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www.mandenmanmeubelen.nl

Deze week staat De MooiLaarbeekKrant 
wederom in het teken van: Mooi in de 
Steigers. Dit huis-aan-huisblad staat 
boordevol met advertenties van bouw 
gerelateerde topbedrijven. 

MooiLaarbeek brengt dit thema in verband 
met de 6% btw-regeling, die verlengd is 
tot eind 2014. Voor deze tijdelijke btw-

verlaging in de bouw is gekozen om 
de woningmarkt en de bouwsector een 
impuls te geven.

Lees hier alles over op pagina 2 en 3 
in deze krant. Lees snel verder om alle 
advertenties te bekijken en leuke ideeën 
op te doen!

Mooi in de steigers

U kunt ook uw folder bij 
laten steken in 

de MooiLaarbeekKrant

Zie ginds komt de stoomboot in Laarbeek weer aan!

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek - De kinderen in Laarbeek kun-
nen opgelucht ademhalen. De goedhei-
ligman vond afgelopen weekend niet 
alleen Groningen, maar ook ons mooie 
Laarbeek. Op zaterdag meerde de Sint in 
Beek en Donk aan. Op zondag ging hij 
opnieuw op pad. Die dag deed hij Aarle-
Rixtel, Lieshout en Mariahout aan.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

De redactie van MooiLaarbeek be-
zocht de intochten en maakte vele fo-
to’s. Nieuwsgierig? Kijk dan voor een 
overzicht op pagina 14 en 15 in deze 
krant of voor alle foto’s op de website 
www.mooilaarbeek.nl. 

Johan van Bakel maakt Sint blij 
met nieuwe staf

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Edelsmid Johan van 
Bakel (32) heeft de nieuwe staf van 
Sinterklaas ontworpen. Omdat Sints 
oude staf, na 26 jaar intensief ge-
bruik, toe is aan vervanging, maakt de 
goedheiligman vanaf dit jaar gebruik 
van een nieuw, in messing gegoten, 
exemplaar. Deze nostalgisch vormge-
geven staf is te bewonderen tijdens 
de uitzendingen van het ‘Sinterklaas-
journaal’.

“Vorig jaar werd ik door Sinterklaas 
gebeld vanuit Madrid. Hij vertelde dat 
hij op zoek was naar een andere staf. 
Zijn oude staf begon te verslijten”, 
aldus Johan van Bakel. Sint wilde de 
staf het liefst bij de intocht van 2012 al 
gebruiken, maar dat was niet haalbaar 
voor de edelsmid: “Het was te kort 
dag. Sint besloot daarom zijn oude staf 
nog een jaartje te gebruiken.”

Lees verder op pagina 5 van deze 
krant. 

Johan van Bakel met dé nieuwe staf van Sinterklaas 
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E verkoop@mooilaarbeek.nl

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooilaarbeekkrant.nl 

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

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

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

De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

Een man die het heel druk heeft, 
verandert zelden van mening.

Friedrich Nietzsche 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Mooi in de steigers
Verlaging BTW in de bouw: wanneer 6 btw-
regeling?
Vanaf 1 maart 2013 geldt er een tijdelijke 
btw verlaging in de bouw (tot eind 2014), 
om de woningmarkt en de bouwsector een 
impuls te geven. Deze regeling mag worden 
toegepast op arbeid (geen materialen) bij 
woningen ouder dan 2 jaar op onderhouds- 
en renovatiewerkzaamheden. Wat de 
voorwaarden van de 6% btw regeling zijn en 
bij welke werkzaamheden de verlaagde btw 
toegepast mag worden lees je hier.

Voorwaarden en aandachtspunten 6% btw-
regeling
Er zijn uiteraard enkele voorwaarden en 
aandachtspunten waar je, als uitvoerder van de 

onderhouds- en renovatiewerkzaamheden, 
reken-ing mee moet houden.  

• De tijdelijke verlaging van 21% naar 6% 
btw is van toepassing op de arbeid en NIET 
op de materialen.
• De woning waar de renovatie- en/
of onderhoudswerkzaamheden worden 
uitgevoerd moet minimaal 2 jaar oud 
zijn. De opdrachtgever hoeft niet perse 
een schriftelijke verklaring af te geven. 
De belastingdienst kan dit namelijk zelf 
controleren. Aangezien het risico echter 
bij de dienstverlener ligt, is het slim om bij 
twijfel de opdrachtgever wel een verklaring 
te laten tekenen.
Welke werkzaamheden vallen onder de 6% 

btw-regeling? 
Onder de tijdelijke verlaging van de btw valt 
het vernieuwen, vergroten, vervangen of 
herstellen en onderhouden van (delen van) 
de woning. Specifiek gaat het om onder 
andere de volgende werkzaamheden:

 • De arbeid van het vervangen van een 
keuken, badkamer en toilet.
• Als de installatie bouwkundig deel 
uitmaakt van de woning, valt een sauna 
of airconditioning systeem ook onder de 
regeling.
• Diensten verricht door archi-tecten, maar 
alleen als de architect de werkzaamheden 
ook begeleidt.
• Een invalidentrap in een woning.

In Memoriam 
Joke van Lankveld-Ceelen

In Memoriam  Zr. Beijers 

Vorige week dinsdag is Joke 
van Lankveld-Ceelen slachtoffer 
geworden van een ongeval op de 
Bosscheweg in Beek en Donk.

Joke had haar wortels in de 
Deense Hoek in Lieshout en was 
daar ook vaak te vinden. Met 
haar grote hart voor alles wat 
groeit en bloeit was ze heel erg 
ontdaan over de plannen voor 
een weg door Laarbeeks gebied.

Vrijwel vanaf het begin heeft ze 
zich ingezet voor de acties van 
NIKSWEG. Onvermoeibaar heeft 
ze handtekeningen verzameld, 
ze plakte stickers, maakte grote 
emmers pannenkoekenbeslag, 
bracht pamfletten rond, 
schilderde borden, zette de 
‘Anemoontjes- tocht’ door de 
Ruweewsels uit en deed nog 
veel meer. Je kon altijd op haar 
rekenen.

Ze was enorm creatief. Ze maakte 
een boek met foto’s en informatie 
over onze acties voor de toen 
nieuwe burgemeester Gillissen, ze 
maakt ontwerpen voor de borden 
en zorgde voor het logo van 
‘Landelijk Laarbeek’.

We wensen haar familie heel 
veel sterkte toe. We zullen haar 
missen! 

Actiegroep NIKSWEG 

Op 7 november is Zr. Ewalda Beijers 
op 90-jarige leeftijd in Asten over-
leden. In 1945 trad zij in bij de Mis-
siezusters Franciscanessen in Asten, 
waar zij de opleiding ging volgen als 
wijkverpleegkundige. Na haar werk-
zaamheden als wijkverpleegkunde 
in Asten en omgeving heeft zij in 
Aruba, samen met medezusters, de 
wijkverpleging opgericht. Zr. Ewal-
da Beijers werkte daar 10 jaar. In 
1969 kwam zij terug naar Asten. Na 
die periode werd zij opnieuw wijk-
zuster, nu bij het ‘Wit Gele Kruis’ 
in Lieshout en Mariahout. Ze ging 
wonen op de Rooijseweg, later op 
De Nieuwe Erven. Zr. Beijers heeft 
32 jaar in Mariahout gewoond. Op 

80-jarige leeftijd ging zij terug naar 
‘het klooster’ in Asten. 

Wij herinneren ons Zr. Beijers als een 
behulpzame, goedlachse vrouw die 
altijd voor iedereen klaarstond. Eerst 
in haar werk en later als vrijwilligster 
voor de parochie. Voor haar werk-
zaamheden in de parochie heeft 
zij een Pauselijke onderscheiding 
ontvangen. Na een drukbezochte 
uitvaartviering in de kapel van het 
zusterklooster, is zij begraven op de 
begraafplaats van de missiezusters 
in Asten. 

Parochie 
O. L. Vr. v. Lourdes Mariahout 

Dominique   
Na 5 jaar nog altijd onze Supergirl

We missen je nog steeds.
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Heesweg 24, Beek en Donk   www.brdakbedekkingen.nl   06-30490101
Bel voor een afspraak.

Gratis wintercheck van uw dak
Voorkom schade door lekkage en laat gratis uw dak nakijken.

Gratis wintercheck van uw dak
Voorkom schade door lekkage en laat gratis uw dak nakijken.

Gratis wintercheck van uw dak
Voorkom schade door lekkage en laat gratis uw dak nakijken.

• En al u zink en felswerk

• Epdm

• En al u zink en felswerk

• Epdm

• PVC

• Bitumineuze

• PVC

• Bitumineuze

Mooi in de steigers

vier kernen, één partij
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Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst

Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst

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

Opening vogelnatuurpad in de Groene Long
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk- In de Groene Long is 
vrijdag een vogelnatuurpad geopend. 
Het initiatief ligt bij het IVN (Instituut 
Voor Natuurontwikkeling) Laarbeek. 
Het gemeentebestuur heeft beslo-
ten een deel van de IDOP-gelden 
(Integraal Dorp Ontwikkelings Plan) 
hiervoor beschikbaar te stellen. Deze 
subsidie wordt door de provincie 
Noord-Brabant gegeven om de leef-
baarheid van de kernen te verbeteren.

Moerasgebied
Samen met Cees Burghouts, de voor-
zitter van het IVN, opende wethouder 
Joan Briels het nieuwe vogelnatuur-
pad in De Muziektuin. Die ligt tussen 
de kerkdorpen Beek en Donk in het 
midden van een beekdalzone, een 
moerasgebied, dat zich uitstrekt van 
kasteel Eykenlust tot aan de Goorloop. 
In De Muziektuin is veel typische plan-
tengroei, wat duidelijk maakt dat het 
gaat om een moerasgebied. Daarnaast 
komen er een 50-tal verschillende vo-
gels voor, die dit gebied geschikt ma-

ken voor de aanleg van een natuur-
pad. 

Wandelroute
In de tuin, naast het enkele jaren ge-
leden in oude glorie herstelde Parkpa-
viljoen, is de start van het natuurpad. 
Het is mogelijk een route te volgen van 
2,5 kilometer, die voert langs de vijvers 
en een gedeelte van de kanaaldijk. Er 
is ook een uitbreiding op deze route, 
van 4 kilometer. Het hele gebied tot 
aan de Goorloop wordt dan bestreken. 
Langs de route staan op diverse plaat-
sen borden die iets over een bepaald 
natuuronderwerp vertellen. Daarnaast 
zijn nestkasten voor verschillende vo-
gels opgehangen en zijn er 3 ijsvogel-
wanden aangelegd. 

Bloemenzee
In de Groene Long zijn op verschillen-
de plaatsen, bijvoorbeeld bij de vijver 
aan de Nachtegaallaan, bloemenwei-
den verschenen. “De samenstelling 
van het zaad is zo gekozen, dat je de 
hele zomer bloeiende planten hebt”, 
vertelt Antoon Verhoeven, coördinator 
van de vogelwerkgroep van het IVN. 

“Vooral voor de bijenpopulatie en het 
aantrekken van insecten voor de vo-
gels is zo’n verzameling wilde bloe-
men belangrijk. Maar wij vinden het 
ook niet erg als mensen af een toe een 
bosje bloemen plukken voor huiselijk 
gebruik”, legt hij uit. 

Een begin
Of het nu gaat om de groene karekiet, 
de rietzanger of de zwartkop: de vo-
gels hebben geen geheimen voor de 
mensen van het IVN, die er honderduit 
over kunnen vertellen. Plannen voor 
verfraaiing van het gebied zijn er vol-
doende. Ondertussen gaat het in de 
groep, die als eerste het pad gebruikt, 
ook over de toestand van het pad zelf. 
De mensen van het IVN maken tijdens 
de wandeling, waar ook de burge-
meester en de meeste wethouders bij 
zijn, gebruik van de gelegenheid hun 
wensen nog eens te benadrukken.

Er is in het Parkpaviljoen en de IVN-
winkel een gratis folder te verkrijgen, 
waar bijna alle vogelsoorten op staan 
afgebeeld. Daarop staat tevens de 
route aangegeven. 

Vlnr. Wethouder Joahn Briels, voorzitter IVN Laarbeek Cees Burghouts 
en coördinator vogelwerkgroep Antoon Verhoeven

• De riolering binnen het perceel van een 
woning.
• Garages, schuren, carports, schoorstenen, 
tuinhuisjes e.d.
• Het aanleggen en onderhouden van de 
tuin behorend bij de woning.
• Dakterras of veranda.
• Boilers, Cv-installaties, geisers, 
zonnepanelen, zonneboilers en gaskachels.
• Het uitbouwen van een woning.
• Het aanbrengen of vernieuwen van 
(dubbel) glas.
• Op maat gemaakte goederen die deel uit 
zullen maken van de woning, zoals deuren, 
kozijnen, dakkapellen en inbouwkasten.

• Vloeren die in bouwkundig opzicht deel 
uit maken van de woning.

Bepaal uw budget
Dit is erg interessant allemaal. Waar ga je 
voor? De keuze is reuze op dit moment. 
Maar als je nu eindelijk je slaapkamer wil 
opfrissen, je keuken wilt vervangen, of een 
aanbouw wil realiseren, is het belangrijk 
om je budget goed te bepalen. Wat wil je 
precies verbouwen? Er komt veel bij kijken, 
daarom is het verstandig om een expert  
in te schakelen die je daarbij helpt. Vind 
ze op de steigers in deze editie van De 
MooiLaarbeekKrant. 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel - Het Kouwenbergs kerk-
je in Aarle-Rixtel vormde zondag het 
decor voor het kleinschalige concert 
van Simits: Een groep die met elkaar 
al meer dan 25 jaar Jiddische muziek 
ten gehore brengt. 

In het kerkje, dat door zijn geringe 
omvang zorgt voor een intieme sfeer, 
maakt de geweldige akoestiek van dit 
concert meteen iets bijzonders. De he-
ren van Simits, Max Silverenberg, Kees 
de Wit, Laarbekenaar Rene Vermaes 
(toetsenist) en Ruud Sempel, nemen 
de luisteraars mee in hun enthousias-
me en passie voor deze muziek.

Welk instrument de heren ook ter 
hand nemen, maakt niet uit. Met het 
grootste gemak laten zij de luisteraars 
genieten van hun muziek. Jammer was 
dat de bandoneon van Rene Vermaes 
dit keer in de koffer bleef.

Elk stuk op zich zorgt voor een sfeer 
van optimisme, verdriet of pijn. Met 

korte en soms lange inleidingen ver-
telt Kees de Wit de achtergrond en 
geschiedenis van de stukken die zij 
spelen. De lol en het plezier in wat 
zij doen, spat van het podium af de 
kleine zaal in. Met veel gevoel voor 
dramatiek en muziek nemen zij de 
luisteraars mee naar bruiloften, fees-
telijke gelegenheden en verdriet, pijn 
en wanhoop die toch weer uitmonden 
in hoopvolle en vreugdevolle dingen. 
Zij maken wereldmuziek en zorgen 

voor een ademloze sfeer in het kerkje, 
dat tot de laatste plaats bezet was. 
Er moesten met de haast nog stoelen 
worden bijgezet om ervoor te zorgen 
dat iedereen een zitplaats had. 

Als de laatste tonen geklonken heb-
ben, barst er een oorverdovend ap-
plaus los, en krijgen de heren een 
staande ovatie. Een concert dat de 
moeite meer dan waard was. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda zaterdag 23 november -   
    vrijdag 29 november

Zaterdag 23 november

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Norbertus Daniëls, 
Antonius Daniëls en echtgenote, Riek Heesakkers-
van Duijnhoven (mged), Anna de Korte.

18.30 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Martien en Riet van 
den Heuvel – van Brusssel, Overleden ouders van 
Bommel – van Lierop en Bennie, Tot welzijn van de 
parochie

Zondag 24 november

Christus Koning
09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor Nederlands 
gezongen
Intenties in deze viering voor: Theodorus en Jo-
hanna Brouwers-Knijff (fund), Overleden ouders 
Rooijmans-Theuws (fund), Petronella van Hoof 
(fund), Frans Kemps (buurt), Jan van Kemenade 
(mged), Johan en Clasina Vermeltfoort-Bekx, Leny 
van Soest (mged), Marlies van Venrooij-Bevers, Sjef 
van Vijfeijken, Nellie van Uden-Smeets (mged), 
Anny van Rooi-Verkuijlen, Overleden ouders Van 
Kleef-Merks en overleden familieleden, Theo Kan-
ters (nms familie), Jan Gilsing. 

10.00 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
34e zondag door het jaar, Christus Koning van het 
Heelal Eucharistieviering  m.m.v.  het Dames- en 
Herenkoor, Ceciliafeest Intenties in deze viering 
voor: Voor alle overleden leden van het  Dames- en 
Heren-koor, Overleden ouders van der Most – de 
Groot, Toon van Dijk, Adriaan Loomans, Toon 

Geerts, Overleden ouders van Rixtel – Aardening 
en kleindochter Kelly van Rixtel, Marij van Rixtel en 
zoon Wilbert, Bertus Verbakel, Jan van Dommelen, 
Zuster Marij Verbeeck, Bijzondere intentie voor het 
welzijn van alle leden van het Dameskoor en de 
Cantorij 

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Sint Leonardus 
en het Michaëlkoor. Intenties in deze viering voor: 
Ali Krijnen-Tyssen, Antoon Spaan en overleden 
ouders Verbeten, Harrie en Goen Biemans-Swinkels, 
Gerard Smits, Jan en Narda Verhoeven-Pepers, 
Henk Swinkels, Wilhelmus en Gordina Spoorma-
kers-van den Eijnde Mariëtte en Lambèr hun kinde-
ren, Theodorus en Jacoba Jonkers-Bardoel, Marinus 
Penninx Wilhelmina Vermeulen de echtgenote en 
familie, Jan van Heijnsbergen en Tonnie zijn zoon.

Maandag 25 november

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 26 november

09.00 Beek en Donk
Eucharistieviering

Woensdag 27 november

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

19.00 uur Mariakapel, Aarle-Rixtel 
Rozenkransgebed
     
Donderdag 28 november

Geen viering

Vrijdag 29 november 

Geen viering

Niet als een trotse heerser,
zijt Gij gekomen, 

maar als diegene die bedient,
niet als een strenge rechter,
maar als diegene die weet

wat barmhartigheid is.

Geen macht was bestand
tegen de macht van uw liefde.

Gij overwon het kwaad,
Gij overwon de dood.

Muziek rond de Kerststal in Aarle-Rixtel

Sint Caeciliaviering in de Michaëlkerk

Aarle-Rixtel - De parochie van Aarle-
Rixtel handhaaft de mooie traditie om 
op 26 december, Tweede Kerstdag, live-
muziek te brengen rond de Kerstsstal, 
die in de parochiekerk staat opgesteld. 
De middag duurt van 14.30 tot 15.45 
uur en trekt ieder jaar veel bezoekers. 

Wie met een muzikaal optreden invul-
ling wil geven aan deze middag (indi-
viduele muzikanten, kleine ensembles 
en grotere muziekgroepen, vocaal en/
of instrumentaal), kan zich (tot uiterlijk 
10 december) opgeven bij
Louis van de Weijer, telefoon 

0492-381888, of bij Rob Rassaerts, te-
lefoon 0492-342101. 

