP-dag voor vrijwilligers TTV 
Een en Twintig

Dennis Verbruggen (met fles) werd uitgeroepen 
tot vrijwilliger van het jaar bij TTV Een en Twintig
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 22 november
15.30 Boerdonk Vet - Sparta’25 Vet
14.30 SSS’18 A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Avanti’31 A2
14.30 Sparta’25 B1 - NWC B1
14.30 Blauw Geel B3 - Sparta’25 B2
14.30 Sparta’25 B4 - Boekel B4
13.00 Sparta’25 C1 - Berghem C1
13.00 UDI’19 C2 - Sparta ‘25 C2G
13.00 Sparta’25 C3 - Blauw Geel C5
13.00 Sparta’25 C4 - Erp C3
11.00 Berghem  D1G - Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2 - Boskant D1
11.30 Sparta ‘25 D4G - Blauw Geel D10
09.30 Volharding E1 - Sparta’25 E1
09.15 Sparta’25 E2 - Blauw Geel E4
09.15 Gemert E3 - Sparta’25 E4
10.30 ELI E2 - Sparta’25 E5
09.15 Sparta’25 E6G - Venhorst E3G
09.15 Sparta ‘25 E7G - MULO E8
09.15 Rhode F2G - Sparta’25 F1
10.30 Sparta ‘25 F2G - Mariahout F2G
10.45 MVC F1 - Sparta’25 F3
10.30 Sparta ‘25 F4G - ASV’33 F4
09.00 Merefeldia F6 - Sparta’25 F5G
12.00 Olympia’18 G1 - Sparta’25 G1
14.00 Rhode MB1 - Sparta’25 MB1

Zondag 23 november 
14.30 Sparta’25 1 - EVVC 1
11.00 Sparta’25 2 - Someren 4
11.30 Boekel  2 - Sparta’25 3
10.00 Sparta’25 4 - UDI’19 8
12.00 Gemert 6 - Sparta’25 5
12.00 Blauw Geel 8 - Sparta’25 6
12.00 Sparta’25 7 - WEC 4
11.00 Sparta’25 8 - RKPVV 4
12.15 Bavos 4 - Sparta’25 9
10.00 Avesteyn VR1 - Sparta’25 VR1

Uitslagen donderdag 13 november
Sparta’25 1 Vitesse’08 1  3 - 2

Zaterdag 15 november
Sparta’25 A1 Avesteyn A1  4 - 2
Sparta’25 A2 SCMH A2  5 - 0
Erp B2 Sparta’25 B2  2 - 1
Someren B4 Sparta’25 B3  2 - 4
Mariahout B2 Sparta’25 B4  7 - 1
Sparta’25 C1 DAW C1      7 - 2
Sparta ‘25 C2G Avesteyn C1  0 - 1
Sparta’25 C3 Handel C1G  2 - 3
Boekel Sport C4 Sparta’25 C4  1 - 11
Gemert D3 Sparta’25 D2  2 - 1
Sparta’25 D3 Rood Wit’62 D3  2 - 3
Erp D4 Sparta ‘25 D4G  3 - 0
Gemert E1 Sparta’25 E1  2 - 1
Sparta ‘25 E3G ONDO E3  0 - 4
Sparta’25 E4 Deurne E3  4 - 2
Gemert E7 Sparta’25 E5  1 - 8
Sparta’25 E6G DVG E4  5 - 2
 Brandevoort E10 Sparta ‘25 E7G  7 - 0
Erp F1 Sparta’25 F1  0 - 5
Sparta ‘25 F2G DVG F2  0 - 8
Sparta’25 F3 Blauw Geel F3  1 - 4
Rood Wit’62 F3 Sparta ‘25 F4G  10 - 1
Brandevoort F10 Sparta’25 F5G  5 - 2

VOW MB2 Sparta’25 MB1  6 - 1

Zondag 16 november
Blauw Geel 2 Sparta’25 2  4 - 2
Gemert 7 Sparta’25 4  3 - 3
Mierlo Hout 6 Sparta’25 8  2 - 2

ASV’33
Jeugd zaterdag 22 november
14.30 ELI A1 – ASV’33 A1
15.00 ASV’33 A2 – NWC A3
15.00 ASV’33 B1 – SJVV B1 
14.45 Rood Wit’62 B3 – ASV’33 B2
13.15 Olympia’18 MB1 – ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 – Blauw Geel’38 C2
12.30 S.V. Brandevoort C3G – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 C3 – S.V. Brandevoort C4
12.30 ASV’33 D1G – Neerkandia D1
11.15 SC Helmondia D2 – ASV’33 D2G
10.30 ASV’33 E1 – Boekel Sport E1
10.30 ASV’33 E2 – ONDO E1
10.30 ASV’33 E3G – Erp E5
10.30 Mifano E6 – ASV’33 E4
09.30 S.V. Brandevoort E10 – ASV’33 E5G
09.30 Boekel Sport F1 – ASV’33 F1G
09.15 ASV’33 F2 – Schijndel/DE WIT F3
09.15 ASV’33 F3G – Boskant F1
10.30 Sparta’25 F4G – ASV’33 F4
10.00 Nijnsel/TVE F2G – ASV’33 F5

Veteranen zaterdag 22 november
16.30 ASV’33 – Mariahout

Senioren zondag 23 november
14.30 ASV’33 1 – ELI 1 
12.00 Mariahout 3 – ASV’33 2
11.30 Stiphout Vooruit 3 – ASV’33 3
11.00 Bruheze 4 – ASV’33 4
12.00 ASV’33 5 – Erp 8
10.00 Someren VR3 – ASV’33 VR1

Uitslagen Jeugd zaterdag 15 november
ASV’33 A1 – MULO A1 1-3
Stiphout Vooruit B1 – ASV’33 B1 3-2
ASV’33 B2 – Schijndel B3 2-3
Festilent MB1 – ASV’33 MB1 0-6
ASV33 C1 – Bruheze C1 3-2
ASV’33 C2 – Mierlo Hout C4 0-2
Mierlo Hout C5 – ASV’33 C3 7-0
ASV’33 D1G – MVC D1 1-5
Someren D4G – ASV’33 D2G 3-6
ASV’33 E1 – S.V. Brandevoort E2 9-4
ZSV E2G – ASV’33 E2 3-2
ASV’33 E3G – WEC E4G 3-3
ASV’33 E4 – SJVV E4M 3-0
MULO E8 – ASV’33 E5G 3-1
DVG F1 – ASV’33 F1G 18-0
ASV’33 F2 – Gemert F4 0-6
Boerdonk F1 – ASV’33 F3G 17-0
ASV’33 F4 – Boekel Sport F6 2-2
ASV’33 F5 – Gemert F1 2-3

Uitslagen Veteranen Zaterdag 15 
november
ASV’33 – Stiphout Vooruit 1-3

Uitslagen Senioren Zondag 16 november
ASV’33 4 – SPV 2 Afgelast

Eli
Zaterdag 22 november 2014
14.30 ELI A1 – ASV ‘33 A1
12.30 ELI C1 – Venhorst C1
10.30 ELI E1 – Blauw Geel/Jumbo E3
10.30 ELI E2 – Sparta 25 E5
10.30 ELI F2 – Gemert F8
14.45 ERP B3 – ELI B2
11.00 Mariahout D1 – ELI D1
10.15 Blauw Geel/Jumbo D8 – ELI D2 
09.00 Rood Wit ’62 E7 – ELI E3   
10.30 Gemert F4 – ELI F1

Veteranen
17.00 ELI - Nijnsel

Zondag 23 november 2014
14.30 ASV ’33 1 – ELI 1  
11.30 ELI 2 – Mierlo Hout 3  
10.00 Margriet 5 – ELI 3 
12.30 Eli 4 – Boerdonk 3 
10.30 Eli 5 – Mifano 6
10.00 VOW Vr 2 – ELI Vr 1
12.00 ELI Vr 2 – Boerdonk Vr1 

Mariahout
Zaterdag 22 november 
09.15 Erp E3 - Mariahout E1
10.00 Mariahout F1 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO F3
10.00 Mariahout F4 - Bruheze F5
10.30 Sparta ‘25 F2 - Mariahout F2
10.30 Erp F5 - Mariahout F3
10.30 Mariahout E2 - Gemert E7
12.00 Mariahout D1 - ELI D1
12.45 Rhode B2 - Mariahout B1
13.00 Mariahout C2 - Ollandia C1
14.30 Margriet C2 - Mariahout C1
14.30 Rhode A2 - Mariahout A1
14.30 Mariahout A2 - Rhode A4
15.00 Mariahout B2 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO B6

Zondag 23 november
10.00 Boskant VR1 - Mariahout VR1
10.30 Mariahout 5 - Gemert 9
11.00 Mariahout 6 - VOW 4
11.30 Mariahout 3 - ASV’33 2
12.00 Schijndel/DE WIT 3 - Mariahout 2
12.30 Mariahout 4 - Rhode 6
14.30 Ysselsteyn 1 - Mariahout 1

boogschieten
HBV Strijd in Vrede
Uitslag zwaantoernooi 13 november

Compound. 
Theo de Jong 234, Stefan Kouwenberg  
230, Karmen de Maaré 230, Bart van 
de Zanden 230, Rudy Goedemans 229,  
Manou de Jong 229, Frans Coppens 
224, Kees van der Bruggen 218, Arthur 
Verschuren 205.

Recurve.
Bas van den Berg 233, Paul Linders 224, 
Wietse Aarden 220, Jurgen van Lierop 
219, Rita Segers 218, Henk Caris 202, Wim 
van de Kerkhof 201, Henk Leenders 198, 
Martien van Deurzen 186, Auke Segers 
177.

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 12, 15 en 16 november
MW1  - Odisco MW1 12-4 
Alico  - PupF1 2-7 
Spoordonkse Girls  - PupE3 2-1 
PupE1  - DOS (A)  8-0 
PupD2  - VIOS (O) 5-4 
PupD1  - Prinses Irene 18-0 
Altior  - AspC1 4-3 
AspB1  - Blauw Wit (Ha) 4-3
Spoordonkse Girls  - JunA1 7-11 
BMC R1  - R1 4-5 
Sen 2  - Prinses Irene 2  7-15 
Sen 1  - JES 1  12-9 

Programma zaterdag 22 november
Sporthal Beek en Donk
13.00 PupF1 – Kv Rooi
13.00 PupE3 – Kv Rooi
14.00 JunA1 – VVO 
Sporthal Someren
9.00 KSV – PupE1
Sporthal Handel
10.00 Blauw Wit (Ha) – PupE2
Sporthal Someren

12.00 SVSH – PupD1
Sporthal Schaijk
13.30 Emos – PupD2
Sporthal Oss
14.30 MOSA’14 – AspB1

Zondag 23 november 
Sporthal Overasselt 
12.15 ONA/Astrantia 1 – Sen 1 

Woensdag 26 november 
Sporthal Bakel
20.30 MW2 – ZSV MW1
Sporthal Erp
21.00 De Korfrakkers MW1 – MW1
Sporthal Veghel
20.00 R1 – Prinses Irene R1

volleybal
Bedovo
Uitslagen
van Doren Eng. – Sportshop Laarbeek/
Bedovo HR1   0 - 3 
(22-25, 09-25, 17-25)
Bedovo HR2 - v. Schijndel - Maas   2 - 1 
(25-22, 25-08, 23-25)
Bouwbedr. Raaijmakers - De Smulsmurf/
Bedovo DR2    0 - 3 
(12-25, 16-25, 12-25)
Bedovo DR3 - Verhofstad   1 - 2 
(25-19, 23-25, 08-25)
Hovoc H2 – Café Thuis/Bedovo H1    1-3
(18-25, 21-25, 25-20, 10-25)
Hajraa D3 – Next/Bedovo D1    0-4
(23-25, 21-25, 10-25, 19-25)
Energo/Flip Schoonmaak MB1 - Bedovo 
MB1    1-3 
(22-25, 23-25, 26-24, 24-26)

Programma zaterdag 22 november 
Sporthal D’n Ekker Beek en Donk
17.00 Next/Bedovo D1 - Saturnus/
          Hendriks Coppelmans D2
17.00 Bedovo MB1 - Sarto MB1
19.00 Café Thuis/Bedovo H1 - NVC H1

handbal
KPJ
Uitslagen Aspiranten. 
Dames KPJ Beek en Donk  - H.C.G. 1-15
Meisjes B-jeugd M.H.V. ‘81 B1 - KPJ  Beek 
en Donk B1                                       34-3 
Gemengde D-jeugd V.H.C. D1 - KPJ Beek 
en Donk D2 14-16
Meisjes C-jeugd DHC Overpelt VZW (B) 
C2 - KPJ  Beek en Donk C1  7-7
Gemengde D-jeugd Swift D1 - KPJ  Beek 
en Donk D1   11-16

Aspiranten zondag 23 november 
De Dreef
13.40 Dames KPJ  Beek en Donk DS1 - 
          M.H.V. ‘81 DS3 
12.40 Meisjes B-jeugd KPJ Beek en Donk 
           DB1 - Bouwcenter Centen HVW DB1
11.40 Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk 
          DC1 - Handbal Venlo DC2 
10.00 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en    
          Donk D2 - Apollo D1 
10.50 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en 
          Donk D1# - Acritas D1 

BEDO
Uitslagen
Gemengde C-jeugd – HC The Flyers 19-18
Handbal Someren – Dames A-jeugd 21-10
HandbaL Venlo – Heren A-jeugd  22-15
Dames Recreanten – VESPO  4-14
Dames 1 – Taxandria  14-14
Heren 3 – R.A.C.  22-19
Heren 2 – White Demons  27-23
Heren 1 – Taxandria  22-25

Programma zondag 23 november
De Schop, Asten
09.50 Niobe – Gemengde C-jeugd 
De Looierij, Mill
10.00 M.H.V. ’81 – Heren 2 
De Parel Sport & Events, Fijnaart
13.25 Groene Ster – Dames 1 
De Klumper, Lieshout
14.50 Heren A-jeugd – ESC’90 
Driedorp, Wagenberg
16.10 H.V.M. – Heren 3 — Driedorp, 
Wagenberg
Onder de Bogen, Drunen
16.45 Elshout – Dames A-jeugd — Onder 
de Bogen, Drunen

 biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 14 november 
Mark van de Burgt – Jan van Grinsven 3-1
Arie van de Burgt – Philip Oosthoek 3-1
Marcel Bekkers – Geert-Jan Otten  0-3
Marcel Bekkers - Koen Rooijakkers 3-0
Dave van de Burgt – Niels Schoonings 3-1

Stand per 14 november 
1.Dave van de Burgt 6-15
2.Arie van de Burgt 7-15
3. Dennis van Dommelen 5-11
4.Philip Oosthoek 6-11
5.Niels Schoonings 5-9

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 12 november
Lijn A
1. Jan en Mari 64,58%.
2. Annelies en Ton 60,94%.
3. Annie en Thera 59,64%.
4. Bernadette en Antoon 56,77%.
5. Heidie en Angela 55,21%.