U kunt natuurlijk altijd van tevoren bij 
genoemde personen informatie inwin-
nen.

Beek en Donk - Evenals voorgaande 
jaren begint de jaarlijkse Sint Caeci-
liaviering met een gezamenlijke litur-
gieviering van het Michaëlkoor en het 
dameskoor Sint Leonardus. De viering 
begint om 11.00 uur in de Michaël-
kerk.

Na de viering zetten beide de ko-
ren hun feest voort bij Brasserie ‘De 

Zwaan’. Daar zullen de jubilarissen 
van de koren de onderscheidingen van 
de Sint Gregoriusvereniging uitgereikt 
krijgen. Mevrouw Annie Vermeulen 
van het Michaëlkoor krijgt de onder-
scheiding vanwege haar 40-jarig jubi-
leum bij het koor. Mevrouw Annie van 
der Heijden van het Sint Leonardus 
koor vanwege haar 25-jarig jubileum.

De Gerarduskalender is weer verschenen
Lieshout - De Gerarduskalender is een 
uitgave van het klooster Wittem. Deze 
dagkalender bevat inspiratie voor elke 
dag voor ieder die aan zijn leven meer 
diepgang wil geven. De kalender is 
rijk aan bijbel- en bezinningsteksten, 

spreuken, tal van informatie, puzzels 
en moppen. 

De opbrengst van de Gerarduskalen-
der is bestemd voor het missie- en 
ontwikkelingswerk in Zuid-Amerika. 

De kalender à €6,50 per stuk is ver-
krijgbaar bij D. Brusselaars, de Melter 
8 in Lieshout. Tel: 0499-422169. In 
Laarbeek wordt deze kalender zonder 
bijkomende kosten bij u thuisbezorgd. 

Wereldlichtjesdag in de aula van 
Residence Waterhof te Gemert 

Op zondag 8 december a.s. wordt om 19.00 uur Wereldlichtjesdag gehouden. Op Wereldlichtjesdag 
worden over de hele wereld kaarsjes aangestoken om overleden kinderen te gedenken. 

Heeft u een kind verloren? Dan willen wij u uitnodigen op zondagavond 8 december a.s. vanaf 18.40 uur in 
de aula van Residence Waterhof te Gemert, zodat om 19.00 uur alle kaarsjes branden en we een moment 
in stilte onze overleden kinderen kunnen herdenken. 

Na de herdenking zal een “wenslantaarn” worden opgelaten en is er tijdens een samenzijn koffie/thee 
en/of fris voor iedereen. U bent van harte welkom.  

Indien u wenst mag u uw eigen persoonlijke kaarsje meebrengen. 
Aanmelden graag voor vrijdag 6 december op e-mail: revaholland@hetnet.nl 

Waterhof Uitvaartzorg 
Residence Waterhof 

’t Hoogh Huys 3 
5421 LL Gemert

www.facebook.com/Waterhof Uitvaartzorg
www.facebook.com/René van Hoof Waterhof Uitvaartzorg 

Loopgroep voor mensen met 
geheugenproblemen
Mariahout - Zorgboerderij Grooten-
hout start vanaf dinsdag 3 december 
met een loopgroep voor mensen met 
geheugenproblemen. Iedere dinsdag 
om 10.00 uur vertrekt een groep wan-
delaars vanaf de dagbesteding op Stek-
kermortel 3a. 

Het lopen gebeurt onder leiding van 
een fysiotherapeut van Fysiotherapie-
praktijk Kemps & Maas uit Lieshout en 
Mariahout. Na afloop van de wandeling  
is er nog een gezellig samenzijn onder 

het genot van een kopje koffie of thee. 
Mensen met geheugenproblemen zijn 
welkom om, eventueel samen met een 
begeleider, mee te lopen. Er lopen ook 
mensen van de zorgboerderij zelf mee. 
Plezier, het ongedwongen samen zijn en 
een gezonde wandeling zijn de basis. 

Als u mee wilt lopen dan kan dat! Geef 
u op via ouderenlandgoed@gmail.com 
of bel met 06-24829004 (Noudje van 
Bussel). 

Warming up voor de kerst op zondag 15 december
www.kerstfairlieshout.nl

Van Schijndel 
Anteak

Dé woonwinkel
Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  
0492-46 11 00  www.anteak.nl
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Sinterklaasfan 
Na een Sinterklaas-act tijdens zijn oplei-
ding aan de ‘Vakschool Schoonhoven’, 
werd Johan fan van alles wat met het 
Sint-Nicolaasfeest te maken heeft. Na 
zijn afstuderen startte hij als edelsmid 
een zaak in Aarle-Rixtel. Hij ontwierp, 
uit eigen beweging, een ring voor Sin-
terklaas en stuurde deze op naar het 
‘Sinterklaasjournaal’. Daarnaast maakte 
hij twee televisieseries over de goedhei-
ligman. Johan: “Op deze manier leerde 
ik de baas van het ‘Sinterklaasjournaal‘ 
kennen en werd ik benaderd met de 
vraag of ik een nieuwe staf kon maken 
met een nostalgische uitstraling.”

Een race tegen de klok
“Samen met de kostuumontwerp-
ster ben ik op zoek gegaan naar oude 
prenten. We kwamen tot de ontdek-
king dat de staf in vroegere tijden niet 
glad was, maar rijk gedecoreerd.” De 
edelsmid maakte twee tekeningen en 
liet Sinterklaas hieruit kiezen. Het ge-
kozen exemplaar liet hij driedimensio-

naal printen, hij schaafde het ontwerp 
nog wat bij en ging op zoek naar een 
adres waar de staf in messing gegoten 
kon worden. Johan: “Dit was eigenlijk 
het moeilijkste. De staf moest hol wor-
den gegoten anders zou hij te zwaar 
worden. Dat is een moeilijke techniek. 
Gelukkig heb ik tijdens mijn logistieke 
zoektocht veel hulp gehad van Bart 
Kersten.” Na enkele mislukte pogin-
gen in Nederland, België en China, 
vonden ze via een Duits bedrijf in kerk-
benodigdheden eindelijk een geschikt 
ambachtelijk adres in India. De hand-
gemaakte staf arriveerde op 1 oktober 
2013 in Aarle-Rixtel. Daar werkte de 
smid de staf verder af. Johan: “Het was 
een race tegen de klok.” 

Dak- en stormbestendig 
In het ‘Grote Pietenhuis’ sprak de 
Aarlese edelsmid met de Sint: “Hij vond 
de staf fantastisch. Dit nostalgisch mo-
del past goed bij zijn kleding.” Sinter-
klaas was ook verheugd dat de staf te-
gen een stootje kan. Johan: “ Sint was 

blij toen ik vertelde dat de staf dak- en 
stormbestendig is.”

Een uniek exemplaar 
Johan is nu officieel hofleverancier ‘staf 
maken’ van de Sint. Hij is de enige die 
deze staf mag maken. De goud- en zil-
versmid, die normaal producten maakt 
zoals sieraden en vazen, is momenteel 
bijna fulltime bezig met ‘staf werk-
zaamheden’: “Sinterklaas heeft er met-
een 50 besteld. Vanwege de cycloon in 
de Filipijnen waren er transportproble-
men. Gelukkig konden we woensdag-
nacht mijn laatste exemplaren ophalen 
in München.”

Trots 
Het is 26 jaar geleden dat er een nieuw 
model staf is ontworpen. Johan is erg 
trots op zijn opdracht van de goedhei-
ligman: “De kans is heel klein dat je de 
opdracht krijgt om de staf van Sinter-
klaas te maken. Dat is echt uniek. En 
dan ben ik ook nog eens fan van de 
Sint.”

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

Elke zaterdag 
live programma's 

Maandag 25 november 20.00 tot 23.00 uur 
live locatie uitzending Radio Kontakt

over de Ruit en de Noord-Oost Corridor

 
Openbare discussieavond georganiseerd door

Dorpsplatform Aarle-Rixtel in de Dreef.
 

Luistert U ook?

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

KORTING KNIPPEN
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Bovenstaande aanbiedingen zijn geldig van 21 november tot en met 8 december 2013

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag
Pitloze Blauwe Druiven

         500 gram 1.99
Prei        per kilo  0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Party Tomaatjes  250 gram 0.99
Clementine      per kilo  1.49

Geschrapte Worteltjes

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Geldig t/m 16 November

Smakelijk eten!
Groetjes Sint

Smakelijk eten!Smakelijk eten!
Groetjes SintGroetjes SintGroetjes Sint

Geldig t/m 16 November

SINTERKLAASFEEST bij de LEKKERSTE bakker van Nederland
Geldig t/m 23 november Heezer Appeltaartje

van e 9,50 NU e 7,60

Ons Appeltaartje maar dan NOG 
lekkerder. Gevuld met de beste 

spijs... Die moet je proeven

Zonnebloembrood
Heerlijk luchtig mals brood. Een 

beetje grof en boordevol zaden en 
pitten! Lekker gezond dus
van e 2,90 NU e 2,32

Nieuwe categorie!

‘De MooiLaarbeekKrant’

Vervolg voorpaginaverhaal: nieuwe staf voor Sinterklaas
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Nationale  
Bioscoopbon cadeau
bij Zilvervloot Sparen 

€ 50 cadeau
bij onze Plus 
Betaalrekening 

Tot 0,20% korting
op uw Budget 
Hypotheek 

Open een Zilvervlootspaarrekening  
voor uw kind of kleinkind en ontvang: 
• een extra premie van 1% per  

spaarjaar, tot maximaal 10% 
• een Nationale Bioscoopbon cadeau

Open voor 31 december 2013 een  
Plus Betaalrekening en ontvang  
€ 50 cadeau. Samen gemakkelijk  
geregeld met de Overstapservice.

Als u bij uw Budget Hypotheek ook  
een betaalrekening opent, krijgt u  
0,10% korting op uw rente. Passeert  
uw hypotheek binnen drie maanden?  
Dan krijgt u nog eens 0,10% korting.

 Uw complete 
bank bij u 
in de buurt

Meer weten? Vraag ons naar de voorwaarden.

Persoonlijke bank met mooie acties
Wij zijn geen dure bank met marmeren vloeren. Maar een nuchtere bank in de buurt, waar u 
persoonlijk financieel advies krijgt van iemand die u kent. Bij ons vindt u alles onder één dak, 
wel zo handig. En waar andere banken hun kantoren sluiten in dorpen en kleine steden, blijven 
wij juist actief in de regio. Maar we maken uw keuze voor RegioBank graag nóg eenvoudiger. 
Daarom hebben we nu een aantal mooie acties waar u direct van kunt profiteren.

Profiteer nu  van onze acties! Knip uw bon uit  en kom langs. 

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Politiek café:  Hoezo probleem kind
Laarbeek - Voor de tweede keer dit 
jaar organiseert politieke partij De 
Werkgroep een politiek café. Ook dit 
keer willen zij het over de jeugd heb-
ben.

Er komen diverse rijkstaken naar de 
gemeenten de komende jaren. De vol-
ledige verantwoordelijkheid voor de 
zorg voor de jeugd met alle ondersteu-
ning dan wel behandelvormen voor 
kind en ouders en alle begeleiding die 
in het verleden onder de algemene 
wet bijzondere ziektekosten viel, ko-
men naar de gemeente toe. Ook zul-
len meer kinderen die in het verleden 
naar het speciaal onderwijs konden 
opgenomen worden binnen het regu-
liere onderwijs. Dit alles gaat gepaard 
met een forse bezuiniging.

Dit gaat gevolgen hebben voor ons 
allen, steeds meer kinderen zullen 
een beroep gaan doen op onze voor-
zieningen. Naast de aandacht binnen 
het onderwijs is er ook aandacht bij 
de vrije tijdsbesteding. Wie de lijsten 
van de gemeente met de verenigingen 
ziet,  met daarop de aantallen jeugd-
leden, is onder de indruk van het vele 
goede werk dat door die verenigingen 
wordt verricht. De bij die verenigingen 
werkzame vrijwilligers zullen daarbij 
hun handen vol hebben. 
Dan hebben we het nog niet over de 
kinderen die op de scholen extra bege-
leiding krijgen, de onderwijskrachten 
zijn vaak speciaal opgeleid, maar voor 
vrijwilligers kan dat een extra belasting 
betekenen.

Wat doe je als er in de groep kinderen 
zitten die autistisch zijn, die adhd heb-

ben. Hoe ga je om met pesten, kin-
deren die het thuis lastig hebben door 
een echtscheiding of werkloosheid van 
ouders. Zonder al die problemen op 
een hoop te gooien, beseffen we dat 
vrijwilligers met al die variatie te ma-
ken kunnen krijgen.

De Werkgroep wil graag weten hoe de 
verenigingen en hun vrijwilligers daar 
dan mee om gaan.

Onderstaande verenigingen komen 
vertellen hoe het bij hen leeft.
1. Voetbalclub Mariahout
2. Voetbalclub Sparta’25
3. OJA, jongerencentrum Aarle-Rixtel
4. Tienerwerk Lieshout

Ook Tim van de Nieuwelaar,  ambte-
naar jeugd gemeente Gemert, zal deze 
avond vertellen wat hij in zijn werk 
hoort en meemaakt.

Maar het is natuurlijk interessant om 
van meer verenigingen betrokkenen te 
horen hoe zij het ervaren. De Werk-
groep nodigt u daarom van harte uit 
bij de avond aanwezig te zijn.

Plaats: Café Dave van de Burgt, Heu-
velplein Beek en Donk
Datum: Donderdag 28 november 
2013, aanvang 20.00 uur

De avond wordt geleid door Henrie 
Bouwmans.

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

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

Leuke middag voor Yammas Mariahout in De Tongelreep

Mariahout - Het jaarlijkse zwemui-
tje van Yammas is een gewilde 
activiteit. Maar liefst 47  Yam-
mas-leden gingen mee naar De 
Tongelreep. Nadat de huisregels 
werden toegelicht, kon de jeugd 
zich vermaken in de turbotol, op 
de glijbaan, in het bubbelbad, of 

het golfslagbad. Kortom: voor elk 
wat wils.

Dit uitje valt goed in de smaak bij 
de jongeren van Yammas. Som-
mige vrijwilligers en ouders durf-
den ook een sprong in het diepe te 
wagen. Dankzij hun hulp was het 

zwemuitje weer een geslaagde ac-
tiviteit.
  
Komende vrijdag (22 november) 
is het programma van Yammas 
als volgt: Soosavond, streetdance, 
crea, sport. Be there bij Yammas. 
Meer informatie: www.yammas.nl.

06 40 80 64 93
www.cateringdekannelust.nl
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Mooi in de steigers

Bouwkavel te koop. 
Bouw uw eigen droomhuis...?

Centrum Lieshout, Molendreef, 1660m2

t. 040 283 36 36  - info@tenbackdegroof.nl

Spegelt 36a, Nuenen, T. 040 283 36 36
E. info@tenbackdegroof.nl   W. www.tenbackdegroof.nl

Stekkermortel 6a, Mariahout, T: 0499-465100
www.wdvtotaalbouw.nl

Jonge helden krijgen Laarbeeks Kinderlintje

Britt van Stiphout met haar Laarbeekse Kinderlintje Geerte Simons met haar Laarbeekse Kinderlintje Nina Sneijers met haar Laarbeekse Kinderlintje 

Het moment waarop Nina Sneijers haar 
haren af liet knippen voor het goede doel

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek – Nina Sneijers, Britt van 
Stiphout en Geerte Simons werden 
woensdagmorgen op hun basisschool 
verrast door locoburgemeester Hans 
Vereijken. Hij reikte samen met de drie 
Jeugdwethouders van de Laarbeekse 
Jeugdgemeenteraad, een Kinderlintje 
uit aan deze drie lokale helden, omdat 
zij, ieder op hun manier, iets speciaals 
of belangrijks hadden gedaan. 

De Jeugdgemeenteraad van Laar-
beek heeft in 2011 het idee van een 
Kinderlintje bedacht om kinderen, die 
door hun gedrag een voorbeeld voor 
andere kinderen en vol-
wassenen zijn, in het 
zonnetje te zetten. 
De uitreiking vindt 
sindsdien ieder 
jaar plaats op 
de ‘Dag van de 
rechten van het 
kind’ van Unicef 
(20 november).

De drie Jeugdwethouders, Stijn Geene 
(10), Raoul Smits (11) en Maud van 
Deursen (11) zijn, samen met burge-
meester Ubachs en directeur welzijn 
van stichting ‘ViERBINDEN’ Peter 
Kuijs, de juryleden van de Laarbeekse 
Kinderlintjes 2013. Raoul: “Vorige 
week hebben we uit de binnengeko-
men aanvragen de beste gekozen.” 
Maud vult aan: “Om in aanmerking 
te komen voor een lintje zijn er echte 
regels. Bijvoorbeeld als je iemand hebt 
geholpen of een prijs hebt gewonnen 
bij een Nederlands Kampioenschap”. 
De drie Jeugdwethouders vinden het 
geweldig dat ze er vandaag bij mo-
gen zijn. Raoul: “Je beloont kinderen 
die iets goeds hebben gedaan voor 

iemand, dat is leuk om te zien.” Lo-
coburgemeester Hans Vereijken 
is enthousiast over de Kinder-
lintjes: “Het is een erg leuk 
initiatief. Kinderen zijn op 
deze manier een voorbeeld 
voor andere kinderen.”

Britt van Stiphout 
Het derde lintje ging naar 
Britt (10), ook van basis-

school ’t Otterke. Samen 
met haar zus Anouk 

heeft zij ervoor 
gezorgd dat 

een ver-
dwaa lde 

hond weer bij zijn baas is. Britt: “Wij 
gingen onze hond uitlaten. Toen kwa-
men we een andere hond tegen zon-
der riem. We hebben aan iedereen 
gevraagd of ze de hond kenden. We 
zijn zelfs bij ‘Radio Kontakt’ geweest.” 
De zussen hebben de hond mee naar 
huis genomen en de dierambulance 
gebeld. Britt: “De volgende dag hoor-
den we van de dierambulance dat ze 
de eigenaar hadden gevonden.”

Geerte Simons
In de aula van basisschool ’t Otterke in 
Beek en Donk zingen alle aanwezige 
leerlingen een ’Lang zullen ze leven’ als 
locoburgemeester Hans aan twee leer-
lingen een Kinderlintje uitreikt. Geerte 
(10) krijgt 
h a a r 
l i n t j e 

omdat ze een gewonde duif heeft 
verzorgd en opgelapt. Geerte: “Ik had 
de duif gevonden aan de rand van de 
weg. Ik heb hem mee naar huis geno-
men en voor hem gezorgd. Eerst dacht 
ik dat hij dood zou gaan, maar toen 
ging het steeds beter.” Omdat de tam-
me duif in het wild niet kan overleven, 
mag hij bij Geerte blijven wonen: “Hij 
eet gewoon kippenvoer.”

Nina Sneijers 
De hele klas, zittend op de tribune in 
Kindcentrum De Raagten in Beek en 
Donk, applaudisseert enthousiast als 
Hans Vereijken Nina (11) het Kinder-
lintje omhangt. Nina heeft namelijk iets 
heel bijzonders gedaan. Zij heeft 30 
centimeter van haar lange haren af 
laten knippen voor de stichting 
‘Haarwensen’. Deze stichting 
zorgt ervoor dat kinderen, die 
door een ziekte kaal zijn ge-
worden, gratis een pruik krij-
gen van echt haar. Kinderhaar 
is hier zeer geschikt voor, om-
dat dit haar niet grijs en niet 
geverfd is. Nina: “Meisjes die 
kanker hebben, willen liever 
een pruik van echt haar. Nep 
haar is toch anders. Ik vind 

het fijn dat ik zo iemand 
blij heb kunnen 

maken.”