Lijn B
1. Nellie en Annie 62,27%.
2. Pieta en Jo 58,10%.
3. Lien en Riekie 56,94%.
4. Mien en Maria 55,79%.
5. Mia en Riek 54,86%.
De volgende zitting is op woensdag 26 
november in Café-Zaal de Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslag dinsdag 18 november
1. Diny en Jos           61,25%
2. Annie en Bernadette       58,75%
3. Corry en Lilian                 57,92%
4. Pieta en Jan                    57,50%
5. Riek en Kitty                   55,83%
De volgende zitting is op dinsdag 25 
november, aanvang 19.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

Bridgeclub ‘De Poort van Binderen’
 Uitslag dinsdag 18 november
1e Lies en Lodewijk             66,67 %
2e Kori en Martien                58,80 %
3e Marian en Joop               55,79 %
4e Christel en Loek             55,09 %
5e Cellie en Hans                54,40 %

badminton
BadmintonClub Lieshout
Programma 22 november
12.00 BC Scarabee-2 – BCL-1/
          BouwCenter Swinkels

Programma 23 november
09.30 BC Slamis’67-U15-1 – 
          BCL-U15/Rabobank
12.30 BC Gilze-U13-1 – 
          BCL-U13/VKS Autoservice
10.00 BC Nuenen-H1 –
          BC-H1/Sportpoint Gemert

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 18 november
1-0 Willy Constant - Frans v. Hoof
0-1 Johnny v.d. Laarschot - Thijs Knaapen
0-1 Herman Konter - Dirk-Jan Gloudemans
1-0 Hein v. Bree - Hans Claas
1-0 Zjon v.d. Laar - Erick Robbescheuten
1-0 Albert v. Empel - Dirk-Jan Gloudemans

Programma 25 november
Johnny v.d. Laarschot - Zjon v.d. Laar  
Frans v. Hoof - Hans Claas  
Dirk-Jan Gloudemans - Thijs Knaapen  
Erick Robbescheuten - André Bergman  
Aloys Wijffelaars - Chris v. Laarhoven  
Jef Verhagen - Willy Constant  
Albert v. Empel - Herman Konter  

BANDEN 
WISSELWEKEN
BIJ VERSCHUREN BANDEN

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

t(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!

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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tennis

volleybal handbalWinnend Bedovo pakt belangrijke 
punten

Bedo Heren 2 
en 3 houden 
ongeslagen status

Stedentennis Oost-Brabant 
verslaat koploper Venlo

Beek en Donk - Het was een week-
end vol winnaars bij Bedovo. Het 
spel was niet altijd foutloos, maar 
de meeste teams wisten zonder al 
te veel problemen de nodige pun-
ten te pakken. 

Bedovo MB1
Voor Bedovo MB1 was het na twee 
verloren partijen deze week tijd om 
op de succesvolle draad van daar-
voor op te pakken. Tegen Energo 
MB1 begonnen de meiden ontzet-
tend sterk, maar daarna bleken het 
toch nog vier spannende sets te 
worden. Helaas lukte het niet om 
4 punten te pakken, maar met 3 
zwaarbevochten punten mochten 
de meiden zeker tevreden zijn.

Next/Bedovo D1
De nog ongeslagen dames van 
Next/Bedovo D1 staan op de eerste 
plek in de competitie en de wed-
strijd tegen één van de hekkenslui-
ters leek dus slechts een formaliteit. 
Nadat in de eerste set een 18-05 
voorsprong werd weggegeven, viel 
hier in het spel van beide teams ech-
ter niets van te merken. Het enige 
kampioenswaardige wat aan Beek 
en Donkse zijde restte, was dat uit-
eindelijk alle sets alsnog, weliswaar 
kantje boord, werden gewonnen.

Café Thuis/Bedovo H1
In de Nevobo-competitie waren de 
heren gelukkig wel overtuigend. 

Café Thuis/Bedovo H1 speelde 
Hovoc H2 op bepaalde momenten 
zelfs helemaal weg. In de derde set 
kwam daar echter het in deze set 
gevreesde concentratieverlies, wat 
er voor zorgde dat ook de heren 
niet helemaal ongeschonden uit de 
strijd kwamen. Met 3 punten her-
pakten zij echter wel de positie di-
rect onder de koploper. 

De Smulsmurf/Bedovo DR2
Bij de recreanten was het een suc-
cesvolle week voor De Smulsmurf/
Bedovo DR2. Zowel het begin als 
het einde van de wedstrijd waren 
zo overtuigend dat tegenstander 
Bouwbedrijf Raaijmakers er vrijwel 
niet aan te pas kwam. De tweede 
set ging iets moeizamer, maar de 
dames drukten door en hielden ook 
hier stand. 3-0!

Dames recreanten 3
Dames recreanten 3 maakten een 
pas op de plaats. Goed samenspel 
zorgde in de eerste set voor een 
knappe overwinning. In de vol-
gende sets wisten zij dit resultaat 
echter niet te herhalen. Na een niet 
onverdienstelijk verlies kan gesteld 
worden dat sommige van de tegen-
standers voor nu nog een maatje te 
groot zijn.

Bedovo HR2
Bedovo HR2 leek op te bouwen 
naar een klinkende overwinning. 

In de eerste set moesten de pun-
ten bij elkaar gesprokkeld worden, 
maar dit bleek voldoende om de 
set te pakken. Vervolgens werd zo 
gemakkelijk gewonnen dat de volle 
winst buiten kijf leek. De derde set 
verliep minder sterk. De tegenstan-
der profiteerde moeizaam van de 
nodige fouten, maar het waren er 
simpelweg te veel. 2-1.

Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1
Bij het vaandelteam van de heren 
recreanten, leek een spelerstekort 
wederom in de weg te kunnen ko-
men staan van succes. Gelukkig 
bood Remco van der Vorst zijn 
volleybaldiensten aan en kon 
Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1 
rekenen op een volstaand spelers-
aantal. Met het veld gevuld, kwa-
men de punten redelijk vanzelf. Na 
drie sets konden dan ook alle 3 de 
punten worden bijgeteld.

In de Nevobo-competitie staan za-
terdag drie belangrijke wedstrijden 
op het programma. De dames spe-
len tegen de nummer 2 om het po-
tentiële kampioenschap, de heren 
spelen tegen het team dat net bo-
ven hen staat en de meiden spelen 
tegen de nummer 1. Om de teams 
te steunen, ben je van harte wel-
kom om ze aan te moedigen vanaf 
17.00 uur in Sporthal D’n Ekker!

Beek en Donk – Het stedenten-
nisteam Oost-Brabant heeft zon-
dag in Tennishal D’n ouwe Toren 
TC Venlo van Andy van de Pas en 
Robert van Ewijck mogen ontvan-
gen. Op voorhand was het een 
tegenstander, die in het verleden 
een plaaggeest is geweest (mede 
door hun thuisvoordeel). De ten-
nissers waren vooraf dus gewaar-
schuwd en dat bleek. Het werd een 
duidelijke 28 tegen 20 voor STOB 
(Stedentennis Oost-Brabant).

In de leeftijd tot en met 12 jaar 
waren de Limburgse tegenstanders 
net iets sterker. Alleen Tom Booy 
wist in de singel zijn wedstrijd naar 
zich toe te trekken en in de dubbels 
hadden de combinaties Maaike 
Jongmans/Maud van Oosterwijk 
en Daniel Barendse/Tom Booy bei-
de de eerste set te pakken.

Bij de 14-jarigen walsten ze bijna 
allemaal over de tegenstander 
heen. Bas de Bont kreeg zelfs maar 
een game tegen. De meisjes Myrne 
van Erp, Ilse van Rooij en Ieke van 
Vught kregen in totaal ook maar 7 
games tegen in drie wedstrijden.

De verrassing van de dag kwam 
bij de 16-plussers vandaan. Giulia 
Hens had in een waar gevecht er-
voor gezorgd, dat de nationaal spe-
lende Nantiya Gallo Balma tot het 
uiterst moest gaan en zelfs de pun-
ten moest delen in twee tiebreaks! 
Ook Roos Kruisbrink wist in haar 
wedstrijd de hoger ingeschaalde 
Chanel Janssen kopzorgen te ge-
ven. Alleen in de dubbel waren 
Loes Vermeulen en Roos Kruisbrink 
niet opgewassen tegen Janssen/
Gallo Balma. De jongens Martijn 
Peeters en Gideon van Esch lieten 

hun tegenstander alle hoeken van 
de baan zien en kregen ze beide op 
de knieën in twee sets.

In de categorie tot en met 20 jaar 
waren Stef Geven en Evi Buijsen 
duidelijk te sterk in hun singel, ter-
wijl Britt Mennen er een waar ge-
vecht van maakte in haar singel en 
ook samen met Hanneke Biemans 
hadden ze een mooie wedstrijd, 
die in een gelijkspel eindigde. Eric 
van Rooij en Stef Geven hadden 
wel pech dat ze in twee tiebreaks 
het net niet wisten te redden. De 
volgende ontmoeting van STOB 
tegen het regioteam uit Venray, 
Maascourt tennisschool, is op 30 
november uit en start om 11.00 
uur. Hopelijk dat ze daar weer een 
degelijk resultaat neer kunnen zet-
ten.

vlnr: Bas de Bont, Gideon van Esch, Myrne van Erp, Roos Kruisbrink en Loes Vermeulen

Beek en Donk - Bedo Heren 2 trad 
zondagochtend aan tegen het derde 
herenteam van White Demons uit 
Berkel-Enschot. Bedo was voor aan-
vang van deze wedstrijd nog onge-
slagen en de heren waren vastbe-
sloten dit zo te houden. De ploeg 
stond voor een uitdaging, gezien hun 
tegenstander ze op de hielen volgde 
met slechts één verloren wedstrijd. 

Bij aanvang bleek dat White Demons 
een ervaren team had opgesteld. De 
wedstrijd begon ietwat rommelig aan 
de kant van Bedo en de tegenpartij 
maakte hier dankbaar gebruik van. 
Mede hierdoor liep de score in het 
begin gelijk op, maar na de beginfase 
stond er toch een lichte voorsprong 
voor Bedo op de teller: 5-3. In het 
restant van de eerste helft werd deze 
voorsprong vastgehouden en zelfs 
licht uitgebreid: ruststand 12-9.

De tweede helft begon sterk voor 
Bedo, dat binnen enkele minuten de 
voorsprong uit wist te breiden naar 
16-10. Daarna werd White Demons 
weer de kans gegeven zich te herpak-
ken, waarop zij terugkwamen tot 19-
18. De slotfase van de wedstrijd bleef 
spannend, de score bleef gelijk op 
gaan, maar Bedo zou de opgebouwde 
voorsprong niet meer afgeven: eind-
stand 27-23.

Bedo Heren 3
Heren 3 kreeg R.A.C. uit Rijen op be-
zoek. R.A.C. staat relatief laag in het 
klassement en hoewel gewaarschuwd 
werd dat ze dit ‘niet even konden 
gaan doen’ begon de wedstrijd heel 
stroef. Bedo mistte veel open doel-
kansen. De enkele keren dat er ge-
scoord werd, werd in de verdediging 
te makkelijk een doelpunt weggege-
ven. Beide teams kwamen niet veel 
aan scoren toe. Met het slotsignaal 
van de eerste helft viel de ongelukkige 
gelijkmaker van R.A.C. nog in het net 
van Bedo: 8-8. 

In de tweede helft zette Bedo meer 
druk, wat snel resulteerde in een 
comfortabele voorsprong die niet 

meer werd weggegeven. Waar de 
ballen er in de eerste helft meestal 
net niet invielen, zaten ze nu wel. 
Verdedigend werd minder prijsgege-
ven. Halverwege verslapte het spel 
van Bedo-kant weer, maar het gesla-
gen gat was inmiddels te groot. De 
zege kwam niet meer in gevaar: 22-
19. Het was geen mooie overwinning, 
maar ook zulke wedstrijden moeten 
worden gewonnen.

Bedo Heren 1
Heren 1 kreeg een domper te ver-
werken. Na knappe zeges tegen PSV 
en Saturnus stond zaterdag geen 
team tegen middenmoter Taxandria. 
Bedo stond geen enkel moment van 
de wedstrijd op voorsprong en de 
Oisterwijkse gasten namen de punten 
verdiend mee. De heren willen zich de 
volgende wedstrijd revancheren en 
laten zien dat dit team om kan gaan 
met terugslagen. 

Dames 1 wist een knap gelijkspel te-
gen koploper Taxandria te behalen.

Handballen bij Bedo?
Bedo is altijd blij met versterking. Wil 
je handballen bij Bedo? Kijk voor meer 
informatie op www.hvbedo.nl, op 
onze Facebookpagina www.facebook.
com/hvbedo, of neem contact op per 
e-mail info@hvbedo.nl.

Uw hapjespan, gourmet- 
en/of barbecueschaal kan 
ook compleet gemaakt 
worden met salades, 
brood, pasta, sauzen, 
borden, bestek.......wat u 
wenst!

Op uw 
gourmetschaal
meer dan 10 
soorten vlees per 
persoon, compleet 
leverbaar! 

Gratis thuisbezorgd!

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies

Pijnloos definitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Raagtenstraat 21, Beek en Donk        0492-593433       www.haarzaken.net

Wij hanteren de beste prijzen in de regio, met het beste resultaat!!
Wij hebben ruim 7 jaar ervaring in definitief ontharen met uitstekende resultaten.

BIKINILIJN €20,-  |  BOVENLIP OF KIN €10,-  |  OKSELS €15,-
ONDERBENEN €50,-  |  RUG EN SCHOUDERS €100,-

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN!

BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

GROOTSTEGROOTSTEGROOTSTE

WINTERSPORT SPECIALIST
WINTERSPORT SPECIALIST
WINTERSPORT SPECIALIST
WINTERSPORT SPECIALIST

 VAN NEDERLAND

299,95

Flow
Helios

Ski-onderhoud   

       vanaf   9,95

Snowboardonderhoud 

      
vanaf

  19,95

ONDERHOUDSBEURTEN

Ski-onderhoud   9,959,959,

ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN

€ 10,- KORTINGONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTENALLE

meer dan 150 skisets vanaf

meer dan 

50 modellen 

snowboards

 vanaf

meer dan 40 modellen 

snowboardschoenen 

vanaf

meer dan 

75 modellen 

skischoenen vanaf

169,99

99,95

129,95 159,95

Head
Pure Joy

Incl. bindingen

349,95
479,95

Salomon
X Pro X90 skischoen

Incl. schoenentas

299,95
359,95

Salomon
Sight

229,95
299,95

badminton Badminton Club Lieshout: méér dan alleen sporten

Lieshout - Badminton Club Lieshout 
is méér dan badminton alleen. De 
sportclub uit Lieshout is naast de 
wekelijkse sportavonden ook zeer 
actief met nevenactiviteiten. 