 20%!
op Lego City (geldig t/m 1 december)Piet van Thielplein 50, Beek en Donk  0492 450 009  

    Aanstaande Zondag 24 november 
zijn wij geopend van 10:00 tot 16:00

Deze week langer open!
Ma 25-11 t/m Vrij 29-11 van 9.00 tot 20.00 uur

Zaterdag 30-11 van 9.00 tot 17.00 uur KORTING
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Opgave:

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

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

CHOCOLADELETTER BANKETLETTERS PAKJESAVOND
SINTERKLAAS WEGWIJSPIET PEPERNOTEN
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TEKENING GEDICHT INTOCHT
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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 Tandarten
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Wieteke Jansen

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Annemiek van Uden

2. Co Verhoeven

3. Annie van Lankveld

1 4 6 7 5

3 2 1 9 8

8 2 1

8 3 5 7

9 1

8 7 4 5

8 3 1

6 9 8 7 2

3 7 8 5 4

Puzzle #91911

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept:

Schil de peren en verwijder het klokhuis van de peren. Snijd de peer in 
gelijke schijfjes zodat je met de plakjes een waaier kunt vormen. Pak een 
plak bladerdeeg, leg deze op een bakplaat en vouw de randjes naar binnen 
tot je een rond pizzaatje hebt met een opstaande rand. Prik enkele gaatjes 
met een vork in de bodem en besmeer de bodem met een beetje boter en 
bestrooi licht met suiker en kaneel. Verdeel nu de peer in het midden in een 
waaiervorm. Snijd van de kaas de korsten af en verdeel plakjes kaas over 
de peertjes. Snijd uit het andere plakje bladerdeeg een rondje zo groot dat 
het als een deksel fungeert. Kluts het eitje en besmeer het plakje, en leg het 
boven op het taartje zodat het geheel sluit. Bak het taartje 15/20 minuten 
in een oven van 200 °c af. Serveer het taartje lauwwarm.

4 peren (doyenne de comice)
75 gr suiker
50 gr boter
Vleugje kaneel

8 plakjes bladerdeeg
Kaas (epoisses of brie of 
camembert) 
1 ei

Recept van de week

Tarte Tatin (bladerdeegtaartje met peer en kaas uit de oven) 4 stuks

www.kookcentrumbrabant.nl

BANKETLETTERS

CADEAU

CHOCOLADELETTER

DECEMBER

GEDICHT

HOOFDPIET

INTOCHT

KASTEEL

LIEDJES

MARSEPEIN

PAARD

PAKJESAVOND

PEPERNOTEN

PIET

SCHOEN

SINTERKLAAS

SPANJE

SPECULAAS

STOOMBOOT

STROOIGOED

TEKENING

WEGWIJSPIET

WORTEL

ZAK

MOOI GEZONDMOOI GEZOND Waarom is karnemelk zo gezond?

Karnemelk wordt door veel mensen niet lekker gevonden, ze vinden de geur 
niet lekker. Dit komt omdat karnmelk zuur ruikt. Maar het is wel fris en heel 
gezond. Karnemelk wordt vaak geadviseerd als melkvervanger. Het bevat 
net zoveel calcium als gewone melk. Daarnaast zit er nauwelijks vet in, dus je 
hoeft je niet aan een bepaalde hoeveelheid te houden. Je zult begrijpen dat 
je er geen liters van op een dag moet drinken, maar drie glazen karnemelk 
per dag kan prima. Karnemelk kun je ook het hele jaar door drinken. Maar, 
als je het te zuur vindt, kun je het mixen. Bijvoorbeeld met zoete fruitsoorten. 
Dit zou je kunnen doen in een blender. Voor de smaak zou je ook ranja toe 
kunnen voegen aan karnemelk. Bovendien is er in ‘t Verswarenhuys ook 
karnemelk met framboos verkrijgbaar! Allemaal van 
het Kranenbroeks Kaasboerderijke uit Mierlo-Hout 
èn exclusief verkrijgbaar bij ‘t Verswarenhuys!!!
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zaterdag 23 en zondag 24 november Van 9.00 – 17.00 uur.  Bosscheweg 60a, Aarle-RixtelDe gang door naar achter rijden, De koffie staat klaar

Meubels: 
koloniaal eethoek + 8x stoelen met armleuning - 8x witte eethoek stoelen - spiegels 

- kaarskandelaars - lampen - rolluik - bureau - salontafels - sidetable - kasten - 
fauteuils - stapelbedden - 2x kantoorbureau - tv kasten - vlooienmarkt spullen 

Sanitair: 
2x wastafel op zuil - thermosstaat kranen - pergamon douchebak - glazen 

douchedeuren - toilet  duoblokken - fonteintjes - design radiators

Gebruikt kinder speelgoed: 
spellen - voetbaltafel - kinderfietsen - damesfiets

Deuren en kozijnen: 
6x nieuwe hardhouten tuindeuren – gebruikte kozijnen - en binnendeuren 

stomp en opdek compleet tuindeuren met bovenlicht - kozijnen en 
bovenlichten - antraciet massief kunstof - vlonder delen totaal 13 m2 

Gereedschappen: 
makita bandschuur machines - accuschroefmachine in koffer - kleine 
slijptol - trappen freez - elektrische kettingzaag - schuurmachines - 

kleine compressor - stukadoors steigerbokjes - handcirkel zaagmachine 
- zwaar elektrisch lasapparaat 250 amper + kleine co2 lasapparaat - 

bouwkachels

Garageverkoop

Joshua Verhoeven lijdt al tien jaar aan de chronische vorm van de ziekte van Lyme

“Je wilt iets doen, maar staat machteloos…”
Redacteur: Dieuwke Kommerij Beek en Donk – Zittend aan de keu-

kentafel vertelt Ruben Verhoeven (38) 
het verhaal van zijn broer Joshua (31), 
die al ruim 10 jaar lijdt aan de chro-
nische vorm van de ziekte van Lyme.  
Het  verhaal dat óók het verhaal is van 
een heel betrokken familie-en vrien-
denkring. In december 2012 richtten 
de broers de stichting ‘Hope for Lyme’ 
op. Het doel? Positieve aandacht vra-
gen voor erkenning en herkenning 

van deze onderschatte en chroni-
sche ziekte. 

De broers Verhoe-
ven groeiden 
op aan de Ba-
verdestraat in 
Lieshout in een 
gezin waarvan 

zus Rebecca en 
broer Levi 

ook deel 
uitma-

k e n . 

“Sinds een jaar of 10 woon ik in Beek 
en Donk”, vertelt Ruben,  “maar ik 
voetbal nog altijd bij ELI. Joshua woont 
in Mierlo, samen met zijn vriendin Da-
nielle.”

De diagnose 
Vierentwintig uur per dag heeft Joshua 
pijn. Het begon tien jaar geleden met 
klachten als duizeligheid, vermoeid-
heid, gewrichtspijn , spier- en hoofdpij-
nen. Daar kwam in de loop van de tijd 
een hele waslijst aan klachten bij. Na 
jarenlang ziekenhuis ‘in en uit’, werd 
in het Radboudziekenhuis in Nijme-
gen uiteindelijk de diagnose gesteld. 
Joshua lijdt aan de chronische vorm 
van de ziekte van Lyme. Waarschijn-
lijk is hij ooit gebeten door een teek en 
heeft daar niets van gemerkt. Joshua is 
nu ruim vier jaar volledig arbeidsonge-
schikt en afhankelijk van zorg. 

Geen sociaal leven
Ruben vertelt:  “Het meest trieste is 
dat de ‘verzekeringswereld’ deze chro-
nische vorm niet erkent.  Dat betekent 
dat Joshua al jaren financieel onder-
steund wordt door onze familie.” Hij 
legt uit: “Zuurstofapparatuur, supple-

menten, voeding en medicatie kosten 
heel veel geld. We zijn al een langere 
periode bezig om via een letselscha-
deadvocaat te zorgen voor erkenning 
van zijn ziekte bij zijn verzekerings-
maatschappij. Dit moet ervoor zorgen 
dat Joshua  weer recht heeft op  zijn 
uitkering als zelfstandige.  Als broer 
vind ik het heel erg zwaar om te zien 
dat Joshua zoveel pijn heeft en dat zijn 
sociale leven tot nul gereduceerd is. 
Door de pijn is afspreken bijna onmo-
gelijk.”

Wilskracht en gedrevenheid 
Door de wilskracht en gedrevenheid 
van Joshua is de stichting ‘Hope for 
Lyme’ opgericht. Dit jaar hadden ze 
een eigen unieke stand op het festival-
terrein van WiSH Outdoor. “Dit was 
een succesvolle actie”, vertelt Ruben. 
“We hebben, naast promotie van onze 
stichting, dit muzikale festijn een vro-
lijk tintje gegeven met suikerspinnen, 
ballonnen en lolly’s.  Ook hebben we 
veel  ‘Hope For Lyme’-polsbandjes  
verkocht. Echt geweldig.”

De droom van Joshua
Maar de betrokkenen gaan nog verder 

dan dat. “De komende periode gaan 
we, helemaal los van de stichting, ac-
ties organiseren speciaal voor Joshua.  
We willen ervoor zorgen dat Joshua in 
een gespecialiseerde Zwitserse kliniek 
behandeld kan worden. Dit is zeer 
kostbaar, maar we willen iets doen! 
Hopelijk lukt het om zo’n gespeciali-
seerd centrum ooit in Nederland te 
krijgen. Dan komt de droom van Jos-
hua uit…” 

Meer informatie is te lezen op de site 
www.hopeforlyme.nl.

Redacteur: Martin Prick

Lieshout- De show-en amusements-
groep ‘Die Milka’s’ viert het 5-jarig 
bestaan met een feestavond op 30 
november in café Deja Vu in Aarle 
Rixtel. Vanaf 20.00 uur is iedereen 
welkom. Twan Lijten en Riny Hees-
ters werken ook mee aan de invulling 
van deze avond. De groep bestaat uit 
de zangers Ronald Heijmans, Pierre 
Hink, Fred Langstraat en Peter van 
Vijfeijken. 

Liedjesfestival
Het lied ‘Hela Hi Hela Ho’ was het 
begin van deze tot ver buiten Laar-
beek bekende groep. Het begon al-
lemaal met het Laarbeeks Liedjesfes-
tival, dat jaarlijks door Radio Kontakt 
en de Laarbeekse carnavalsvereni-
gingen wordt georganiseerd. Op de 
melodie ‘Ein Festival der Liebe’ werd 
het jaar erop de hit ‘Bert en Nel’ op-
genomen en in 2010 verscheen hun 
laatste eigen single ‘Lekker Vol’. De 
liedjesfestivals werden overigens 
door de groep nooit gewonnen. 

Dat motiveerde om het maar eens 
over een andere boeg te gooien. Ze 
werden uitgedaagd door mensen, die 
hen vertelden dat ze echte sfeerma-
kers waren. Besloten werd om niet 
meer deel te nemen aan het lied-
jesfestival. “Er ging te veel tijd inzit-
ten en wij zijn leuker en beter als we 

andere nummers zingen”, vertelt Ro-
nald Heijmans. “Tevens stapten we af 
van het puur carnavaleske karakter, 
die onze liedjes tot dan toe hadden.”

‘De Brabantse toppers’
Er volgde een grote reeks van activi-
teiten buiten de carnavalstijd. Het be-
gon met optredens bij voetbal- en an-
dere sportverenigingen. Via het werk 
van Pierre volgde een optreden 
voor een car-
navalsvereni-
ging in 

Amersfoort. Van het een kwam het 
ander en sinds dat jaar zit de groep 
twee à drie keer per jaar met een 
optreden in de provincie Utrecht. De 
carnavalsverenigingen in die streek 
zijn erg gesloten. Echter de Bourgon-
dische achtergrond zorgt voor de be-
hoefte aan groepen als ‘Die Milka’s. 
“Omdat in die streken veel mensen 

uit Brabant de echte Brabantse sfeer 
missen, zijn die avonden nog gezel-
liger geworden en worden we erg 
gewaardeerd”, legt Ronald uit. Pierre 
vervolgt: “We worden in die streken 
aangeduid als ‘De Brabantse top-
pers’. Het is er altijd feest en gezellig 
en niet zelden maken wij er zelf een 
echt uitje van.”

Stoffige gitaar en accordeon
De nummers van 

‘Die Milka’s’ 
worden altijd 

l i ve 

gezongen met een orkestband. Af en 
toe komt er een instrumentale solo 
voorbij. “Daarvoor hebben we een 
stoffige gitaar en een accordeon, die 
zogenaamd worden bespeeld. Dat 
zijn heel leuke momenten in onze 
show”, vertelt Pierre, waarop Ronald 
glundert: “Als Fred het lied ‘Bloed, 
Zweet en Tranen’ zingt is dat een act 
op zich. Het publiek gaat dan uit zijn 
dak.”

Goede doelen
Die Milka’s zijn jaarlijks ook betrok-
ken bij diverse ‘goede doelen’ acties. 
Zo hebben ze diverse keren gezon-
gen in Villa Pardoes en traden ze 
op ten bate van KIKA en Warchild. 
Volgend jaar op 18 januari tijdens de 
veilingavond van Stichting Kinderen 
van Sint Anna (18 januari 2014) zijn 
ze van de partij.

Feest
Op 30 november is iedereen welkom 
in café Deja Vu voor de viering van 
het jubileum. Zoals in de inleiding 
vermeld,  treden behalve de jubile-
rende groep ook enkele zangers op, 
die hun sporen in de lichte muziek al 
hebben verdiend.

Meer informatie over Die Milka’s is te 
vinden op hun website: www.diemil-
kas.nl. 

Links Joshua en rechts zijn broer Ruben

Show- en amusementsgroep Die Milka’s viert eerste lustrum 

De groep Die Milka’s. Vlnr. Fred Langstraat, Ronald Heijmans, Peter van Vijfeijken en Pierre Hink 
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Franca van de Kerkhof

Intiem

Regelmatig wordt me gevraagd of 
ik ook ‘s nachts gebeld word voor 
een overlijdensmelding. Natuurlijk, 
zeg ik dan. Ik heb 24 uur 7 dagen 
in de week de telefoon bij me. 
Maar dat zal toch niet zo vaak 
voorkomen? Nou, het gebeurd 
toch vaker dan je zou verwachten. 
En dat is helemaal niet erg hoor. 
Mensen bellen niet voor niets. Ze 
willen me dan toch even spreken 
via de telefoon, of ik ga er naartoe. 
Ik vind het belangrijk dat ze niet 
hoeven te wachten tot de volgende 
ochtend om vragen beantwoord te 
krijgen of om daadwerkelijk aan de 
slag te gaan. Het heeft ook wel iets 
aparts, de stilte van de nacht.

Zoals een gezin dat me tegen 
middernacht belde. Ik ben er 
meteen naartoe gegaan. De 
overledene was thuis en men wilde 
graag dat ze daar werd opgebaard. 
In eerste instantie op een bed in de 
huiskamer, maar uiteindelijk kreeg 
ze haar eigen ruimte die liefdevol en 
met zeer veel zorg werd ingericht.

Er werd koffie gezet en onder 
het drinken ervan werden 
herinneringen opgehaald en 
de wensen van de overledene 
uitgesproken. Ze wilde in kleine 
kring de afscheidsviering in het 
crematorium houden. Onder het 
tweede of derde kopje koffie stelde 
ik voor de afscheidsviering thuis te 
houden. Bij die optie hadden ze 
niet stilgestaan. Dat leek ze wel 
iets, en naarmate de stilte van de 
nacht zijn intrede deed, werd dit 
voorstel steeds concreter.

Ondertussen werd ook de ruimte 
klaargemaakt voor de opbaring. 
Samen met de thuiszorg en degene 
die mee wilden helpen begonnen 
we aan de laatste verzorging. 

Er werd een kist uitgekozen die de 
kleinkinderen helemaal mochten 
beschilderen. Ruim twee uur zijn ze 
ermee bezig geweest, ook de ouders 
deden mee. Zelfs de onderkant van 
de kist werd beschilderd.

Om de hele sfeer van intiem 
samenzijn te vervolgen stelde ik als 
rouwvervoer de uitvaartbus voor. 
Dit was absoluut van toegevoegde 
waarde. Daar gingen we dan op 
de uitvaartdag, met zijn allen in de 
bus, en dan bedoel ik echt met zijn 
allen. De kist stond in het midden.

www.uitvaartbus.com

Groot oogt professioneel 
Hoe groter je een ruimte indeelt, 
hoe professioneler en steviger 
het oogt. Groot is ook vaak 
makkelijk, overzichtelijk en 
te begrijpen. Kijk eens om je 
heen in je eigen woonkamer en 
bedenk je eens welke spullen 
wegvallen, omdat ze zo klein zijn. 
Als je een nieuwe lamp, nieuwe 
accessoire(s) of bijvoorbeeld 
bijzettafel gaat kopen, ga dan 
voor groot, sterk en robuust.

Verlichting in je interieur
Je woonkamer, keuken, bad-
kamer of slaapkamer krijgen 
pas echt style met goed licht. 
Dat begint bij het type lampje 
dat je koopt in de supermarkt. 
Voor gezellig warm licht koop 
je dus geen fel lampje of leds 
(al zijn er tegenwoordig meer 
sfeervolle leds op de markt). 
Besteed echt veel aandacht aan 
licht in je huis. Laat je adviseren, 
je zult er geen spijt van krijgen. 

Een spotje op de juiste plek en 
de juiste richting in kan echt 
wonderen doen met je interieur.
Vergis je ook niet in de kracht 
van indirect licht. Indirect licht is 
fijn voor het oog en zorgt voor 
een rustige, chique omgeving. 
En met jaloezieën kun je het licht 
nog verder optimaliseren.

Natuurproducten in je huis
Natuur werkt voor veel mensen 
rustgevend en relaxerend. 

Maak daar gebruik van in je 
huis. Je kunt al heel eenvoudig 
starten met planten in je huis. 
Als je de natuur wat verder wilt 
doortrekken in je interieur, dan 
kun je vooral veel onbewerkt 
hout gebruiken. Pas hier wel op 
voor te grote stukken onbewerkt 
hout, dat kan zorgen voor een 
wat rommelige indruk. 

Tips voor je interieur! 

Item in uitzending 
Man bijt Hond verplaatst

Voorlichtingsavond over Windows 8

Beek en Donk - Op vrijdag 28 juni 
bracht het programma ‘Man bijt 
Hond’ een bezoek aan het Sint Leo-
nardus gilde in Beek en Donk. Maan-
dagavond zou dit item in de uitzen-
ding te zien zijn. In verband met de 
gebeurtenis in de Filipijnen is dit nu 
verplaatst naar een andere keer. 