Zo hadden de senioren afgelopen 
weekend een PubQuiz om zo de 
onderlinge krachten eens op héél 
andere wijze met elkaar te meten. 
Het was een zeer gezellige avond, 
die uiteindelijk gewonnen werd door 
het team, dat vorig jaar ook al had 
gewonnen: TVALT

PubQuiz
Vorig jaar opereerde het winnende 
team nog onder de naam WDJHHDT 
(‘wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst’). Die naam was voor deze 
gelegenheid herzien in TVALT 
(‘team van alle leeftijden thuis’), 

maar bestond wel uit nagenoeg de-
zelfde samenstelling. Wouter van 
Vijfeijken, Bert Manders, Karin van 
den Biggelaar en Kim Driessen wis-
ten deze PubQuiz de meeste goede 
antwoorden op de, soms bizarre, 
vragen te verzinnen. In de allerlaatste 
ronde konden zij het team Quattro 
Formaggio maar nét voorblijven, 
door net voldoende juiste sponsoren 
te vermelden bij de juiste competitie-
teams van Badminton Club Lieshout.

De hele PubQuiz was gericht op 
Lieshout en op Badminton Club 
Lieshout, zodat de leden een leuke 
speelavond hadden maar óók beter 
bekend met elkaar konden raken. 
Zo moesten de juiste postcodes bij 
een tiental leden worden geplaatst 
en moesten een tiental leden in 
de juiste leeftijdsvolgorde worden 

gezet. Ook waren er vragenron-
des over wat meer algemene zaken 
van de badmintonsport: ‘geef aan 
of deze man of vrouw een badmin-
tonner is of niet’, gevolgd door een 
hele reeks schier onuitspreekbare 
Aziatische namen. Uiteraard zorgde 
dit voor de nodige verbazing én hi-
lariteit. Ook de fysieke quizvragen, 
die een PubQuiz wat minder statisch 
maken, ontbraken natuurlijk niet. Zo 
konden de badmintonners de ver-
schillen proberen te ontdekken in 
de herfstbladeren, die de middag er 
voor in Lieshout geraapt waren. Ook 
konden ze diverse kaassoorten type-
ren (van jong naar oud en van ko-
mijn naar mosterdkaas) en moesten 
ze candybars proeven én proberen 
te benamen. Al met al dus eenvou-
dige en vooral leuke vragen, zodat 
alle deelnemers een gezellige en 

leuke avond konden hebben. Toch 
zorgde de prestatiedrang van de 
deelnemers regelmatig voor felle én 
hilarische discussies en nazoekwer-
ken, om maar zeker te weten dat 
de teams voldoende punten hadden 
toebedeeld gekregen van de stren-
ge 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 
bijvoorbeeld de vlag van Laarbeek, 
die verstopt stond tussen een aantal 
landenvlaggen. Kortom: het was een 
leuke avond waarop Badminton Club 
Lieshout weer heeft laten zien dat 
een combinatie van wekelijkse sport-
avonden én gezellige nevenactivitei-
ten goed met elkaar samengaan.

De uitslag: 1.TVALT 85 punten, 
2. Quattro Formaggio 83 pun-
ten, 3. Witte Pieten 80 punten, 4. 
Lichaamstaal 68 punten, 5. Toppers 
62 punten, 6. Pepernotenbrein 56 
punten.

De PubQuiz was een gezellige strijd in de jongerenruimte van het Dorpshuis in Lieshout

Tel. 0499 - 423 453
Mob. 06 84 93 49 00
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Beek en Donk - In sporthal d’n Ekker 
in Beek en Donk wordt zondag 23 no-
vember voor de 36e keer het jaarlijks 
terugkerende nationale judotoernooi 
van Budoclub Beek en Donk gehouden. 

Het belooft ook dit jaar met ruim 510 
deelnemende judoka’s een drukbezet 
toernooi met vele spannende par-
tijen te worden. Het toernooi vangt 
om 9.30 aan, het einde wordt rond 

15.30 uur verwacht. Bij deze nodigt 
Budoclub Beek en Donk u allen uit om 
een kijkje te komen nemen en kennis 
te maken met de judosport.

Lieshout - De jaarlijkse algemene leden-
vergadering van voetbalvereniging ELI 
vond op maandag 17 november plaats. 
Een groot aantal leden, waaronder veel 
leiders en trainers van de ELI-jeugd, 
hoorde, dat de club het afgelopen boek-
jaar heeft afgesloten met een aanzienlijk 
negatief saldo. De belangrijkste reden 
zijn de teruglopende kantine-inkomsten. 

Naast het besparen op de kosten en een 
geringe verhoging van de prijzen in de 
kantine stelde het bestuur voor om de 
contributie beperkt te verhogen. De le-
denvergadering stemde in met deze ver-
hoging per 1 januari 2015, uitgezonderd 
voor de mini’s. Door deze maatregelen 
kon het bestuur een sluitende begroting 
presenteren voor het huidige boekjaar. 
Paul Donkers, Nick Scheltens en Bert van 
Zoggel werden herkozen in het bestuur. 
Nick Scheltens werd ook herkozen als 
voorzitter. De voorzitter sprak zijn waar-
dering uit voor al die vrijwilligers, die zich 
in het afgelopen seizoen hebben ingezet 
voor de vereniging om het sportpark en 

de gebouwen in goede staat te houden 
en diverse evenementen en toernooien te 
organiseren. Bestuurslid Frans Vereijken 
meldde, dat alle ELI-teams een shirtspon-
sor hebben en het aantal reclameborden 
opnieuw is toegenomen. 

Waar de grootste belangstelling naar 
uit ging was echter de presentatie van 
het plan van de jeugdcommissie om het 
beleid en de organisatie van het jeugd-
voetbal naar een hoger plan te tillen. 
Gerhard Vermaeten gaf aan, dat de in de 
afgelopen periode met succes ingeslagen 
weg geborgd moet worden. Daarvoor is 
een goede personele bezetting van een 
volwaardig en zelfstandig opererend 
jeugdbestuur nodig. Onontbeerlijk is 
ook de steun van het hoofdbestuur, de 
aanwezigheid van een technisch jeugd-
coördinator en het behoud van de hui-
dige trainers en leiders. In de komende 
maanden wordt dit intensief opgepakt en 
verder uitgewerkt. De ledenvergadering 
begroette met grote instemming dit plan.  

Mariahout - VV Mariahout A1, uitko-
mend in de tweede klasse, speelt za-
terdag om 14.30 uur uit bij Rhode A2 
een mogelijke kampioenswedstrijd. 
Bij winst zijn de jeugdige voetballers 
kampioen. Bij een gelijkspel hebben 
ze nog een wedstrijd nodig en bij 
verlies hebben ze het niet meer in ei-
gen hand.

Momenteel staan de jongens van 
de A1 zonder puntverlies boven-
aan en hebben hun kampioensfeest 
al stiekem gepland op sportpark de 
Heibunders in Mariahout. Hopelijk 
kan voor hen om 17.00 uur het feest 
losbarsten, maar eerst moeten ze zien 
te winnen in Sint-Oedenrode van 

Rhode. Iedereen is van harte welkom 
om het team zaterdag aan te moedi-
gen!

Aarle-Rixtel - Zaterdag 15 novem-
ber is ASV’33 E4 herfstkampioen 
geworden door met 3-0 te winnen 
van SJVV E4.

ASV’33 E4 heeft alle 7 gespeelde 
wedstrijden gewonnen en kan met 
nog één wedstrijd te spelen niet 
meer ingehaald worden door de 
concurrentie.

Beek en Donk – Het vaandelteam 
van Sparta’25 speelde donderdag 13 
november een bekerwedstrijd op het 
eigen sportpark tegen Vitesse’08 uit 
Gennep. Een aantal belangrijke sterk-
houders kregen vandaag rust. Goed 
nieuws was dat Nico Jansen en Ruud 
Jan Happé weer in het veld te bewon-
deren waren na een tijd geblesseerd 
te zijn geweest.

Vitesse’08 maakt tot nu toe een sterk 
seizoen door en is met afstand de on-
geslagen koploper in de vierde klasse. 
In de eerste helft had Sparta’25 het 
beste van het spel, maar zoals te vaak 
dit seizoen is de eindpass het pro-
bleem. Hierdoor blijft de 0-0 stand 
lang op het scorebord staan. Kort na-
dat Thijs Kluijtmans is ingevallen weet 
hij het doel al te vinden na een mooie 
rush van Robertino van Lieshout. Een 
minuut later wordt echter de gelijkma-
ker gemaakt, doordat er niet scherp 
genoeg verdedigd wordt. 

In de tweede helft startte Sparta te 
slap, waardoor Vitesse’08 na 2 mi-
nuten al brutaal op een 1-2 voor-
sprong kwam. Het was wederom Thijs 
Kluijtmans die voor Sparta het net wist 
te vinden in de 61e minuut en daar-
mee de gelijkmaker op het bord zet, 
2-2. Vitesse’08 kan daarna het goede 
spel van Sparta niet bijbenen. Een 
prachtige rush van de ingevallen Jaccy 
van den Enden aan de linkerkant van 
het veld, gevolgd door een perfecte 
voorzet, wordt schitterend door Thijs 
kluijtmans afgerond, 2-3. Door de 

drie treffers van Thijs Kluijtmans heeft 
Sparta’25 de volgende ronde van het 
bekertoernooi bereikt. In Beek en 
Donk zal hoofdklasser Blauw Geel’38 
uit Veghel de volgende tegenstander 
zijn. 

Sparta 4 uit beker na penalty’s
Sparta 4 nam het in Gemert op te-
gen Gemert 7. De wedstrijd kende 
twee gezichten. Het was Gemert dat 
in de 1e helft het spel dicteerde, ter-
wijl Sparta alleen maar kon tegenhou-
den. Een 3-0 achterstand met de rust 
was het verdiende gevolg. Na de rust 
was het echter de veerkracht van het 
4e, met enkele invallers van Sparta 
3, die de wedstrijd kantelde. De 3-3 
eindstand was het gevolg. Na ieder 

5 strafschoppen genomen te hebben 
was de stand nog gelijk. Helaas werd 
de 7e strafschop door Sparta gemist 
terwijl Gemert scoorde. Hierdoor is 
Sparta 4 uitgeschakeld voor de beker. 

DVD Succesjaar 1972 
Henk Kuijpers heeft een DVD gemaakt 
met daarop oude unieke beelden uit 
het gouden jaar (1972) van Sparta’25. 
Hij putte uit eigen beeldmateriaal, dat 
nog nooit eerder was te zien en uit het 
archief van Sparta’25. Voor iedereen 
die geïnteresseerd is, is deze DVD te 
koop bij Henk Kuijpers en in het club-
gebouw van Sparta’25. De opbrengst 
van de DVD komt volledig ten goede 
aan Sparta’25. Henk enorm bedankt 
voor dit mooie initiatief!

judo

voetbal

Nationaal judotoernooi bij 
Budoclub Beek en Donk 

Sparta’25 naar volgende bekerronde

Grote opkomst algemene 
ledenvergadering ELI

Mariahout A1 speelt 
kampioenswedstrijd

ASV’33 E4 Herfstkampioen

Archieffoto van het toernooi in 2013

Henk Kuijpers (r) overhandigt bestuurslid Jan Leenders een exemplaar van de 
DVD en een check met de eerste mooie opbrengst van de verkoop tot nu toe

ASV’33 E4 herfstkampioen

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

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Winteronderhoud 
+ Opslag actie 
In november 50% korting voor 
onderhoudsbeurten met gratis 
winteropslag (Superieurbeurt). 
Actievoorwaarden in de winkel.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

SHOWROOMMODELLEN UITVERKOOP!

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

Meerdere opstellingen.
Prijzen al vanaf €5900,-

Profi teer nu!
Kom naar de showroom. 

Kijk voor alle opstellingen 
op www.vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES • Korenmijt 3, Beek en Donk

www.hetmaathuys.nl

UNIEK
keukenconcept



Donderdag 20 november 201438 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

VLOEREN KOPEN TEGEN
GROOTHANDELPRIJZEN

Voor verschillende tips over het leggen, afwerken, reinigen en onderhoud 
van onze vloeren kunt u terecht op onze website: cisencovloeren.nl

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

HOUTEN VLOEREN • LAMINAAT
 TEGELS • PVC VLOEREN

UIT EIGEN IMPORT!

Rente over 
je centen
Dus ook over het geld op je betaalrekening SNS Betalen tot 
€ 5.000. Heel normaal bij SNS maar niet vanzelfsprekend bij 
andere banken. Dat geld laat je toch niet liggen?

€ 50 ALS JE NU OVERSTAPT
Stap nu over met de overstapservice, laat je inkomen op 
je nieuwe rekening storten en krijg € 50. Regel het direct, 
de actie loopt tot en met 31 december 2014.  
Kijk voor meer informatie of de (actie)voorwaarden 
op snsbank.nl/betalen of kom langs in onze winkel.

Stap nu over 
en krijg 

€50

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

Beek en Donk – De kinderen 
van groep 6, 7 en 8 van basis-
school De Muldershof hebben op 
woensdag 12 november deelge-
nomen aan een voetbalclinic. In 
kleine groepjes speelden de kin-
deren 15 uitdagende voetbalspel-
letjes. 

Met de bal aan hun voet een hin-
dernisbaan volgen, blikschieten, 

flessenvoetbal en rugbyvoetbal wa-
ren onderdeel van deze clinic. Ook 
mochten ze penalty’s nemen en de 
bal richting een snelheidsmeter schie-
ten die de snelheid van het schot aan-
gaf. Zowel de jongens als de meisjes 
hebben super fanatiek meegedaan! 

Deze sportieve ochtend was georga-
niseerd door Patrick Houtappels van 
Football4Fun. De kinderen van De 

Muldershof mochten gebruik maken 
van de voetbalvelden van Sparta’25 
en er waren veel enthousiaste vrij-
willigers van de voetbalclub om een 
handje te helpen. 

Mede dankzij vele enthousiaste ou-
ders is het een zeer geslaagde och-
tend geweest.