Reporter Nienke Eijsink en haar col-
lega’s van de NCRV hebben een pro-
gramma gemaakt over de diverse 
Nederlandse tradities. Dit programma 

willen ze aan Unesco aanbieden met 
de bedoeling om deze tradities op de 
werelderfgoedlijst te krijgen. De inte-
resse ging met name uit naar het Bra-
bants wipschieten.
Het Sint Leonardus Gilde is het er he-
lemaal mee eens dat giro 555 voor de 
Filipijnen nu belangrijker is. Zij excuse-
ren zich voor het ongemak en gaan er-
van uit dat zij weer een nieuw bericht 
krijgen over wanneer het item wordt 
uitgezonden.

Aarle-Rixtel - Heeft u een nieuwe 
computer of Tablet waarop al die 
mooi gekleurde vierkantjes staan? 
Deze vierkantjes noemt men Apps. 
Het zijn programs die op uw compu-
ter of Tablet staan en u kunt er nog 
veel meer downloaden. Windows 8 
is niet moeilijker dan zijn voorgan-
gers, maar u moet de weg weten.

Op maandag 25 november wordt 
u de weg gewezen, als u tenminste 
aanwezig bent. De voorlichtings-
avond over Windows 8 begint om 
20.00 uur in het MFC ‘De Dreef’ aan 
de Duivenakker 76 te Aarle-Rixtel. U 
bent van harte welkom. 

Jongere generatie goed 
vertegenwoordigd bij PNL

Laarbeek - Volgend jaar maart zijn 
er weer gemeenteraadsverkiezin-
gen. Veel politieke partijen zijn al 
druk bezig met het opstellen van 
hun kieslijst. Ook PNL, de grootste 
partij in de huidige gemeenteraad, 
is hiermee volop bezig. Voor PNL 
is de samenstelling van de lijst zeer 
belangrijk. Het doel van PNL is om 
zowel de vier dorpskernen van Laar-
beek als verschillende generaties te 
vertegenwoordigen op de kieslijst. 
De jongere generatie is vaak nog on-
dervertegenwoordigd in lokale poli-
tiek, vindt PNL. “De gemeenteraad 
zou een afspiegeling moeten zijn 
van Laarbeek, dus ook de jongere 
generatie zou meer vertegenwoor-
digd moeten zijn in de gemeente-
raad”, aldus Hans Vereijken, die 
onlangs herkozen is tot lijsttrekker 
van PNL voor de verkiezingen van 
volgend jaar. 

PNL probeert met zijn jongerenle-
den ook deze generatie te verte-
genwoordigen in de gemeenteraad. 
De volgende leden zijn actief bij de 
partij: Jan Biemans, Gijs Vereijken, 
Robin van Waardenburg, Arian de 
Groot, Ilse Barten, Martijn van Vijf-
eijken, Jouk Lucassen  

en Bowen Straatman. Ook zijn jon-
geren volgens PNL erg belangrijk 
voor de toekomst van de partij. Zij 
zijn namelijk de oudere generatie 
van de toekomst. “Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst!”

LIMADO
AUTOBANDEN ZOEKT ZATERDAGHULP

15/16 jaar oud en zoek je 
een zaterdagbaantje?  

Bel naar 0499-421014 en vraag naar Marco

De Stater 10
5737 RV, Lieshout

0499 421 014
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Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk          0492-466351          06-53576082          www.vanossparket.nl

U kunt bij ons terecht voor: 
• Laminaat    • PVC    • Renovatie vloeren  
• Renovatie trappen   • Duoplanken   • Plankenvloeren 
• Traditioneel parket   • Schaderapporten   • Lamelvloeren
Maatwerk zoals houten werkbladen, tafelbladen afwerkingen met hout, etc. 

Herfstkorting: Vloeren schuren vanaf 18 euro p/m2 
U bent van harte welkom 

in onze showroom  

Woensdag en vrijdag van 
18:00 tot 20:00 

Zaterdag 10:00 tot 17:00 

Elke eerste zondag van de maand 
geopend van 12:00 tot 16:00 

Mooi in de steigers

Arian de Groot
Korenmijt 19 B
Beek en Donk

0492 - 36 80 39

Vier generaties in Mariahout
Stèfanie van Hout (26) is op 7 november bevallen van dochter Tess. Dat is al een 

feestelijke gebeurtenis op zich, maar het feit dat zij nu vier generaties hebben, maakt 
het nog feestelijker. Stèfanies moeder Marie-Thérèse van Hout - Slaats (50) werd oma 

en Ann Slaats - van der Linden (77) mag zich overgrootoma noemen. 

“Hoe ouder we worden, hoe meer we beseffen hoe bijzonder dit is”

Stichting ‘Vrienden voor het Leven’ viert 25-jarig bestaan 

Vlnr. Herman van Schaijk, Nico Dekkers, Antoon van Schaijk, Ronald Klessens, Ton van Wetten en Wim van de Burgt

Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Beek en Donk – Vrienden voor 
het leven zijn ze: Antoon van  
Schaijk, Ronald Klessens, Nico 
Dekkers, Wim van de Burgt, Ton van  
Wetten en Herman van Schaijk, 
zes mannen van eind vijftig, be-
gin 60. Afgelopen weekend vier-
den ze het 25-jarig jubileum van 
hun stichting ‘Vrienden voor het 
leven’.

Dit deden zij in Rotterdam, samen 
met hun vrouwen. Met de jubile-
umpet op werd een rondvaart ge-
maakt, een vriendenclub ‘Kwizut’ 
gespeeld en de Euromast beklom-
men.

Hoe het begon… 
Het begon allemaal op de Cani-
siusschool in de Kerkstraat. Daar  

 

ontstond de vriendschap tussen 
de mannen. Er werd geknikkerd 
en gevoetbald bij Sparta’25. Even 
later gingen ze met de club bij 
zwembad ‘De Koppelen’ achter 
de meiden aan. De eerste brom-
fiets, het stappen in Mariahout: 
het werd allemaal samen beleefd. 
Na de middelbare school koos ie-
der zijn eigen richting. “Dat is ook 
de kracht van onze club”, vertelt 
Antoon. “We zijn allemaal heel 
verschillend, hebben heel verschil-
lende beroepen, maar zijn altijd 
met elkaar verbonden gebleven. 
We weten wat we aan elkaar heb-
ben. En hoe ouder we worden, 
hoe meer we beseffen hoe bijzon-
der dat is.”

De vriendschap werd verankerd
Vijfentwintig jaar geleden werd 
de stichting ‘Vrienden voor het 
Leven’ opgericht met een aantal 
unieke kenmerken. Antoon somt 
ze op: “We hebben allereerst 
een reglement.  Daarnaast maakt 
één van ons, om toerbeurt, een 
handgeschreven jaarverslag met 
daarin zijn belevenissen én het wel 
een wee van de vriendengroep in 
het afgelopen jaar. Speciaal is de 
haarkruinen-foto, die we elk jaar  
 

maken om het verouderingsproces 
in beeld te brengen”, lacht An-
toon. 

Aan contributie zijn de leden elke 
maand €11,34 kwijt, oftewel de 
oude 25 gulden. Dit geld gaat op 
aan de jaarlijkse vriendenuitstapjes 
in juni en gezamenlijke uitstapjes 
met de vrouwen erbij in novem-
ber. Ook de uitstapjes worden om 
toerbeurt georganiseerd en blijven 
tot op de dag zelf een grote ver-
rassing. Het varieert van een dagje 
karten tot logeren op een boerde-
rij. De verjaardagen van de hele 
club en de ‘buurtavonden’ staan 
op de speciale jaarkalender. 

Feestjes en nagenieten 
“Het is zo bijzonder”, vertelt An-
toon. “We hebben samen alle 
bruiloften meegemaakt, alle 
kraamvisites en alle feestjes  die je 
maar kunt bedenken.  Inmiddels 
zijn de feestjes wel wat rustiger 
geworden, maar dat zal de leeftijd 
wel zijn. Als er een aanleiding toe 
is, maken wij een feestje”, waarop 
hij zijn relaas besluit: “En nu nog 
lekker nagenieten van onze trip 
naar Rotterdam.”Vlnr. Ton van Wetten, Herman van Schaijk, 

Wim van de Burgt, Antoon van Schaijk, 
Nico Dekkers en Ronald Klessens 

Mooi Dier

Op zoek...
Deze week zoeken we een nieuw 
thuis voor Duitse Herder Dusty. 
Dusty woonde bij een gezin, 
maar wegens tijdgebrek hebben 
zij afstand van haar gedaan. Wij 
zoeken voor Dusty een baasje 
die de energie ervoor heeft om 
deze lieve, vrolijke en onstuimige 
herder de beweging te geven die 
zij nodig heeft en die haar op een 
positieve manier verder op kan 
voeden. Deze jonge hond kan en 
wil graag van alles leren!

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

Naam:        Dusty 
Leeftijd:     2 jaar

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

% Gel-nagellak op hand en/of  voet 
% (Gelegenheids-) visagie
% Kosmetische hand- en voetverzorging
% Wimper extensions        
% Harsen/epileren/verven
% Basis en luxe gezichtsbehandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl
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100% betrokken 
bij al uw bouwprojecten en garant voor kwaliteit.

Clovishof 30, Aarle-Rixtel   06 - 46 64 55 73   bouwservicevandinter@gmail.com 

Mooi in de steigers

Spechtstraat 10, Aarle-Rixtel     Tel: 0492-383233 
www.acs-schilderwerken.nl    Mob: 06-28422428

Voor al uw schilderwerken 
binnen en buiten

Amusementsavond 
Zonnetij druk bezocht

NLdoet 2014: heel Nederland doet mee!

Ouder-kind bijeenkomst alcohol en drugs 

Dorpsplatform houdt openbare bijeenkomst over De Ruit

Verhuizing kledingbank Gemert

Intensief Mantelzorgcafé 
over WMO en drugs 

Nationale dag van de Vrijwilliger

Aarle-Rixtel - De tweede amuse-
mentsavond in de ontmoetings-
ruimte van de Zonnetij in Aarle-
Rixtel vond vrijdag 15 november 
plaats. ViERBINDEN hield een 
avondvullend programma voor alle 
bewoners, omwonenden en andere 
geïnteresseerden uit Laarbeek. 

Tachtig aanwezige gasten hebben 
onder het genot van een hapje en 
een drankje een geweldig optreden 
gezien van de culturele playback-
groep van de KBO. Met hun show 
‘Sterren stralen overal’ brachten zij 
een avondvullend programma vol 

humor en gezelligheid. Voor een 
volle zaal werd er flink op los ge-
playbackt wat het publiek zeer goed 
wist te waarderen en er werd uit 
volle borst meegezongen.

Ook voor de playbackgroep was het 
een geslaagde avond, zij zouden 
graag met hun nieuwe programma 
weer terugkeren naar de Zonnetij. 

Een volgende avond staat gepland 
op 25 november. Muziekgezelschap 
DE WANHOOP zal dan een concert 
geven. De avond begint om half 8 
en is vrij toegankelijk.

Laarbeek - Op 21 en 22 maart 2014 
steken vele maatschappelijk betrok-
ken Nederlanders de handen uit de 
mouwen tijdens NLdoet. Dit is de 
grootste vrijwilligersactie van Neder-
land, georganiseerd door het Oranje 
Fonds. Ben of ken je een maatschap-
pelijke organisatie waar vrijwilligers 
nodig zijn voor een leuke klus of ac-
tiviteit? Of heb je zin om samen met 
collega’s, vrienden of teamgenoten bij 
een organisatie aan de slag te gaan? 
Doe dan mee met NLdoet.

Vrijwilligers zijn het kloppende hart 
van sociale initiatieven. Met NLdoet 
stimuleert het Oranje Fonds jong en 
oud om zich in te zetten voor de sa-
menleving en zet vrijwillige inzet in de 
spotlights. Vorig jaar waren al 310.000 
Nederlanders actief tijdens NLdoet, 
een recordaantal. In 2014 wil het 
Oranje Fonds nog veel meer mensen 
op de been brengen.  

Samen aan de slag
Overal in het land zijn leuke vrijwilli-
gersactiviteiten te doen. Het opknap-
pen van een clubhuis, een dierenver-
blijf of een speeltuin. Een paar uur erop 
uit met jongeren of gehandicapten.. 
Tussen al deze klussen vind je vast en 
zeker een mooie activiteit die je samen 
met je collega’s, familie of je sportteam 
kunt doen. Ben je maatschappelijk be-
trokken en heb je zin om een dag(deel) 
de handen uit de mouwen te steken? 
Meld je aan op www.nldoet.nl. Er ko-
men dagelijks nieuwe activiteiten bij!

Een klus te klaren? 
Ben of ken je een maatschappelijke or-
ganisatie waar vrijwilligers nodig zijn? 
NLdoet is de uitgelezen kans om elke 
activiteit met hen aan te pakken. Mee-
doen betekent extra handen, nieuwe 
netwerken en naamsbekendheid voor 
je organisatie. Heb je een klus te klaren 
of wil je tijdens NLdoet net dat beetje 

extra doen? Meld je klus dan aan op 
www.nldoet.nl. Als je dit zo spoedig 
mogelijk doet, dan kan het Oranje 
Fonds een bijdrage geven van maxi-
maal € 450,-. Op = Op.

Meer weten?
Voor aanmelding, extra informatie, 
het laatste nieuws en tips en inspiratie 
voor een NLdoet activiteit kun je te-
recht op www.nldoet.nl. 

Heb je als Laarbeekse vrijwilligersorga-
nisatie hulp nodig om een leuke klus 
te verzinnen of wil je meer publiciteit 
voor de klus, dan kunt je contact op-
nemen met ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek, e-mailadres: vrijwilli-
gerswerk@vierbinden.nl 

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

Aarle-Rixtel - In de afgelopen weken 
hebben Marc Min en Xandieme Me-
gens van ViERBINDEN de groepen 8 
van de Aarle-Rixtelse basisscholen 
bezocht voor een alcohol- en drugs-
voorlichting. De voorlichting in de 
klas bestond voor een groot deel uit 
groepsdruk oefeningen. 

De kinderen hebben in een rollenspel 
kunnen ervaren hoe het voelt als in 

er een groep wordt aangedrongen op 
het drinken van alcohol. Als vervolg 
hierop organiseert ViERBINDEN in sa-
menwerking met het CJG en Novadic 
Kentron een ouder-kind bijeenkomst. 
Deze is bedoeld voor de kinderen uit 
groep 8 van De Heindert, De Brukelum 
en De Driehoek en hun ouders. 

De bijeenkomst vindt plaats op woens-
dag 27 november van 19.00 uur tot 

20.30 uur in de Dreef aan de Duiven-
akker 76 in Aarle-Rixtel. Na een ge-
zamenlijke opening in De Dreef geeft 
een medewerker van Novadic Kentron 
voorlichting aan de ouders, en krijgen 
de kinderen hun voorlichting van Marc 
Min in tienercentrum Cendra. Deel-
name is gratis.

Aarle-Rixtel - Dorpsplatform Aarle-
Rixtel houdt op 25 november om 19.30 
uur een openbare bijeenkomst over de 
plannen van de provincie om een ‘ruit’ 
rond Helmond-Eindhoven te voltooien. 
Deze plannen hebben een enorme im-
pact op de leefomgeving in Aarle-Rix-
tel en Laarbeek. De avond vindt plaats 
in Multifunctioneelcentrum De Dreef.

Het Dorpsplatform wil met deskundige 
inleiders de gevolgen bespreken van 
deze nieuwe autowegen. 

Programma van de avond:
* Burgemeester Hans Ubachs zal het 
standpunt van de gemeente toelichten 
en de zienswijze van de gemeente ter 
sprake brengen.
* Henk van Beek, Klankbord Aarle-Rix-
tel en lid van Stichting Middengebied 
verklaart het belang van natuur- en 
cultuurwaarden, wat er allemaal ver-
nietigd wordt met de plannen van de 
provincie.

* Wido Jansen van de belangengroe-
pering Brouwberg uit Helmond laat 
zien welke verkeersbewegingen Laar-
beek door en rondom de gemeente 
tegemoet kan zien, vooral de aanzui-
gende werking van verkeer vanaf de 
autosnelwegen is een enorme bedrei-
ging voor de leefbaarheid .
* Gemert-Bakel krijgt ook te maken 
met een grote omleiding bij Dierdonk 
die de Kanthoeve en de Heikant com-
pleet door midden zal snijden. Raadslid 
Toon Coopmans ligt het standpunt van 
de gemeente Gemert-Bakel toe.
* Hans Kloosterboer uit Eindhoven, lid 
van het Platform NOC zal zijn visie en 
bevindingen toelichten over het ont-
breken van nut en noodzaak van de 
‘ruit’: Het project schiet zijn doel voor-
bij en de bestaande problemen kunnen 
veel eenvoudiger worden opgelost.
* Tenslotte zal de voorzitter van het 
Dorpsplatform uitleg geven over de 
zienswijzen die vóór 16 december bij 
de provincie binnen moeten zijn. Voor-

beelden worden ter beschikking ge-
steld.

De provincie heeft de plannen mo-
menteel ter visie liggen onder de naam 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau, af-
gekort NRD. Deze is te vinden op de 
website van de provincie maar ook 
op de website van het Dorpsplatform 
www.dorpsplatform.nl op de pagina 
Nieuws en De Weg. Op deze plannen 
kan eenieder zienswijzen indienen om 
kenbaar te maken wat men van de 
plannen vindt en hoe het anders kan. 
Het Dorpsplatform hoopt dat velen 
hiervan gebruik zullen maken. U bent 
van harte uitgenodigd om deze avond 
bij te wonen. 

Gemert - In verband met de verhuizing 
is kledingbank Gemert op woensdag 
20 november en zaterdag 23 novem-
ber gesloten. 

Woensdag 27 november is iedereen 
weer van harte welkom op hun nieu-
we locatie. Dit is op de Industrieweg  
 

5a, 5422VK in Gemert (voor Karwei 
rechts)

Laarbeek - ViERBINDEN mantelzor-
gondersteuning houdt elke vierde 
donderdag van de maand een man-
telzorgcafé voor alle mantelzorgers 
in Laarbeek. Zo bent u er even ‘uit’ 
en kunt u contact maken met andere 
mantelzorgers. 

Op donderdag 28 november vindt er 
een informatieve bijeenkomst plaats 
over WMO (Wet Maatschappelijke 
Ontwikkelingen). Een beleidsmede-

werker van de gemeente Laarbeek 
zal toelichting komen geven over de 
ontwikkelingen omtrent de WMO tot 
zover duidelijk.

U bent van harte welkom van 10.00 
tot 11.30 uur in het Ontmoetings-
centrum in Beek en Donk. Graag aan-
melden via 0492-782901 of 0492-
464289 (tussen 9.00 en 10.30) of via  
hmanders@vierbinden.nl. Meer infor-
matie: www.vierbinden.nl

Laarbeek - Jaarlijks worden op 7 de-
cember door heel Nederland vrijwilli-
gers in het zonnetje gezet voor het vele 
werk dat zij belangeloos verrichten. 

Organiseert uw organisatie of stichting 
op deze dag iets voor uw vrijwilligers? 
Laat het welzijnsinstelling ViERBINDEN 
weten! Dat kan via Suzan de Koning, 
e-mail vrijwilligerswerk@vierbinden.nl 
of bel naar 0492-782902.

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

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

auto 
onderdelen
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Trots en blij
verwelkomen wij onze dochter

Bo Brouwers
geboren op 14-11-2013 

      Edwin Brouwers en Danielle Swinkels
Broekweg 4

5741 TD  Beek en Donk

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

Ook een 
familiebericht plaatsen?

Mail: info@mooilaarbeek.nl

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

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

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

Bo

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

 
 

Toen ik in 2003 in het Spaanse 
Lliber kwam wonen, bleek er een 
Nederlands echtpaar te wonen 
waarvan hun roots in Lieshout 
lagen. We spraken dezelfde 
taal en als Brabanders-onder-
elkaar klikte het onmiddellijk. 
We werden dikke vrienden 
en we hebben heel wat 
gezellige avonden met elkaar 
doorgebracht. 

Op een zomerse namiddag 
kwamen ze aangereden in hun 
donkerblauwe Saab-cabrio. 
Omdat mijn huis aan de voet 
van een berg ligt is mijn tuin 
opgebouwd uit bancalen 
(trapsgewijs opgebouwde 
muurtjes) en heb ik een 
schuine oprit die uitkomt op 
een vals-platte-plek naast een 
oude steeneik. Het echtpaar 
werd vriendelijk ontvangen 
en voordat ik de wijn kon 
inschenken, hoorden we een  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
hels kabaal. Daarna was het  
muisstil. Bleek de handrem niet 
te zijn aangetrokken. Daardoor 
was de auto een paar bancalen 
lager de tuin in gestuiterd. Op 
dat moment verkeek ik mijn 
verstand. Zoiets verwacht je 
van een blonde boerendochter 
uit Aarle-Rixtel, maar toch niet 
van een welgestelde heer uit 
Lieshout! Ik noemde het een 
dom ongelukje. Een dag later 
moest er een mammoetkraan 
aan te pas komen om de cabrio 
uit de tuin te takelen. Gelukkig 
viel de schade mee. Tenminste… 
aan zijn auto, over mijn tuin 
maar te zwijgen. 

Het was nog geen week later 
toen mijn vriend zijn verjaardag 
vierde. Omdat hij nogal eens 
van de pedalen schoot tijdens 
het wielrennen vroeg hij 
klikpedalen voor zijn racefiets 
als verjaardagscadeau. Hij moest 
tenslotte fietsen, want zijn 
cabrio stond nog steeds in de 
oplap. Nadat hij de klikpedalen 
gemonteerd had, wilde hij even 
een eindje gaan fietsen om het 
uit te proberen. Hij zou zó terug 
zijn. Wij gingen aan de wijn en 
proosten op zijn verjaardag… 
wat bijna zijn laatste was 
geweest! We hadden niet eens 
in de gaten dat hij wel héél lang 
wegbleef. Maar gelukkig… daar 
kwam hij aan. Nat. Druipnat. 
Terwijl zijn vrouw vroeg: “woar 
bende gai eigelijk mi bizzig”… 

vertelde hij dat hij de poort niet 
eens was uit geweest. Verder dan 
een rondje zwembad was hij niet 
gekomen. Hij had zijn voeten in 
de pedalen geklikt en moest erg 
wennen aan die dingen. Terwijl 
hij eruit wilde klikken, viel hij 
met racefiets, klikpedalen en 
zijn beste verjaardagskostuum 
op de bodem van het zwembad. 
Op zich nog niet zo´n ramp… 
ware het dat hij die klikpedalen 
niet los kon krijgen. En terwijl 
wij in de tuin op zijn zestigste 
verjaardag stonden te proosten 
vocht hij voor zijn leven. Maar 
dit kon ik geen dom ongelukje 
meer noemen. Zijn feestje 
had warempel heel anders af 
kunnen lopen. Ik geloof dat 
hij die klikpedalen weer heeft 
ingeleverd. Lliber heeft hij ook 
verlaten want hij verruilde 
Spanje toch voor het Brabantse 
land. Adios amigos. 

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

Luchtpost

Spanje

Ode aan een Lieshoutse vriend

AANGEBODEN

BEL DE SPECIALIST

GEVRAAGD

TE HUUR

TE KOOP

VACATURES

VERLOREN

TE KOOP

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

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

Rommelmarktspullen, ijzer, witgoed en 
oude opknapfietsen. Ik kom het gratis 
ophalen. Tel: 06-16301715

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

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

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/Bakel/
Veghel haalt nog altijd uw gebruikte meu-
bels bij u op. Ook uw witgoed wordt door 
ons opgehaald. Winkel: Leije 6, Gemert tel 
0492-368747

(klassieke) stalen racefietsen/koersfietsen, 
staat of merk niet allerbelangrijkst, tevens 
onderdelen gezocht. Tel: 06-19421860 , 
f.elzen@hotmail.nl

Houten pallets, ik kom ze graag bij u opha-
len. Bel  06-51210431

Bijlesleraar Spaans op B1-niveau (HBO). 
Contact via f.vankaathoven@gmail.com

Nieuwe opslagruimte van 50 mtr en/of  
100 mtr (hoogte 7.5 mtr.) met overhead 
deuren. Contact op nemen met Harold 
Vereijken. Tel. 06-53183170

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

Aarle-Rixtel - bovenwoning (twee ver-
diepingen), 2 slaapkamers, met tuin en 
berging. 2013 gerenoveerd.  €700 per 
maand max 1 jaar beschikbaar.  
06-51448064/06-53774222

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biljarttafel. Merk: Eureka Billard. Model: 
Robust. Speelmaat: 230x115cm. Uitgevo-
erd met verwarming, geheel geïsoleerd met 
tempex. Voor meer info: 0492-463230

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

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

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

Aanhanger enkelasser opgeknapt 2 meter 
bij 1 meter. €135,-. Graag reacties via jel-
leverhoeven@hotmail.com

Dakdragers Ford Focus hatchback. Bouwjaar 
2006 en 2010. Per set €15. Tel:0492-465133

2 Zwarte pieten pakken. Damespak maat 
42-44 en herenpak maat 48-50. Bor-
deauxrood met geel. Voor meer info tel: 
0492-463103 

Mooie Herenjas. Z.g.a.n. Maat 56, kleur: 
lichtbruin. Tel: 06-19026251

4 winterbanden op stalen velg. Maat 
175/65R14. merk: Viking. 
Vraagprijs € 225,-. Tel. 06-23652311

Aprilia Snorscooter bouwjaar  2008. Kilo-
meterstand: 1000 km. Tel: 0492-464802.

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

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

Rode pietenmuts met gele veer verloren op 
Dr. Timmerslaan tijdens Sinterklaasintocht 
Beek en Donk. Wil de vinder a.u.b. contact 
opnemen via 0492-781619

Ipod touch in grijs/beige hoesje. Kwijtger-
aakt op 18 of 19 november. Tel. 
06-12223499

Emaille sapketel. € 25,00  tel. 06-40321257

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

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

GEVONDEN

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Jonge bruine legkippen. Volledig ingeënt. 
Tel: 0499-471755 of Mob: 06-13894215

Scootmobiel Handycare Throphy 6,  rood-
metallic, 3-wielig, I.Z.G.ST,  prijs € 500,00   
tel. 06-46061820
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Intochten Sinterklaas 2013Intochten Sinterklaas 2013 Fotografen: Marcel van de Kerkhof, 
Mark Barten en Liesbeth van Boxtel
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Kijk voor alle foto’s op www.mooilaarbeek.nl
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Sinterklaas 
en zijn Pieten

op het

Piet van Thielplein
Zaterdag 

30 november
van 10:00 tot 16:00 
Turnen de turnpieten 

op het plein

Tussen
13:30 en 15:00

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

Foto’s worden een week lang opgehangen in de etalages van de deelnemende 
winkeliers van het Piet van Thielplein. Deze zijn gratis af te halen.
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Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Nikki Barten

Alle inwoners van Laarbeek die graag 
hulp hebben met het op orde krijgen 
van hun (financiële) administratie of 
(diep) in de schulden dreigen te raken, 
kunnen terecht bij welzijnsinstelling 
ViERBINDEN. Medewerkster Monica 
Vervaart werkt samen met de LEV-
groep en acht vrijwilligers om mensen 
op een goede manier (preventief) op 
weg te helpen. 

Thuisadministratie 
“Soms kunnen mensen met hun admi-
nistratie door de bomen het bos niet 
meer vinden. Wij helpen ze dan om dit 
weer op orde te krijgen. Samen zorgen 
we ervoor dat alles bijgewerkt is en dat 
de mensen weten hoe ze dit moeten 
doen, zodat ze dit in de toekomst zelf 
kunnen”, legt Monica uit. Iedere Laar-
bekenaar komt voor dit ‘hulptraject’ in 
aanmerking. “We krijgen aanvragen 
vanuit alle lagen van de bevolking. We 
willen ook juist dat het heel laagdrem-
pelig is.”

Schulden 
Maar dat is nog maar de ene kant van 
de hulp. “De andere hulp geven wij 
aan mensen die al wat schulden heb-
ben. Dit is nog niet altijd problematisch, 
maar vaak zien deze mensen niet meer 
in hoe zij dit op orde moeten 
krijgen”, legt Monica uit. Ze 
vervolgt: “Onze vrijwilligers 
maken in deze situaties alles 
op orde. Dan blijkt vanzelf hoe 
groot de schulden zijn. Als dit 
‘lichte problematiek’ is, pakken 
wij vanuit ViERBINDEN – in 
samenwerking met de LEV-
groep – de casus op. Wanneer 
grote schulden tevoorschijn komen, stu-
ren we de desbetreffende persoon door 
naar de budgetwinkel in Helmond, waar 
hij of zij verder geholpen wordt.”

Vrijwilligers
Zoals al eerder vermeld werken 
ViERBINDEN en de LEV-groep sa-
men met acht vrijwilligers, om alle 
hulpvragen in te kunnen willigen. 
De groep vrijwilligers bestaat uit 
personen van ervaringsdeskundigen 
tot mensen met een financiële ach-
tergrond.  Voor het project krijgen 
zij de mogelijkheid om een 2-daagse 
cursus te volgen. “Hier krijgen ze 
bijvoorbeeld uitleg over coaching, 
budgettering en de valkuilen van dit 
vrijwilligerswerk”, legt Monica uit. 

Een helpende hand bieden 
Henk Beekmans is één van de acht 
vrijwilligers. In zijn loopbaan werk-
te hij altijd als registeraccount. Het 

traject vanuit ViERBINDEN loopt 
nu ongeveer een jaar. Henk is er al 
vanaf het begin bij betrokken. “Ik 
bied mensen graag een helpende 
hand. De kennis en ervaring die ik 
heb, komt goed van pas. Het leuke 
is dat je op veel verschillende plek-
ken komt. Daarnaast is het ook 
dankbaar werk.” 

Henk heeft continue ongeveer 12 
personen die hij helpt. Sommige 
hulptrajecten zijn na een paar be-
zoeken klaar, bij andere personen 
blijft Henk met regelmaat over de 

vloer komen, totdat dit 
niet meer nodig is. Monica: 
“Onze vrijwilligers verzor-
gen het uitvoerende deel. 
Dat doen zij erg goed, daar 
zijn wij als ViERBINDEN trots 
op.”

Interesse?
Wilt u een aanvraag indienen bij ViER-
BINDEN? Dit kan door een e-mail te 
sturen naar mvervaart@vierbinden.nl 
of te bellen naar 0492-328800.

MAATWERK BADKAMERS
Puur Baden heeft zich gespecialiseerd in maatwerk 
badkamers en interieurconcepten door hun eigen 
unieke puur baden stijl

kwaliteit - perfectie - uniek.ontwerp - detail  
creativiteit design - kwaliteitsmerken - maatwerk

BADENPUUR
B A D K A M E R SM A A T W E R K I N T E R I E U R&

P U U R G E N I E T E N

Puur..Baden l De.Piano.4 l Beek.en.Donk l M.06.10789637 l www.puurbaden.nl l info@puurbaden.nl  

Mooi in de steigers

Goed bedoeld
“Is er een plaats tussen de sterren 
waar ik heen kan gaan?” Een 
zeer doeltreffende zin uit een nog 
doeltreffender lied van een nog 
doeltreffendere-re artiest: Het Goede 
Doel. Goede doelen zijn er te over. En 
eerlijk is eerlijk, ze zijn stuk voor stuk 
‘broodnodig’. Afgelopen maandag 
vond er op de nationale televisie 
weer een grootste inzamelingsactie 
plaats voor de ramp op de Filipijnen. 
Bèta bekend Nederland wordt uit 
de kast getrokken om als callcenter 
te fungeren. En dat een uurtje of 
drie lang. Met uiteindelijk een hoger 
doel: veel stof doen ‘opwaaien’ bij de 
crisisverwerkende Hollander. Het zal 
vast en zeker werken, daar twijfel ik 
niet aan. Ik ben diezelfde donerende 
dutchies dan ook zeer dankbaar. Waar 
ik echter wel sceptisch over ben, zijn 
een enkeling van die donateurs. Laat 
voorop staan dat ik dankbaar ben voor 
het feit dat ze überhaupt doneren. 
Het enige waar ikzelf momenteel aan 
doneer is Movember, dankzij mijn 
tientallen samenkomende haartjes 
op m’n bovenlip (waarvoor dank, 
sponsorvriendjes van me). Nogmaals 
zeer veel ontzag voor het feit dát ze 
een gift doen aan een orkaanramp als 
deze. Hetgeen wat me daarentegen 
wel hekelt is de manier waaróp 

een vervolg aan die donatie wordt 
gegeven. Par exemple: vanmiddag 
tweette hij-die-niet-genoemd-hoeft-
te-worden dat hij maar liefst €200,- 
keiharde euro’s had gedoneerd aan 
giro 555. Tweehonderd euro, absoluut 
een mooi bedrag. Maar welke 
toegevoegde waarde heeft het voor 
mij als nietsvermoedende medeburger 
om te weten welk bedrag Gaston 
Starreveld op die virtuele cheque heeft 
geschreven. Of het nu een stuiver of 
in dit geval tweehonderd euroknallers 
betreft, het gaat om het gebaar. 
Het idee dat hij-die-niet-genoemd-
mag-worden hoogstwaarschijnlijk 
bewust dat bedrag in zijn tweet 
vermeldde, doet afbreuk aan mijn 
bewondering voor hem. ‘Kijk eens 
wat ik uitgeef aan het goede doel’. 
Waarschijnlijk heb je bakken met geld 
en is het bedrag slechts een korreltje 
uit diezelfde ‘zandbak’. Terwijl een 
ander, zonder het in volle ornaat te 
vermelden, na lang wikken en wegen 
een relatief hogere som afdraagt. Een 
twee euromuntstuk, die ‘m 100 keer 
meer pijn doet dan dat overdreven 
hoge bedrag van die pronker. De 
aandacht opeisen over andermans 
rug. Het doet me pijn. Filipijn… 

Joey van der Leemputten

Deze straatnaam verwijst naar de gehuchtnaam Herent ook geschreven als 
Heerent, Herend of Herende. In de Late Middeleeuwen lagen rond Beek di-
verse gehuchten. Een aantal bij elkaar liggende boerderijen vormen samen 
een gehucht. Een dergelijk gehucht was ook het Heerent. Het is al een oude 
naam. Mogelijk was er al bewoning in de Romeinse tijd, omdat op een veld 
aldaar Romeins aardewerk is gevonden. Herent werd voor het eerst genoemd 
in een oorkonde uit het jaar 1314. Deze oorkonde is van belang voor de 
Helmondse geschiedenis, maar ook zij het in mindere mate voor Beek en 
Donk. In deze oorkonde droeg hertog Jan III van Brabant Helmond over aan 
de Zuid-Brabantse edelman Jan Berthout van Berlaer in leen over. Zoals in de 
middeleeuwen gebruikelijk, gebeurde dat niet als schenking of als verkoop, 
maar als ‘leen’. Dit hield in dat Jan van Berlaer de heerlijkheid, inclusief het 
kasteel, als het ware in leen kreeg van de hertog en daarvoor in ruil de hertog 
weer erkende als zijn opperste heer. Als onderliggende tegenprestatie kreeg 
de hertog van Brabant onder andere het Herent.
Wat is de betekenis van Herent? In de literatuur* zijn hierover verschillende 
interpretaties te vinden. Het element ‘her of heer’ zou leger of legerplaats 
kunnen betekenen, maar het zou ook kunnen verwijzen naar de lokale heer. 
Tenslotte wordt een derde mogelijkheid genoemd als zou ‘her’ een afleiding 
zijn van het Germaanse woord ‘hirn’, hetgeen haagbeuk betekent. Naast ‘her’ 
komt ook ‘hern’ en ‘her(e)nt’ voor. Weliswaar met een vraagteken wordt 
voor wat betreft het Herent hier in Beek en Donk de voorkeur gegeven aan 
de laatste interpretatie.

 *) H. Beijers, G.J. van Bussel, Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput, toponie-
men in de cijnskring Helmond voor 1500 in naamkundig en nederzettingshis-
torisch perspectief, Helmond 1996.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

HEEREINDSESTRAAT

Hulp met de financiën voor alle Laarbekenaren

Links ViERBINDEN-medewerkster Monica Vervaart en rechts vrijwilliger Henk Beekmans 

Gelukkige prijswinnaars bij DIO Drogisterij Mark
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout - Zaterdagavond was het 
dan zo ver. Om half zes avonds 
verzamelden 14 gelukkige prijs-
winnaars zich bij het Bavaria 
Brouwerij Café. Ze waren winnaar 
geworden van het prijzencircus 
van DIO Drogisterij Mark. Wat ze 
gewonnen hadden, wisten ze nog 
niet. 

Het prijzencircus was een idee van 
DIO Mark  ter gelegenheid van de 
verkiezing van DIO Mark tot Beste 
DIO Drogist 2013 van heel Neder-
land. “Bewust heb ik de prijzen bij 
collega-ondernemers in Lieshout 
en Mariahout gekocht. Samen sta 
je immers veel sterker!”, vertelt 
Mark. Onder het genot van een 
drankje werden de prijzen door 

hem bekendgemaakt en konden 
de winnaars ze meteen aanne-
men uit handen van partner Johan 

Maas. Na nog even na gekletst te 
hebben, ging iedereen tevreden 
naar huis.

Alle prijswinnaars, met in het midden Mark Lommen (met bril) van DIO Drogisterij Mark uit Lieshout.
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CARNAVAL 2014

www.TRIODAK.nl

• Wees niet bang om in een kleine badkamer 
of toilet voor tegels van een groot formaat 
te kiezen. Doordat er dan minder voegen 
zichtbaar zijn, krijgt je toilet of badkamer een 
rustiger aanzicht en oogt de ruimte groter.  

• Door het gebruik van een douchegoot 
lijkt de badkamer vele malen groter, vooral 
bij een inloopdouche met een glazen wand. 
De tegelvloer is daardoor immers groter. Een 
klein nadeel van de tegelvloer doortrekken 
in het douchegedeelte, is dat de voegen 
kunnen verweren, waardoor je op termijn 
iets meer onderhoud hebt. Tegenwoordig 

zijn er zeer platte  douchebakken  in vele 
formaten verkrijgbaar. Hierdoor creëer je een 
minimale instap en een perfecte afwatering. 
Het onderhoud is in dat geval vrijwel nihil. 

• Een designradiator is een mooi element in 
de badkamer, maar kan als nadeel hebben 
dat het soms wat rommelig oogt met stapels 
handdoeken eroverheen. Het is daarom 
belangrijk om de positie van je verwarming 
zorgvuldig te kiezen. Zorg indien mogelijk 
voor vloerverwarming als hoofdverwarming, 
eventueel elektrisch, hierdoor hoeft de 
radiator niet zo groot te zijn.