De kinderen van groep 6, 7 en 8 op het hoofdveld bij Sparta’25

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

 Lieke Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

Voetbalclinic voor kinderen De Muldershof
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Het talent van deze week, Kevin van Schijndel, kan zijn bon tot 
donderdag 27 november ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

Vind jij dat je vader, schoonmoeder, 
dochter, neef, buurjongen, vriend 
of vriendin het Laarbeeks Talent 
van de week is? Stuur dan een foto 
van hem of haar naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl en maak kans op een 
waardebon van €10 van Sportshop 
Laarbeek en verras je omgeving.

Kevin van Schijndel 

De 16-jarige Kevin van Schijndel 
uit Aarle-Rixtel verraste vriend 
en vijand met een prachtige 3e 

plaats bij de Duvelscross.
Kevin is ook actief als voetballer 

bij A.S.V. in Aarle-Rixtel

Runners Club Lieshout

Kevin van Schijndel 

Runners Club Lieshout

handboogschieten Dubbele overwinning voor 
Krijgsman Soranus

Laatste wedstrijden van het 51e Ganzenwinkeltoernooi

Vierde indoorwedstrijd Krijgsman Soranus

Lieshout - De schutters van St. 
Antonius uit Nijnsel  waren don-
derdag 13 november te gast bij 
Krijgsman Soranus. Er werd een dub-
bel programma afgewerkt, namelijk 
de tweede ronde om de wisselbeker 
en het door de Lieshoutenaren geor-
ganiseerde toernooi.

De wedstrijd om de wisselbeker ging 
over twee rondes, waarvan de eerste, 
die in het voorjaar in Nijnsel was ver-
schoten, een 8-4 overwinning voor 
Krijgsman Soranus had opgeleverd. 
Deze wedstrijd wordt verschoten 
met drietallen waarbij voor elk drietal 

maximaal vier punten te winnen valt. 
Ook nu was Krijgsman Soranus weer 
de betere met een uitslag van 9-3 in 
hun voordeel, waardoor de totaaluit-
slag kwam te staan op 17-7. Voorzitter 
Ad Endevoets kon zodoende de wis-
selbeker in ontvangst nemen, welke in 
ieder geval weer een jaar in Lieshout 
blijft.

Voor het tweede gedeelte van de 
wedstrijd, het toernooi van Krijgsman 
Soranus, moesten de Nijnselnaren een 
gemiddelde van 178,70 schieten. Ze 
kwamen er kort bij, want ze eindigden 
op een gemiddelde van 175,50. Een 

min van 3,20 punt. Krijgsman Soranus 
moest 199,25 schieten. Ze bleven hier 
1,51 punt onder, zodat de totaaluitslag 
hier 1,69 was in het voordeel van de 
Lieshoutenaren. Sint Antonius had in 
de persoon van Johan Scheepers met 
237 punten wel de beste schutter van 
de avond.

De uitslagen
Ad Endevoets 234; Arjan van de 
Heuvel 224; Rik van de Westerlo 224; 
Maarten van de Elsen 208; Paul van de 
Broek 200; Stephan Wijffelaars 191; 
Theo van de Laar 190; Rita Endevoets 
172; Nelly van de Laar 134.

Lieshout – Voor de indoorschutters 
van HBV Krijgsman Soranus vond 
zondagmorgen alweer de vierde ron-
de plaats. Het eerste team had een 
thuiswedstrijd en kwam tot een totaal 
van 755 punten. 

Beste schutter was Ad Endevoets, die 
in 30 pijlen 277 punten schoot. Het 

tweede team dat in Milheeze moest 
schieten scoorde 614 punten met als 
uitblinker Arjan van de Heuvel met 234 
punten. De jeugd trok naar Mierlo. Zij 
hadden zonder uitzondering allen een 
goede dag waarbij alle persoonlijke re-
cords gebroken werden.

De uitslag
Ad Endevoets 277; Willem Bekx 247; 
Arjan van de Heuvel 234; Theo van 
de Laar 231; Maarten van de Elsen 
229; Stephan Wijffelaars 216; Dion 
Thielen211; Jim Daniëls 189; James 
Stam 181; Ziggy Daniëls 166; Alex van 
de Ven 159; Nelly van de Laar 151; Noa 
Relou 128; Jeffrey van de Post 103.

Aarle-Rixtel - Tegenstander voor de 15e 
en op een na laatste wedstrijd van het 
51e van Ganzenwinkeltoernooi was 
HBV de Vriendschap uit Mierlo. Deze 
vereniging was donderdag 13 november 
met 15 schutters aanwezig op de doel in 
Aarle-Rixtel. Zij hadden, mede op basis 
van het resultaat van afgelopen jaar (4e 
plaats), hoge verwachtingen. 

Vooraf gaven zij aan 3045 punten te 
gaan schieten. Enkele schutters schoten 
ruim door het aangegeven aantal punten 
en voor 1 schutter was het de 1e 25 me-
ter wedstrijd. Dit alles maakte dat er in 
totaal 3070 punten werden geschoten, 
een positief saldo van + 25 punten. Dit 
is een mooi resultaat. Hoogste schut-
ter van de avond werd Ton Verhees van 
de Vriendschap met 231 punten. Erwin 
Wijnhoven werd hoogste schutter bij de 

Eendracht. Hij schoot 228 punten in to-
taal.
 
Resultaten schutters de Eendracht: 1. 
Erwin Wijnhoven 228, 2. Frank Schepers 
228, 3. Toon van Hoof 217, 4. Walter 
Jansen 200, 5. Geert van Ganzenwinkel 
196, 6. Jan van Rooy 192, 7. Arno 
Donkers 178, 8. Jo Maas 158, 9. Harrie 
Moors 61 (hs).

De 16e en laatste wedstrijd van het 
51e van Ganzenwinkeltoernooi werd 
zaterdag 15 november verschoten. 
Tegenstander was HBV St Willibrordus 
uit Milheeze. Zij waren met 8 schutters 
aanwezig op de doel in de Lijsterstraat. 
Tijdens deze vlot verlopen wedstrijd 
schoten 4 schutters ruim door hun op-
gegeven aantal punten en de andere 
4 lieten nogal wat punten liggen. In 

totaal schoten zij 1691 punten bijeen. 
Vooraf hadden ze gedacht 1731 pun-
ten te gaan halen. Een resultaat van –40 
punten. Hoogste schutter van de avond 
werd J. v/d Laak van St Willibrordus 
met 232 punten. Hoogste schutter 
bij de Eendracht was wederom Erwin 
Wijnhoven met 227 punten.

Resultaten schutters de Eendracht: 1. 
Erwin Wijnhoven 227, 2. Frank Schepers 
221, 3. Toon van Hoof 219, 4. Geert 
van Ganzenwinkel 201, 5. Walter Jansen 
200, 6. Jan van Rooy 189, 7. Gerrie van 
Hoof 132 (hs).

De prijsuitreiking van het 51e van 
Ganzenwinkeltoernooi vindt plaats op 
de doel aan de Lijsterstraat 25 in Aarle-
Rixtel op woensdag 26 november, aan-
vang 19.30 uur.

De laatste wedstrijd waarop de schutters zich concentreren alvorens zij een schot afgeven

APK-actie bij AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95

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

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

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

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Bekertoernooi 
WAC Zaalvoetbal 
van start

Beek en Donk – het WAC-
Bekertoernooi startte donderdag 13 
november. Het aloude knock-outsys-
teem is in ere hersteld, waardoor A en 
B-klassers elkaar al in de eerste ronde 
tegen konden komen. Zo was de eer-
ste wedstrijd direct een onderonsje 
tussen beide klassen. 