Badkamertips!

De jeugdhoogheden van CV De Heikneuters

Nieuwe jeugdraad voor De Raopers

Prins raden blijkt best moeilijk!

Wie worden Jeugdprins en -prinses van Ganzendonck?

Mariahout - Nu de jeugdhoogheden 
van de diverse kerndorpen van Laar-
beek bekend worden gemaakt, zijn de 
jeugdhoogheden van CV De Heikneu-
ters na hun spannende en spectacu-
laire bekendmaking langzaam aan het 
wennen aan hun nieuwe status.

Jeugdprins Joep, jeugdprinses Indy, 
adjudant Stef, nar Kylie en hun raad 
van 21 zijn zich reeds aan het voorbe-
reiden op het bezoeken van de diverse 
recepties, waar ze op ludieke wijze de 
jeugdhoogheden van de omliggende 
dorpen zullen gaan feliciteren met hun 
benoeming.

Jeugdprins Joep, voetballend bij de D1 
van VV Mariahout, is in het Heidurp 
ook bekend als 1 van de vaste en be-
tere optredens tijdens de traditioneel 
gehouden miniplaybackshow. Zo heeft 
hij onder andere André Hazes en An-
dré van Duin op onnavolgbare wijze 
nagedaan tijdens de laatste versies van 
de miniplaybackshow. Jeugdprinses 
Indy is naast school enorm actief met 
dansen, dit doet ze zowel bij Dance 
Inspiration als bij DéDé. Al haar aan-
geleerde danstechnieken zal ze goed 
kunnen gebruiken bij de diverse fees-
telijke carnavalsactiviteiten. 

Adjudant Stef is van alle markten 
thuis, zo voetbalt hij bij VV Mariahout, 
zwemt hij graag en is hij handig met de 
computer. Prima eigenschappen om 
een goede adjudant te zijn. Nar Kylie 
begeeft zich dit jaar helemaal tussen 
de hoogheden, haar vader en moeder 
als Prins en Prinses van het Heidurp 
zorgen voor een op en top carnavals-
sfeer in huize van Hoof. Kylie is jaren 
lid geweest van de dansmariekes en is 
volgens Prins Patrick een echte Nar. 
Deze rol zal haar prima passen.

CV De Heikneuters kijkt vol vertrou-
wen uit naar het nieuwe carnavalssei-
zoen, waarbij de jeugdhoogheden met 
hun raad van 21 een geweldig jaar te-
gemoet zullen gaan. Om in de woor-

den van jeugdprins Joep af te sluiten: 
‘Carnaval vieren we met z’n allen, Hei-
kneuters wij goan knallen!’

Recepties 
Voor deze hoogheden zal een recep-
tie gehouden worden op zaterdag 14 
december om 14.30 uur bij De Pel-
grim aan de Mariastraat in Mariahout. 
Hier komen diverse verenigingen de 
hoogheden een handje schudden. Na-
tuurlijk is iedereen welkom. ‘s Avonds 
is er de gelegenheid om Prins Patrick, 
prinses Nicole en adjudant Twan te ko-
men feliciteren. Deze avond begint om 
19.00 uur. Rond de klok van 21.30 uur 
wordt er nog een geweldige afterparty 
gehouden, met de prinsenleus te ein-
digen: ‘gin getob, gas d’r op’. 

Kletsavonden
Ook de kletsavonden komen er weer 
aan. Deze zijn op 8, 14 en 15 febru-
ari 2014. Heb je een leuke act, kan je 
leuk zingen of heb je een groepje waar 
je wel eens mee op het podium zou 
willen staan en denk je dit vind ik een 
leuke uitdaging? Meld je dan gerust 
aan bij de kletscommissie van de Hei-
keuters. 

Opgeven kan tot 20 december. Dit 
kun je doen bij Jan Egelmeers op e-
mailadres jantje1961@live.nl. Je kunt 
ook je gegevens inleveren op Julia-
nastraat 12, 5738AM in Mariahout. 
Vermeld bij het inschrijven je naam, 
adres en wat je wilt gaan doen. Zo kan 
de organisatie je een inschrijfformulier 
toesturen.

Lieshout - Afgelopen zaterdag was 
het dan eindelijk zo ver: de nieuwe 
jeugdraad met de 4 hoogheden is 
gekozen. Het prinsenbal voor de Lies-
houtse jeugd begon met het voorstel-
len van al de opgegeven kinderen. En 
deze mochten dan laten weten voor 
welke functies ze zich aangemeld 
hadden. 

Zo hadden sommigen zich opgegeven 
voor prins, prinses, adjudant of nar, 
maar ook een combinatie voor meer-
dere functies was mogelijk, en zat je 
daar niet bij dan kom je in Lieshout 
automatisch in de raad. Nadat ieder-
een aan de beurt geweest was, werd 
er in de vorm van een quiz met de kin-
deren in de zaal bepaald wie er mocht 

grabbelen in de grote bak met namen. 
Vervolgens werden de namen van de 
hoogheden een voor een bekendge-
maakt aan de goed gevulde zaal. 

De spanning was om te snijden bij de 
kinderen van groep 8 uit Lieshout, 
maar ook de papa’s, mama’s, opa’ 
en oma’s hielden hun adem in bij 
dit bijzondere spektakel. De nieuwe 
hoogheden zijn jeugdprins Mathijs 
Breukers, jeugdprinses Iris Verhagen, 
adjudante Anouk ven Aspert en nar 
Bas van Kaathoven. Zij zullen dit jaar 
samen met hun 12-koppige raad tij-
dens het jeugdcarnaval voorop gaan. 
Hun motto luidt: ‘Met de jeugd hand 
in hand, veroveren we met carnaval ‘t 
Brabantse Land’. 

Beek en Donk – De Prinsencommissie 
van de Teugelders van Ganzendonck 
heeft er alles aan gedaan om het voor 
iedereen mogelijk te maken om, mid-
dels een groot aantal aanwijzingen, 
achter de naam van Prins Luuk XLII te 
komen. Hoewel de aanwijzingen vol-
gens dezelfde commissie erg duidelijk 
waren, is gebleken dat dit voor het 
grote publiek toch anders is geweest. 

Vele namen zijn er al voorbijgekomen, 
maar volgens degenen die het kunnen 
weten is onzeker of de juiste naam 
hierbij zit. Acht aanwijzingen: sletje 
staat graag in de spotlight, hij is ook 
van de groen witte, familiaire aanleg, 
zij is een vreemde eend in de bijt, hij 
is vaak buiten westen, thematisch ex-
pert, hij zoekt het graag wijd weg en 
zij bevindt zich vaak onder water zijn 
dus wellicht nog niet genoeg geweest. 

De organisatie heeft daarom besloten 
alsnog drie laatste aanwijzingen prijs 
te geven: zijn toerit zal nooit open lig-
gen, hij is slecht met naald en garen, 
en de allerlaatste: ze zien beiden vaak 
bleek. “Als mensen er nu nog niet uit-
komen, dan zijn het echt hele slechte 
puzzelaars”, aldus één van de leden 
uit de Prinsencommissie.

Zaterdag vindt de verrassende be-
kendmaking plaats bij Herberg het 
Huukske en zal de nieuwe prins, al 
dan niet letterlijk, ‘uit de kast komen’. 
Stemmen op de Prinsenpoll kan nog 
steeds op www.teugelders.nl. Karel 
van Deurzen, nu nog Prins Luuk XLI, 
neemt deze avond afscheid. Het feest 
begint om 20.30 uur en zal tot in de 
kleine uurtjes duren. Iedereen is wel-
kom, entree betalen hoeft niet.

Beek en Donk – Het is ieder jaar weer 
een spannend gebeuren, de zon-
dagmiddag waarop bekendgemaakt 
wordt wie er Jeugdprins en -Prinses 
worden of wie er feest gaan vieren 
met de Jeugdraad van 11. Zondag 
24 november is het weer zover. Dan 
zullen vele gespannen gezichten te 
zien zijn tot aan het moment waar-
op bekend is geworden wie welke 

functie gaat bekleden tijdens carna-
val 2013 – 2014.

Degenen die zich hiervoor hebben 
aangemeld gaan een leuke en gezel-
lige middag tegemoet. De bekende 
Toon de Clown presenteert de mid-
dag en de kersverse Prins Luuk XLII en 
zijn Gekleed gevolg zullen er natuurlijk 
ook bij zijn.

Ben je familie, vrienden of bekenden 
van de jeugd die zich heeft aange-
meld, of ben je gewoon benieuwd en 
wil je een leuke middag hebben? In 
alle gevallen nodigt de organisatie van 
de Teugelders je van harte uit zondag 
naar café/zaal de Tapperij te komen. 
De middag begint om 14.00 uur en is 
voor iedereen gratis toegankelijk.

De kersverse carnavalsdelegatie van De Heikneuters

De nieuwe jeugdraad van De Raopers



Donderdag 21 november 2013 19
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

CARNAVAL 2014

Mooi in de steigers

Boeren vrijerij in Ganzendonck! 

Lieshout - Het boerenbruidspaar 
van Raopersgat is zaterdagavond 
bekendgemaakt. Rond de klok 
van tienen werd het decor achter 
het podium in zaal De Koekoek 
omgetoverd tot de Nachtwacht 
van Rembrandt van Rijn. Door 
de vier uitgesneden gelaten van 
afgebeelde personen verschenen 
de gezichten van de getuigen en 
het boerenpaar, uitgemonsterd 
met maskers, pruiken en andere 
onherkenbaar makende artikelen. 

Na een leuke presentatie door 
Mari van Zoggel werden Jan en 
Marjan van Veggel-Verbakel als 
het boerenbruidspaar ontmaskerd. 
De getuigen van dit trouwlustige 
koppel zijn Henny en Tini van  
Vijfeijken, die hen met raad en 

daad zullen bijstaan tijdens de 
bruiloft en de aanloop ernaartoe.

De CBR levert met de boerenbrui-
loft een feestelijke bijdrage aan het 
carnavalsgebeuren in Raopersgat 
en houdt daarmee tevens een tra-
ditie in eren. De verloving van het 
boerenpaar is op 23 januari 2014 
in de Hofkamer van Franciscus-
hof. Een sfeervolle activiteit waar 
de bewoners ieder jaar met veel 
plezier naar uitzien. De bruiloft is 
op maandagmiddag 3 maart 2014 
in de vernieuwde zaal van het 
Dorpshuis aan de Grotenhof in Ra-
opersgat. De huwelijksvoltrekking 
met aansluitend het boerenbal is 
openbaar en voor iedereen gratis 
toegankelijk. 

Beek en Donk – Nog enkele dagen 
en het Ganzendonckse Boerenpaar 
2014 wordt bekendgemaakt. Vorige 
week stond in deze krant nog een foto 
van het aanstaande boerenpaar. Veel 
mensen gaven daarna aan dat alleen 
de achterkant te zien was. Eenieder 
is echter vergeten om aan de andere 
kant van de bladzijde te kijken, daar 
was de voorkant te zien. In het artikel 
stond namelijk ook de afkorting ZAK 
(Zie Andere Kant!).

De organisatie van de Boerenbruiloft 
geeft voor de laatste keer alle aan-
wijzingen op een rijtje. Om te begin-
nen: het is een skôn boerin en unne 

‘kei’ skônne boer. Wat voor een boer 
en boerin normaal is, ze doppen hun 
eigen boontjes, net als in sommige 
voorgaande jaren. Dit zorgt ervoor dat 
wat ons boerinneke heeft, hij ‘lekker’ 
gebruikt. Het boerenpaar woont zeer 
gepast en zeker ons boerinneke ont-
vangt daardoor veel gasten. Bij het 
getal 93 voelt ons boerenpaar zich dit 
jaar zeer zeker thuis. De ‘naam’ van de 
boerin is er een die al jaren in de top 3 
staat en zich zonder moeite daar kan 
handhaven. D’n boer is er inne die al 
jaren ‘kei’ hard aan de weg timmert en 
graag iets aanneemt, hij doet niet zo 
moeilijk. Ze wonen in spiegelbeeld, hij 
heeft haar priemgetal omgekeerd. En 

tot slot spelen ze het komende week-
end het slotakkoord.

De boerencommissie heeft, zo zegt ze 
zelf, nog net niet de namen van het 
boerenpaar onthuld, maar verder zijn 
de aanwijzingen (te) duidelijk. Raden 
maar dus! Aanstaande zaterdag 23 
november kun je bij Herberg ’t Huuks-
ke ontdekken wie alle hoofdrolspelers 
van het aankomende carnaval zullen 
zijn. Overigens hebben BH Titus, de 
pastor van de Boerenbruiloft, en zijn 
Himmels gevolg een Deja-Vu gehad 
voor zaterdag. Wat ze daarmee be-
doelen kun je opmaken uit een filmpje 
wat te zien is op teugelders.nl.

‘Alle remmen los’ met prins Maurice d’n Urste Jan en Marjan van Veggel 
boerenbruidspaar van Raopersgat

Redacteur: Nikki Barten

Lieshout – “De dag vandaag ging wel, 
maar wat gingen die laatste vier uren 
toch langzaam voorbij”, vertelt de 
kersverse prins van Raopersgat, Mau-
rice Vereijken, terwijl hij even bijkomt 
van zijn bekendmaking zojuist op het 
podium. Komend jaar zwaait deze 
39-jarige Lieshoutenaar de scepter 
over ‘zijn’ dorp. Dit onder het motto: 
‘Dizze carnaval goan alle remme los’. 

Het geheim 
Al voor de zomervakantie wist Maurice 
dat hij prins carnaval zou worden. Of 
het geheimhouden moeilijk was? “Voor 
iemand die zoveel praat, best wel, ja. 
Maar het is me toch gelukt. De eerste 
maanden leefde het nog niet zo. Dit 
was de laatste weken wel anders. Ge-
lukkig is het een goed bewaard geheim 
gebleven.”

Een verrassing
Maurices adjudant is Peter van Veggel. 
Opmerkend is dat dit twee jaar geleden 
precies andersom was. Maurice: “Toen 
maakte ik als adjudant al van heel 
dichtbij het carnavalsfeest en het prins 
zijn mee. Ik vond het geweldig.” Is het 
nu dan een jongensdroom die uitkomt? 
“Misschien toch wel ja. Ik heb toen na 
de carnaval aangegeven dat ik graag 
ooit prins zou worden. Ik had alleen 
niet verwacht dat dit twee jaar later al 
zou zijn”, waarop hij lachend aanvult, 
“carnavalsprins worden stond op num-
mer 1 van mijn ‘to-do-list’. Op nummer 
2 staat maïs hakselen.”

Maurice Vereijken 
De kersverse prins is geboren en geto-
gen in Lieshout. Zijn vrouw, Lonneke, 
leerde hij ruim 25 jaar geleden ken-
nen. Zij komt uit Beek en Donk. Samen 
bouwden ze een huis in Lieshout. Niet 

alleen de bekendmaking van prins car-
naval zorgde voor een feestweek bij 
het echtpaar: ze waren dinsdag precies 
12,5 jaar getrouwd. Maurice en Lonne-
ke hebben samen drie kinderen: Mirthe 
(9), Coen (7) en Gijs (4). De oudste was 
zaterdagavond ook te bewonderen als 
dansmarieke, iets wat het voor Maurice 
extra speciaal maakte. In het dagelijks 
leven is ‘Maurice d’n Urste’ vrachtwa-
genchauffeur bij Boekweit Transport in 
Lieshout.

‘Alle remme los’
Maurice is van plan om met iedereen 
samen een geweldig carnavalsfeest te 
bouwen. “Carnaval is voor iedereen. 
Samen gaan we feestvieren. Vandaar 
ook het motto: ‘Dizze carnaval goan 
alle remme los’. Ik wil dansen, lachen, 
grollen en mensen knuffelen… Ik heb 
er zin in!”, besluit de enthousiaste prins. 

Vooraan kersverse prins Maurice Vereijken met achter hem zijn adjudant Peter van Veggel Het nieuwe boerenbruidspaar van Raopersgat: Marjan en Jan van Veggel

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl      Leliestraat 84, Beek en Donk 

  Direct contact?           Bel 06 27 05 21 20

Storing op tv, telefoon of internet 

Moeite met aansluiten van audio/video 

Aansluitingen/kabels niet op de juiste plaats
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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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Ondernemers van het jaar 2013 komen uit Laarbeek
• Werkzaamheden Oranjelaan en Kanaaldijk
• Samenwerken voor de jeugd in Zuidoost-Brabant
• Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordoostcorridor ter inzage
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app 
Yazula.

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

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
Karstraat 7           Beek en Donk 04-11-2013        herbouw schuur
Molenweg 22      Beek en Donk 04-11-2013        plaatsen dakopbouw
Oranjelaan           Beek en Donk 07-11-2013       reconstructie weg/kap 24 bomen
De Schop 36        Lieshout  07-11-2013        plaatsen erfafscheiding
Grotenhof 2a       Lieshout  08-11-2013        brandveilig gebruik ‘de Fontein’
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.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Lieshoutseweg Beek en Donk aanleg tijdelijke bouwstraat 
tijdelijke ontheffing 06-11-2013
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken 
na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie                          Kern                       Werkomschrijving        Activiteit Verzonden
Beekerheide 12a      Beek en Donk brandveilig gebruik     gebruik 06-11-2013
   ‘koetje boe’ 
Otterweg 31              Beek en Donk brandveilig gebruik     gebruik 06-11-2013
   ‘de Raagten’
Burg. vd Heuvelstraat 16 Lieshout brandveilig gebruik     gebruik 08-11-2013
  kinderdagverblijf

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het 
besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het 
beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet wor-den ondertekend en tenminste bevatten de naam 
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een 
voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningen-rechter van de Rechtbank Oost-
Brabant (zie bovenstaande regel)  
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

Locatie                     Kern               Werkomschrijving   Activiteit     Verzonden
Nassaustraat 2b   Beek en Donk    verlengen tijdelijk woon unit ontheffing     08-11-2013

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

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

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek start op 25 november met het vervangen van oude open-
bare verlichting. We willen dit voor het einde van het jaar afronden. In alle nieuwe armaturen 
wordt wit licht toegepast. De nieuwe lichtmasten komen in principe op de plaats van de be-
staande verlichting, maar waar het nodig is worden de masten enigszins verplaatst. Als dat het 
geval is, informeren we de bewoners vooraf.

De straten waar de openbare verlicht vervangen gaat worden zijn:
Aarle-Rixtel: Donkersstraat, Goossensstraat, Haffmansstraat, Phaffstraat, Schoolstraat, Ter-
meer-straat, Terlingenplein.
Mariahout: Bernadettestraat.
Beek en Donk: Auwerstraat, Baron van Leefdaelstraat, Broekkantsestraat, Dijkstraat, De Hei, 
Prins Hendrikstraat, Lage Heesweg en Lage Heesplein, Leekbusweg, Loopweg, Molenweg, 
Trentstraat, Karstraat, Karekietplein, Sijsjesplein, Mezenhoek, Rietzangerlaan, Rijakkerweg, 
Willemstraat, Vin-kenplein.
Lieshout: Nieuwstraat, Elsduin.

Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer C. Beekmans van de afde-
ling beheer 0492 469 700.

• Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te heb-
ben verleend aan de Carbid Club Laarbeek voor het schieten met carbid op dinsdag 31 
december 2013 van 10.30 tot 16.30 uur op het Laag Strijp in Aarle-Rixtel (verzonden 11 
november 2013).

• Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben 
verleend aan de heer A.M. Bruggeman voor het innemen van een standplaats  voor de 
verkoop van kerstbomen op het adres Kerkstraat 41 in Aarle-Rixtel van 30 november 
2013 tot en met 24 de-cember 2013 (verzonden 5 november 2013).

• De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan buurtvereni-
ging Plan West voor de traditionele rondgang met Sint Nicolaas door de wijk Plan West in 
Lieshout op za-terdag 23 en zondag 24 november 2013 (verzonden 7 november 2013).

• De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Folkloregroep 
Dikke-mik voor het organiseren van een wintermarkt bij de kiosk aan de Kouwenberg 
in Aarle-Rixtel op zondag 15 december 2013 van 15.00 tot 19.00 uur (verzonden 5 no-
vember 2013).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de ge-
meente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuws-
pagina’s.

Melding Wet milieubeheer Bakelseweg 25 Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders Laarbeek maakt bekend dat een melding op 
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door Marco Gas Bv voor het 
plaatsen van een propaantank aan de Bakelseweg 25 in Aarle-Rixtel waarop het Activiteiten-
besluit milieubeheer van toepassing is. De melding ligt van maandag 18 november tot en met 
maandag 2 december 2013 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis 
Laarbeek. 

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

Op vrijdag 22 november komen Greet Buter (PvdA) en Bert Klessens (ABL) aan het woord. 

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Vervangen oude openbare verlichting

Verleende vergunningen

Wet milieubeheer

Afvalkalender

NOVEMBER woensdag: i nzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: i nzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: i nzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

inzameling 
grof snoeiafval
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INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Participatiesamenleving. Uitgeroe-
pen tot woord van het jaar. Oude 
wijn in nieuwe zakken? De partici-
patiesamenleving is een samenleving 
waarin iedereen die dat kan, ver-
antwoordelijkheid neemt voor zijn 
of haar eigen leven en omgeving, 
zonder hulp van de overheid. PNL 
ziet dat participeren al volop gebeurt 
in Laarbeek: actief deelnemen in de 
club, vereniging  of organisatie. Als 
actief lid, bestuurder, regelaar, ma-
nusje-van-alles, enzovoort. Maar ook 
als vrijwilliger in een verzorgingshuis, 
als buddy, als collectant, radiomede-
werker, mantelzorger, voorlezer in de 
bibliotheek of op school, fietsmaatje 
en ga zo maar door. Iedereen die dat 
kan, neemt zelf de verantwoordelijk-
heid voor zijn of haar eigen leven en 
omgeving. En voor diegene die dat 
niet kan, is er de WMO.  Zodat met 
wat aanpassingen, hulpmiddelen, 
het mogelijk is om mee te blijven 
doen. En dat moet, wat PNL be-
treft, ook zo blijven. Waarbij vooral 
de focus moet liggen op wat je nog 
kunt, in plaats van wat je niet - meer 
- kunt. In je eigen tempo, op je eigen 
manier en wellicht met wat hulp uit 
de omgeving: doen in je eigen huis, 
meedoen in je eigen omgeving, in je 
eigen buurt.

De Toekomstvisie Laarbeek 2020 
is gebaseerd op participatie, op 
meedoen en  samenwerking; deze 
Toekomstvisie is gemaakt door sa-
menwerking, wat PNL van harte 
toejuicht en ondersteund heeft. 
Deze Toekomstvisie is al begonnen; 
op tal van terreinen vinden ver-
enigingen en organisaties elkaar al 
om samen tot betere resultaten te 
komen voor hun leden en voor de 
samenleving. Het moeilijkste deel 
van deze Toekomstvisie komt op 
het bordje van de gemeenteraad. 
Want PNL heeft de overtuiging dat  
een participatiesamenleving  een sa-
menleving  is waarin de inwoner zijn 
verantwoordelijkheid neemt  voor de 
eigen omgeving en de gemeente-
raad daarin enkel kan regisseren en 
zorgen dat de basisvoorwaarden op 
orde zijn. De participatiesamenleving 
noodzaakt de gemeenteraad tot een 
andere manier van denken en han-
delen. De participatiesamenleving 
vraagt ook van een ieder een omslag 
in denken: niet meer, als vanzelf: 
wat kan de gemeente voor mij doen, 
maar: wat kan ik voor mezelf, mijn 
omgeving doen, om op een prettige 
manier hier te wonen en te leven. 

Participatiesamenleving: een nieuw 
woord  in  2013.
En wat PNL betreft: een werkwoord 
in 2014.

Fractie PNL

De Zeepkist 

Het woord van 2013

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

GLAS IN LOOD ATELIER
COOIJMANS

Nieuw glas in lood naar uw of ons ontwerp

Reparatie

Brandschilderwerk

Glas in Lood in Isolatieglas

Schutsstraat 31 Lieshout - Tel. 0499 423621 

atelier.cooijmans@onsbrabantnet.nl
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Mooi in de steigers

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

De Torenvalk

“Deze torenvalk heb ik gefotogra-
feerd in de buurt van het Laar in 
Aarle Rixtel waar ik vaak rondstruin. 
Hij had net een muisje verschalkt 
wat tevens zijn hoofdvoedsel is. 
Vooral als ze jongen hebben, zijn ze 
zeer actief aan het jagen en zie je ze 
vaak biddend in de lucht. Ze hangen 
dan stil in de lucht met snelbewe-
gende vleugels en een gespreide 
staart.
Tijdens het bidden speuren ze de 
grond af met hun scherpe ogen op 
zoek naar prooi.

Het heeft in het verleden behoorlijk 
slecht gegaan met de torenvalken in 
Nederland, maar door het verstan-
diger omgaan met bestrijdingsmid-
delen in de landbouw en het plaat-
sen van nestkasten is de populatie 
nu redelijk stabiel. Als je ooit een 
torenvalk in de lucht ziet bidden, is 
het de moeite waard om te kijken 
hoe hij jaagt en af en toe een muisje 
verschalkt. Dat is ook genieten van 
ons Mooie Laarbeek!”www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Het Laar, Aarle-Rixtel

Laarbeek - Er is kennelijk ondui-
delijkheid onder een deel van de 
inwoners van Laarbeek over hoe 
de hulp van de AED Alert in te 
roepen. 

Zoals u weet is AED Alert een net-
werk van vrijwilligers dat mensen 
met een acute hartstilstand helpt 
door het toepassen van reanimatie 
in combinatie met het gebruik van 
een AED, totdat er professionele 
hulp gearriveerd is die de hulpver-
lening overneemt.

Wilt u voor mensen met een acute 
hartstilstand de hulp van AED Alert 
inschakelen, bel dan altijd eerst 
112. U zal worden gevraagd waar 
het om gaat en de telefoniste zal 
u om adresgegevens vragen, waar 

de hulp verleend moet worden. U 
als beller moet daarbij altijd zeggen 
dat het om ‘REANIMATIE’ gaat. 

Door de medewerkers van 112 
worden een aantal vrijwilligers 
naar het adres gestuurd waar de 
hulp verleend moet worden. Zij 
zullen beginnen met reanimeren 
en zo nodig met behulp van een 
AED. Verder wordt door de mede-
werkers van 112 een ambulance 
gestuurd. Door de afstand (aanrij-
tijd) is die later ter plaatse dan de 
vrijwilligers. 

Nooit zelf een vrijwilliger voor 
hulpverlening bellen, maar ALTIJD 
112 bellen en zeggen dat het om 
‘REANIMATIE’ gaat.

Oproep AED Alert? Zo doe je dat!

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

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

NATUURLIJK 
         Mooi Laarbeek
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Dennis van Ham
Harmonielaan 19 Beek en Donk
T. 0628750843 
E. info@klusperuur.nl

www.

Mooi in de steigers

A. LEENDERS
ELEKTRO

Laarweg 33 te AARLE-RIXTEL
Telefoonnr. 0492-386195

www.leenderselektro.nl

A. LEENDERS
ELEKTRO

Laarweg 33 te AARLE-RIXTEL
Telefoonnr. 0492-386195

www.leenderselektro.nl

A. LEENDERS
ELEKTRO

Laarweg 33 te AARLE-RIXTEL
Telefoonnr. 0492-386195

www.leenderselektro.nl
“Ook voor het keuren van uw installatie 

volgens de NEN3140”

Premiekorting
Naast de premiekorting “in dienst 
nemen oudere werknemers” hebt u 
als werkgever in 2014 ook de mo-
gelijkheid om een premiekorting 
“voor jonge uitkeringsgerechtigde” 
toe te passen. De premiekorting gaat 
gelden voor werknemers van 18 
t/m 26 jaar die een WW- (Werke-
loosheidswet) of bijstandsuitkering 
ontvangen. Het is een tijdelijke re-
geling die zich richt op nieuwe banen 
en geldt voor de periode van 1 janu-
ari 2014 t/m 31 december 2015. 
Neemt uw onderneming in die peri-
ode een jonge uitkeringsgerechtigde 
in dienst, dan mag u zolang de dien-
stbetrekking duurt, maar maximaal 
twee jaar, premiekorting toepas-
sen. Voorwaarden voor het toepas-
sen van de premiekorting op de af 
te dragen loonheffingen: Het moet 
gaan om een baan van minstens 32 
uur per week en de werknemer di-
ent een arbeidsovereenkomst voor 
minimaal zes maanden te krijgen. De 
premiekorting kan oplopen tot een 
totaal van € 7000,- premiekorting in 
twee jaar. Tip: indien u voornemens 
bent om personeel in dienst te ne-
men, wacht tot 1 januari 2014.

Afdrachtvermindering onderwijs
Tot 1 januari 2014 kunt u de vertrou-
wde afdrachtvermindering onderwi-
js nog blijven toepassen. Vanaf 2014 
wordt deze afdrachtvermindering 
vervangen door de veel beperktere 
subsidieregeling praktijkleren.
De subsidieregeling praktijkleren 
wordt echter, in tegenstelling tot de 
afdrachtvermindering onderwijs (die 
maandelijks/4-wekelijks verrekend 
kan worden), pas in het najaar van 
2014 uitgekeerd. In de eerste helft 
van het studiejaar 2013-2014 ont-
vangt u dus geen vergoeding voor 
de begeleiding van een werknemer 
die een leer-werktraject volgt. 
Met de gekozen werkwijze wordt 
het beschikbare budget verdeeld 
over het totaal aantal leer-werkple-
kken. Het bedrag dat u ontvangt, is 
dus afhankelijk van het aantal aan-
vragen en daardoor op voorhand 
niet bekend. De minister heeft ech-
ter toegezegd dat dit in de buurt van 
de bestaande bedragen zal liggen.

Kinderen van Viela Spring op bezoek in het Sinterklaashof

Lieshout - De kinderen van De Heu-
velstraat en De Molenstraat van het 
Lieshoutse kinderdagverblijf Viela 
Spring gingen afgelopen maandag 
naar het Sinterklaashof in Nuenen.

Na het zingen van Sinterklaasliedjes 
aan de poort, werden de kinderen ver-
welkomd door zwarte pieten. Onder 
het genot van ranja en een speculaas-

je, werden er ijverig tekeningen ge-
maakt. Deze werden vervolgens, door 
de kinderen zelf, in de brievenbus van 
Sinterklaas gedaan.

Meerdere foto’s zijn te bewonderen 
op de Facebook-pagina van ‘Kindcen-
trum De Sprankel’. 

Beek en Donk - Winkeliersvereniging 
Beekvlied (Heuvelplein in Beek en Donk) 
organiseert ook dit jaar weer een kleur-
plaatwedstrijd voor de kinderen. Bij de 
meeste winkeliers op en rond het Heu-
velplein liggen kleurplaten op de toon-
bank die gratis meegenomen mogen 
worden.

De kleurplaten kunnen worden ingeleverd 
op woensdag 27 november bij de Zwarte 
Pieten die dan op het Heuvelplein aanwe-
zig zullen zijn tussen 14.00 en 16.00 uur.

Natuurlijk hebben de Pieten ook wat 
lekkers voor de kinderen die hun kleur-
plaat komen inleveren. De Zwarte Pie-
ten zelf zijn ook de jury. Van verschil-
lende leeftijdscategorieën zullen zij de 
mooiste kleurplaten uitkiezen. De win-
naars worden dezelfde dag nog gebeld 
en kunnen een leuke prijs komen opha-
len.

Snel naar de winkels dus om de gratis 
kleurplaten op te halen!

Kinderen van Viela Spring op bezoek in het Sinterklaashof

Hartelijk bedankt namens 
De Concurrent!

Advertorial

Zaterdag 9 november vierden wij het 
80- jarig bestaan van ‘De Concur-
rent’.

Dit feest is dankzij uw inbreng onver-
getelijk geworden. Wij willen u daar-
om ook hartelijk dankzeggen voor uw 
hartverwarmende aanwezigheid en 
alle spontane felicitaties. 

Iedereen die in dit jubileumjaar een 
nieuwe fiets heeft gekocht, deed au-
tomatisch mee met de prijzenactie 
waarbij veel moois te winnen was. De 
loting van deze actie werd tijdens 

de receptie verricht door Notaris Her-
mus. De hoofdprijs, een Old Dutch 
Batavus omafiets, was voor de heer 
Terroso uit Helmond. Wij wensen de 
heer Terroso en alle andere winnaars 
heel veel plezier toe met hun gewon-
nen prijs.

Onze dank is groot, trouwe klanten! 

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL

Sinterklaas Kleurplaatwedstrijd 
winkeliers Heuvelplein

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

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

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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Hoe is het nou met.....
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Deze week is het de beurt aan Ans 
van Melis. Zij is het enige nog leven-
de kind van Jo van Melis, in Beek en 
Donk beter bekend als Jo den Baron. 
Het schijnt, dat de vader van Jo werk-
te voor een baron en zijn kleren mocht 
afdragen. “Hij zag er altijd heel sjiek 
uit”, vertelt Ans over haar grootvader.

Geboren en getogen aan de Mgr. Ver-
hagenstraat is Ans later in de Wouters-

straat komen wonen. Ze had een pa, 
die erg leuk verhaaltjes en gedichten 
schreef. Zelf had ze als zestienjarige 
genoeg aan haar werk in het naaiate-
lier van Klaas van den Boom aan de 
Lindenlaan. Haar moeder, Gonda, was 
nogal ziekelijk en de tijd thuis werd 
dan ook vaak besteed aan het insprin-
gen in het huishouden. Op haar twin-
tigste trouwde Ans met Rien Dokter. 
Ze vertrok naar Emmeloord, want daar 
werkte Rien. “Na enige tijd trok Bra-
bant mij zo, dat het me niet uitmaakte 
in welke plaats ik kon wonen, als het 
maar weer in Brabant was!”, vertelt 
Ans. Het werd Oss, want Rien kreeg 
werk bij Organon. Ze kregen samen 
twee kinderen: Nicky en Dennis. In-
middels heeft het echtpaar alweer 4 
kleinkinderen. Voor alle kleinkinderen 
heeft Ans een boek geschreven. Met 
haar laatste boek staat ze op de foto. 

Het boek schreef ze voor Joyce, doch-
ter van haar zoon Dennis. De titel is: 
‘Joyce, een kasteel vol geheimen’. 
De hoofdpersoon Joyce staat ook op 
de kaft afgebeeld. De kaft is ontwor-
pen door een nichtje van Ans, Heidy 
Derks-Van Melis. Verder zijn er geen 
karaktertrekken van de kleinkinderen 
gebruikt in de boeken. Joyce ontdekt 

dat ze paranormale gaven heeft en 
probeert daar voor zichzelf een even-
wicht in te vinden. Ze wil de gaven zó 
gebruiken, dat het niet teveel opvalt 
en anderen haar gaan pesten. Haar 
moeder wil graag in een dorp wonen 
en ze verhuizen naar een huis vlak bij 
een oud kasteel, een plaats die niet zo 
saai blijkt, als Joyce in het begin dacht.

Ans krijgt op haar laatste boek veel po-
sitieve reacties. Omdat ze de boeken 
in eigen beheer uitgeeft, zijn ze niet in 
de winkel te koop. Op Facebook zijn 
de omslagfoto’s te zien. Heeft u inte-
resse in één van de boeken? Dan kunt 
u Ans bereiken op haar e-mailadres: 
a.v.melis@home.nl.

Auditiemiddag ‘The Voice of Kwizut’ van hoog niveau
Beek en Donk - Maar liefst 12 kan-
didaten streden zondagmiddag om 
één van de drie felbegeerde tickets 
om op te mogen treden bij de feest-
avond van Kwizut, op zaterdag 11 
januari 2014. De lat lag erg hoog.

Café/zaal Dave van de Burgt open-
de om 14.30 uur de deuren, zodat 
het publiek - bestaande uit afge-
vaardigden van deelnemende groe-
pen, vrienden en familie van de ta-
lenten - hun plekje konden vinden. 
De middag werd aan elkaar gepraat 
door Antoin Barten, bekend van 
onder andere Radio Kontakt.

Om 15.15 uur vond de loting 
plaats. Toen iedereen wist waar hij 
of zij aan toe was, kon de strijd los-
barsten. En wat voor strijd! Hier en 
daar hoorde je de spanning en de 
zenuwen terug bij de kandidaten, 
maar de  jury ging hier nog een hele 
kluif aan hebben. Stuk voor stuk 
traden er zeer getalenteerde arties-
ten op die niet voor elkaar onder 
wilden doen.

Toen alle artiesten klaar waren, ging 
de jury in conclaaf. Door het hoge 
niveau van de deelnemers nam de 
jury (die bestond uit Neeltje van 
Doore, Ties van Oorsouw en Mireil-
le de Groot) het besluit om naast de 

drie finalisten nóg drie talenten mee 
te nemen naar de feestavond. Daar 
mogen zij ten overstaan van zo’n 
2500 man nog eens van hun beste 
kant laten horen.

De drie talenten die door mogen 
naar de feestavond op 11 janu-
ari, om daar te mogen strijden om 
een podiumplek op WiSH Outdoor 
2014 zijn: Maud Krikke uit de Mor-
tel, Noa van der Velden uit Bakel en 
Krissy Welten uit Gemert.
Om het allerbeste uit deze artiesten 
te krijgen biedt Kwizut deze drie 

ook nog een uur zangles aan door 
Neeltje van Doore.

De drie talenten die wel op de 
feestavond optreden, maar niet 
meedingen naar de hoofdprijs (op-
treden op WiSH Outdoor) zijn: Eva 
Leenders, Vera van den Broek en 
Vivianne van de Wildenberg. Ook 
zij krijgen nog een gezamenlijke 
workshop van Neeltje van Doore.

Benieuwd naar de foto’s van de au-
ditiemiddag? Kijk dan op de Face-
book-pagina van Kwizut.

vlnr. Maud Krikke, Antoine Barten en Noa van de Velden. Op de foto ontbreekt Krissy Welten

P. Heijl Automaterialen is een technische groothandel gespecialiseerd in  
verkoop van automaterialen, banden, oliën en gereedschappen aan  
hoofdzakelijk de zakelijke markt. 