De ervaren mannen van FC Avondrood 
namen het op tegen de baltovenaars 
van D3 Architecten/ Café-Zaal Dave 
van de Burgt. Laatstgenoemden ble-
ken duidelijk een maatje te groot. Al 
snel werd Avondrood op 2 tegentref-
fers getrakteerd en keek het tegen 
een achterstand aan. T. Smulders be-
zegelde het lot van de B-klassers door 
halverwege in twee minuten tijd twee-
maal doel te treffen. Uiteindelijk prikte 
D3 er nog eentje bij en was de 5-0 en 
de kwalificatie voor de volgende ronde 
een feit. 
 
Wedstrijd 2 van de avond bracht een 
heus bekerspektakel. Meulensteen/
van Lieshout, die in de A-klasse zich 
kranig weten te weren tot op heden, 
maakte er samen met  de koploper 
uit de B-klasse, FC van de Burgt, een 
enerverend potje van. Het gelijk op-
gaande duel kende een keurig score-
verloop, waarbij het evenwicht telkens 
weer hersteld werd. Uiteindelijk be-
reikten de kemphanen een 3-3 stand 
na 36 minuten speeltijd. Dat bete-
kende penalty’s om zo de beslissing te 
forceren. Deze loterij eindigde in het 
voordeel  van FC van de Burgt, waar-
mee de eerste verrassing een feit was. 
Meulensteen/van Lieshout ligt daar-
mee uit het bekertoernooi.
 
Café Thuis en Café-Zaal de Tapperij 
stonden vervolgens aan de aftrap om 
de opwinding van het vorige duel 
een spectaculair vervolg te geven. Al 
snel bleek dat de fiere koploper uit de 
A-klasse een flinke maat te groot was 
voor de rode lantaarndrager uit die-
zelfde klasse.  Café Thuis keek vroeg 
tegen een grote achterstand aan en 

liep als vanzelfsprekend achter de 
spreekwoordelijke feiten aan. De tel-
ler hield halt bij 8-1, mede dankzij 4 
treffers van R. Ros, waarmee Café-
Zaal De Tapperij zich eenvoudig wist 
te plaatsen voor de volgende beker-
ronde.     
 
Een clash tussen A en B-klasse volgde 
na deze eenzijdige partij. Het goed ge-
organiseerde FC Geerts trof de huidig 
kampioen uit de A-klasse, van Kuringe 
adviesgroep. Die goede organisatie 
stond in de beginfase wel te slapen, 
waardoor van Kuringe direct een vei-
lige marge van 2-0 in kon bouwen. 
Geerts beet zich vast in dit duel en wist 
knap de aansluitingstreffer te produce-
ren, waardoor het geloof in een goede 
afloop terugkeerde. R. Klomp Bueters 
schoot deze direct aan diggelen. Mede 
dankzij 3 treffers van hem wist van 
Kuringe met duidelijke cijfers door te 
bekeren. Het werd 6-1.
 
De laatste bekerwedstrijd van deze 
avond ging tussen de B-klassers Aben 
& Slag Advocaten en Hurkmans 
Plaatwerk BV. Beide ploegen draaien 
in de competitie nog erg stroef en dit 
was een uitgelezen mogelijkheid om 
korte metten te maken met de vorm-
dip. Beide ploegen streefden dan ook 
naar een welkome overwinning. De 
wedstrijd was goed in evenwicht en 
na een snelle voorsprong voor Aben 
& Slag kwam Hurkmans 6 minuten 
later goed terug. Aan elkaar gewaagd 
streed de ervaring met de dartele ta-
lenten die uiteindelijk de zege over de 
streep wisten te trekken. Eén doelpunt 
was voldoende om Aben & Slag te 
elimineren. Daarmee zette Hurkmans 
een punt achter hun zegeloze reeks.
 
Op 22 januari wordt het bekertoernooi 
hervat met de resterende 1e ronde 
partijen.  

zaalvoetbal

Kinderopvang
     HET LIEVEHEERSBEESTJE

www.kinderopvanghetlieveheersbeestje.nl
Beukenlaan 51, Beek en Donk   0492-770474  

‘Kinderopvang in 
huiselijke sfeer’
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Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Donderdag 20 november 
Expositie illustratief vormgever Freddie 
Segers
Van Schijndel, Passie voor Wonen, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk

Open Laarbeekse 
Biljartkampioenschappen t/m 22 nov.
13.00 uur, Ontmoetingscentrum
Beek en Donk

Informatiebijeenkomst Rabobank 
Senioren
18.30 uur, Ontmoetingscentrum
Beek en Donk

Paranormale avond beurs
19.30 uur, Herberg ‘t Huukske,
Beek en Donk

Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij,
Beek en Donk

IVN lezing over zeggen en 
waterplanten
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 21 november 
PLUS Disco Senzation White
20.30 uur, Club Energyruimte Dorpshuis 
Lieshout

Tim Knol solo
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zaterdag 22 november 
Speelfeest Handbalvereninging BEDO 
en KPJ
9.30 uur, D’n Ekker, Beek en Donk

Zwangerenverwendag (vol=vol)
10.00 uur, Het Klokhuis, Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Expositie beeldend kunstenaar Dennis 
Epke t/m 23 nov.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk

Kampioenswedstrijd VV Mariahout A1
14.30 uur, Sportpark de Neul, 
St.Oedenrode

Sinterklaasviering KansPlus
18.30 uur, Herberg ‘t Huukske,
Beek en Donk

Benefi etconcert t.b.v. De Roparun
19.00 uur, Dorpscafé De Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Dave & Dave Open Darttoernooi
19.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Bierproeverij
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

55-jarig Jubileumfeest Teugelders
20.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zondag 23 november 
Nationaal Judotoernooi
9.30 uur, Sporthal D`n Ekker,
Beek en Donk

Maandag 24 november 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Brainstorm buurthulp met Bert Kuijpers
19.30 uur, Franciscushof 17, Lieshout

Dinsdag 25 november 
Sinterklaasmiddag voor Senioren
14.00 uur, Zonnetij, Aarle Rixtel

Lezing Erven en Schenken
19.30 uur, aula Uitvaartverzorging 
De Groof, Beek en Donk

Woensdag 26 november 
Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Donderdag 27 november 
Liederentafel ‘t Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte Zonnetij, 
Aarle-Rixtel

Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij,
Beek en Donk

Vrijdag 28 november 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Relax,create en shop
19.30 uur, Wellness Spa BasicFlow, 
Aarle-Rixtel

Jeugdtoneel De Vriendenkring: ‘De Da 
Vinci Kolder’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Crazy Thuis Wives: Wijnproeverij!
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
Cafe Zaal de Tapperij

Zaterdag 29 november 
Kleindieren Tentoonstelling
10.00 uur, Tuincentrum de Biezen,
Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal Lage Heesweg, 
Beek en Donk

Tienerwerk Lieshout Teens Pepernoten 
Disco
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Far From Over LIVE!
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Local Heroes !
20.30 uur, Café/Zaal De Tapperij,
Beek en Donk

Saturday Night Fever
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske,
Beek en Donk

Zondag 30 november 
Sinterklaasontbijt
9.00 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

/RotaryGBL

/RotaryGBL
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