Voor onze filiaal in BEEK EN DONK zoeken wij een

ROUTECHAUFFEUR (FT)
                 
Ben jij die gemotiveerde man/vrouw met kennis van het wegennet en  
ervaring in klantencontact? 

Wij bieden je een zelfstandige functie binnen een team van ‘vakmensen’ met 
een prettig werkklimaat. Affiniteit met de automotive branche is bij ons een 
vereiste!

Heb je interesse in deze functie, stuur dan een motivatiebrief met CV naar: 
P. Heijl Automaterialen B.V. t.a.v. Dhr. F. Heijl, Pater de Leeuwstraat 7,  
5741 EE, Beek en Donk of via email: info@heijlautomaterialen.nl

Bij voorkeur je motivatiebrief met CV afgeven bij ons filiaal Beek en Donk.

De reacties op bovenstaande vacature zijn vaak dusdanig overweldigend dat 
het voor ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te informeren over de  
verdere voortgang van de sollicitatieprocedure. Geschikte kandidaten zullen 
door ons zo spoedig mogelijk worden benaderd.

Wie weet waar deze boerderij heeft gestaan?
   
Weet jij het antwoord? Laat het weten 
aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit 
kan per e-mail via prijsvraag@mooilaar-
beek.nl of telefonisch via 06-51978426. 
Wie weet is jouw antwoord hier volgen-
de week te lezen!

Het schattige jongetje uit Lieshout van 
vorige week was Ben Nooijen. Hij is ge-
boren in 1945. Het bleek een moeilijke 
vraag te zijn, want er kwamen geen reacties op de foto binnen bij de redactie 
van MooiLaarbeek.

Historische beelden

De Peeldijk 7  Beek en Donk 0492 - 461426 
www.oerlemans-houtzagerij.nl

Gespecialiseerd 
in vloeren
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Sterken
Bouwadvies en Calculaties
• Bouwadvies, calculaties, studies

• Kleinschalig tekenwerk

• Bouwmanagement                 

• Opname/rapportages 

BOUWEN ZONDER ZORGEN
www.bouwkosten-calculaties.nl

Mooi in de steigers

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

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

Dorpsstraat 55
Aarle-Rixtel

WWW.EETHUIS-ALANYA.NL

0492 - 38 37 82  OF 0492 - 38 38 60

AL 20 JAAR EEN BEGRIP
IN AARLE-RIXTEL

DAAROM 

20% KORTING 
OP DE GEHELE MENUKAART

WIJ VERKOPEN OOK KIPDÖNER

 

•	 Een	sfeervolle,	gezellige	locatie	voor	uw	
kerstborrel?

•	 Een	perfecte	locatie	voor	teambuilding	activiteiten
•	 Een	feestlocatie	in	een	sfeervolle	ambiance
•	 Kookworkshops	met	professionele	begeleiding
•	 Catering	op	elke	gewenste	locatie

Dan	bent	u	bij	Kookcentrum	Brabant	aan	
het	juiste	adres!

Kookcentrum	Brabant	heeft	plaats	voor	
groepen	van	15	tot	en	met	80	personen

		
Neem	voor	meer	informatie	vrijblijvend	contact	

met	ons	op.

Bent	u	op	zoek	naar:
 

Prins	Hendrikstraat8,	Beek	en	Donk			T.:	06	46	59	85	95
E.:	info@kookcentrumbrabant.nl			I.:	www.kookcentrumbrabant.nl

Mooi UIT in Laarbeek

Mike del Ferro Trio bij Wim Beeren Jazz Society 

Kerstviering bij de Zonnebloem afdeling 
Beek en Donk

Kerststukjes maken met &RG-teens/PLUS 
tienerwerk Lieshout

Aarle-Rixtel - Woensdag 27 november maakt 
het trio van pianist Mike del Ferro zijn opwach-
ting bij Wim Beeren Jazz Society in café Van 
Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-Rixtel. 

Als zoon van operazanger en stottertherapeut 
Leonardo (Len) del Ferro is Amsterdammer Mike 
een internationaal geroemd pianist met een 
enorme muzikale veelzijdigheid. Met een con-
certpraktijk in meer dan 100 landen variërend 
van jazz solo-recitals tot crossovers met traditi-
onele muziek mag je Mike een globetrotter pur 
sang noemen. Daarbij deelde hij het podium 
met een indrukwekkend aantal grootheden uit 
de muziek. Ook heeft hij een groot aantal cd’s 
op zijn naam staan en staat minimaal eenzelfde 
aantal nog op de rol. Mike laat zich begeleiden 
door bassist Theo de Jong en drummer Jamie 
Peet.

Gezien de overweldigende publieke belangstel-
ling van de voorgaande optredens als vanzelf-
sprekend het advies om tijdig aanwezig te zijn. 
Aanvang 20.30 uur, entree €7,00. Meer infor-
matie: www.wimbeerenjazzsociety.nl en 
www.mikedelferro.com. 

Beek en Donk - De Zonnebloem afdeling Beek 
en Donk houdt op 10 december haar jaarlijk-
se kerstviering in ‘t Huukske, Kapelstraat 5 te 
Beek en Donk. Deze bijeenkomst is bedoeld 
voor alle mensen in Beek en Donk, die onder de 
doelgroep vallen, zoals zieken, gehandicapten, 
eenzame mensen en allen, die behoefte hebben 
aan wat gezelligheid in deze donkere dagen 
voor Kerstmis.

Allen, die tot deze doelgroep behoren, zijn van 
harte welkom op deze middag, ongeacht of 
men wel of geen ondersteunend lid is van de 
Nationale Vereniging de Zonnebloem.  Pastoor 
Verbraeken zal voorgaan in deze viering en het 
eigen zonnebloemkoortje zal samen met u allen 
de kerstliederen zingen tijdens deze viering. De 
vrolijke vijf uit Mariahout zal verder deze middag 
muzikaal opluisteren.

De zaal gaat open om 13.00 uur. Om 13.30 
begint de Kerstviering. Daarna koffie met kerst-

brood, waarna genoten kan worden van het 
optreden van De Vrolijke Vijf. Tijdens de pauze, 
onder het genot van een drankje, is er gelegen-
heid voor een eigen kerstgedachte of gedicht.

De kerstbijeenkomst wordt om 16.30 uur afge-
sloten met een kopje koffie en een hartig hapje. 
Bij het naar huis gaan, krijgt iedereen nog een 
aardige Kerstattentie. 

Kosten voor deze middag bedragen €3,00. Be-
talen in de zaal. Wie deze middag wil bijwonen, 
kan zich tot 5 december opgeven bij Mw. Olga 
van Bree, tel. 462798, bij Mw. Ria Derksen, tel. 
464150 of bij Mw. Toos van der Linden, tel. 
462974.

Uitslag Zonnebloemloterij
Helaas is er in Beek en Donk geen prijs gevallen. 
Toch wil De Zonnebloem afdeling Beek en Donk  
iedereen hartelijk bedanken, die een lot gekocht 
heeft van de zonnebloemloterij.

Lieshout - De vrijwilligers van het &RG-teens-
team houden een creatieve activiteit op vrijdag 
6 december. De kerststukjes worden gemaakt 
bij de Scouting Lieshout/Mariahout aan de He-
rendijk 7 in Lieshout. 

De organisatie daagt de jeugd uit om een mooi 
kerststuk te maken voor henzelf of de ouders, 
oma, opa etc. Ook al kun je ‘niets’, je komt toch 
met iets heel moois naar huis. Je krijgt profes-
sionele begeleiding. Daar waar nodig word je 
geholpen. Je vader of moeder zal apetrots zijn. 
De manier waarop de stukjes worden gemaakt, 
halen zeker de Kerst.

De deelnamekosten van deze activiteit zijn 
€1,50 per persoon. Men dient met eigen vervoer 
naar de Herendijk te komen. Laat je wegbren-
gen door je ouders met de auto, of in ieder geval 
ophalen. Want de mooie creatie die je gemaakt 
hebt (of meerdere) mag je gratis mee naar huis 

nemen. De ingang van het scoutingterrein is via 
het voetbalterrein, sportpark de Luijtelaar He-
rendijk 7.  

Omdat  er een indeling gemaakt moet worden 
van groepen, is het van belang om vroegtijdig te 
weten met hoeveel deelnemers er rekening ge-
houden moet worden. Daarom dient men zich in 
te schrijven. Is je mailadres bekend, dan ontvang 
je per mail een inschrijfformulier. Heb of krijg je 
geen inschrijfformulier, kijk op de website www.
energyteens.nl, daar kan het inschrijfformulier 
worden gedownload. 

Zorg dat je op tijd bent, om 19.30 uur wordt 
iedereen verwacht op het scoutingterrein. Om-
streeks 22.00 uur is het de bedoeling dat ieder-
een weer opgehaald wordt om terug naar huis 
te gaan. Deze activiteit is voor &RG-teens en de 
Lieshoutse &RG Plussers en dus voor de jeugd 
van groep 7 t/m 15 jaar.  

Mike del Ferro
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Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

Voor al uw graaf- en sloopwerken met graafmachines groot en klein. 
Wij verhuren containers in diverse formaten voor uw tuin, bouw en 

sloopafval.

Ook kunt u bij ons terecht voor het halen en brengen van diverse 
soorten zand en grind.

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

“Gasterij Buitengewoon Smakelijk
is een werkgever die alle 

medewerkers gelijke kansen biedt”

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

Wij denken in mogelijkheden

Werken op eigen niveau

Er is ruimte voor eigen inbreng

Wij zorgen voor goede 
begeleiding

Gasterij Buitengewoon Smakelijk

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

Gasterij Buitengewoon Smakelijk
Parklaan 6
5741 EZ Beek en Donk

T    0492 462 521
E    info@buitengewoonsmakelijk.nl
W  www.buitengewoonsmakelijk.nl
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We zijn geopend voor de lunch op maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag  van 09:00 -16:00 uur. 
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De lunchroom is onderdeel van Lifestyle center Laarbeek
A.   Parklaan 6, Beek en Donk | T. 0492-462521
W.  www.buitengewoonsmakelijk.nl 
E.    info@buitengewoonsmakelijk.nl

Iedereen is welkom 
om in Gasterij 
Buitengewoon 

Smakelijk te genieten 
van een lunch
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Kerstmis bij pluk

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

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

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

Bekijk de 
mogelijkheden
op onze website

Culinaire Kerst?

Op tweede kerstdag 
zijn wij geopend! 

vanaf 12.00 uur 

Gewoon lekker à la carte eten
of een

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

Voor bedrijven verzorgen wij 
kerstborrels op maat!

Mooi UIT in Laarbeek

Slagwerkgroep St. Caecilia concerteert in Nijnsel

Schrijfwedstrijd 2014 Brabants dialectenfestival

Expositie wereldwinkel in bibliotheek

Grote vlooienmarkt in De Dreef 

Lieshout/Nijnsel - De slagwerkgroep van har-
monie St. Caecilia verzorgt op zaterdag 23 no-
vember een concert in samenwerking met Slag-
werkgroep Concordia uit Liempde. Dit vindt 
plaats in Zaal Beckart te Nijnsel en begint om 
20.00 uur. 

Dit concert wordt georganiseerd in het kader ter 
voorbereiding van het concours van 7 december 

in Etten-Leur. Tijdens het concert zullen uiteraard 
door de slagwerkgroep de uit te voeren werken 
op 7 december ten gehore worden gebracht, 
achtereenvolgens: Hatirla Antalya, Dilemma en 
Metamorphosis of Ayers Rock.

De slagwerkgroep nodigt u van harte uit om dit 
concert bij te wonen, de toegang is gratis.

Lieshout - In de aanloop naar het volgend Bra-
bants dialectenfestival op 08 juni 2014 te Lies-
hout kan wederom meegedaan worden aan de 
schrijfwedstrijd. De belangstelling hiervoor is 
elke keer weer enorm. Men kan inzenden in 
drie categorieën: verhalen, gedichten en lied-
teksten. De inzendingen moeten geschreven 
zijn in een van de Brabantse dialecten en nog 
niet eerder in druk zijn verschenen, ten gehore 
zijn gebracht of op cd zijn vastgelegd.

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. 
Gelet wordt op: de originaliteit, een juist gebruik 
van het dialect en de aansluiting bij het gekozen 

thema. Het thema voor 2014 is: ‘De kindjes van 
de keinder’.

De winnaars in elke categorie ontvangen een 
prachtige dialectpenning.

Inzendingen voor de schrijfwedstrijd 2014 moe-
ten voor 1 maart 2014 gestuurd worden naar: 
Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout p.a. 
Dorpsstraat 75, 5737 GB Lieshout.

Het reglement voor deze schrijfwedstrijd staat 
op de website: http://www.brabantsdialecten-
festival.nl/het-dialectenfestival/reglement

Aarle-Rixtel - De komende zes weken is in de 
vitrines van de Aarle-Rixtelse bibliotheek een 
overzicht te zien van producten welke in de we-
reldwinkel in Beek en Donk verkrijgbaar zijn.

Ditmaal niet de traditionele koffie, thee en wijn, 
maar veel nieuwe artikelen, uitgevoerd in mooie 
en frisse kleuren. Te zien zijn onder andere en-

kele mooie Boeddha beeldjes, geurkaarsen, sau-
sen, aardewerk en kruiden. 
Er is ook informatie van waar en wanneer deze 
artikelen verkrijgbaar zijn.

De tentoonstelling duurt tot eind december en 
is te zien tijdens de openingsuren van de biblio-
theek. 

Aarle-Rixtel - In Multifunctioneel Centrum de 
Dreef in Aarle-Rixtel vindt zondag 24 november 
van 9.00 tot 16.00 uur een grote vlooienmarkt 
plaats. Deze vlooienmarkt wordt georganiseerd 
door de stichting Aarle-Rixtel in samenwerking 
en ten bate van de EHBO, volleybalvereniging 
Cialfo, badmintonclub de Ganzeveer en de ve-
teranen van ASV, allen uit Aarle-Rixtel.

Op deze markten kunnen particulieren een 
kraam of grondplaats huren voor de verkoop 
van tweedehands goederen. Bezoekers kunnen 
snuffelen naar snuisterijen, huisraad,  boeken, 
elektrische apparaten, huishoudelijke apparaten, 
kleding, cd’s, platen, speelgoed, te veel om op te 

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

De kosten voor een kraam bedragen €20,00 De 
entree bedraagt €1,50. Kinderen onder 12 jaar 
onder begeleiding gratis.

Voor informatie en boekingen kan men bel-
len naar Frans Coppens 06-20888818/ 0492-
382481.

Liederentafel bij café ThuisKienen in Lieshout
Beek en Donk - Iedereen is op vrijdag 29 no-
vember weer welkom om mee te zingen tijdens 
de maandelijkse meezingavond van Liedertafel 
’t Nachtpitje. Deze avond vindt plaats bij Café 
Thuis in Beek en Donk.

Uit de zangbundel worden liedjes gezongen die 
iedereen wel kent en dit alles onder begeleiding 
van de accordeonisten van ’t Nachtpitje.

Café Thuis vind je aan het Heuvelplein in Beek 
en Donk. De avond begint om 21.00 uur. 

Lieshout - Carnavalsvereniging de Raopers 
houdt op vrijdag 22 november een kienavond 
in het Dorpshuis aan het Grotenhof in Lieshout.
De avond begint om 20.00 uur en de zaal is 
open vanaf 19.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom.

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl  
Service Bioscoop INDUSTRY  

NCB-Laan 52a · Veghel

0413 - 820990

De VETSTE  
bios van  

Nederland!Gratis parkeren!
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DO21 t/m 27 nov: VRIJ ZA ZO MA DI WOE

The Hunger Games; Catching Fire

Het Diner

De Nieuwe Wildernis

Thor; The Dark World 3D

Diana

Escape Plan

Gravity 3D

Midden in de Winternacht

Turbo 3D, NL

Sinterklaas en de Pepernotenchaos

De Club van Sinterklaas en de Pietenschool

André Rieu in Maastricht met Kerstmis! 
Reserveer snel want VOL=VOL!  
meer info op de website!

Op 10 én 11 dec.: Voor Première van 'SOOF'! 
In samenwerking met Restaurant Prooflokaal 
bieden wij u een fantastisch arrangement aan. 
Check onze website!

24 
NOV:

10 11 
DEC:  

Kerstconcert van Andre Rieu bij INDUSTRY in Veghel

Veghel - Op 24 november om 16.00 
uur kunt u getuige zijn van een uniek 
optreden van Andre Rieu en zijn Jo-
han Strauss orkest. Het betreft een 
schitterende registratie van het kerst-
concert ‘Home for Christmas’ dat An-
dre Rieu opnam bij zijn eigen huis in 
Maastricht. 

Dankzij een haarscherpe satellietver-
binding in combinatie met het perfecte 
bioscoopgeluid van INDUSTRY geniet 
u van solisten en diverse gastoptre-
dens. Prachtige klassieke muziek, 
meeslepende walsen en fantastische 
operette: kortom een middag om 
nooit te vergeten.

Voorafgaand aan het kerstconcert is er 
een interview met Andre Rieu en toont 
hij het kasteel waarin het is opgeno-
men.
Kaarten zijn nog beschikbaar bij Ser-
vice Bioscoop Industry, maar wees snel 
want vol = vol. 

Advertorial

Lezerspodium

Een 2X2-baanse weg door Bakel, Helmond en Laarbeek?
Een lang verhaal wordt nu echt 
definitief
Decennia lang wordt er al over 
gesproken, maar begin 2014 wordt 
er dan toch echt besloten waar de 
N279 zal gaan lopen. De stuurgroep 
Brainport Oost had de logische 
voorkeur uitgesproken voor het 
verbreden van de bestaande weg, 
maar onder druk van de gemeente 
Helmond wordt er door de provincie 
op het laatste moment een compleet 
nieuwe (extra) weg meegenomen in 
de overweging. Een lange omleiding 
over grondgebied van Bakel, Helmond 
en Laarbeek. 

Waarom moet u reageren tegen de 
omleiding? 
Daarvoor zijn tal van redenen 
waaronder het financiële. Het 
alternatief van de lange omleiding kost 
minstens 26 tot 49 miljoen euro meer 
dan het verbreden van de bestaande 
weg. Daarnaast is het Waterschap Aa 
en Maas bezig dit gebied te herinrichten 
voor waterberging met beekherstel 
en ecologische verbindingszone. Nog 
voordat dit gereed is zou de provincie 
kunnen besluiten dit gebied te 
doorsnijden met de lange omleiding! 

Er zijn grote gevolgen; aantasting van 
landgoed Bakelse Beemden, Grotelse 
Heide en de ontwikkeling van de 
natuurpoort nabij Aarlese visvijver. 

Doorsnijding van landbouwpercelen, 
recreatieve routes staan op het 
spel. Woningen en (agrarische) 
familiebedrijven zullen gedwongen 
moeten vertrekken. Het Rijk heeft een 
beleid t.a.v. verstening in stedelijke 
gebieden en niet in de landelijke 
gebieden. Daar wordt in dit geval 
drastisch van afgeweken.  

De gevolgen voor het verbreden van 
de bestaande weg, wegen absoluut 
niet op tegen de onherstelbare schade 
bij een lange omleiding. 

We hebben nog maar tot 16 december 
de tijd
Er moeten zoveel mogelijk zienswijzen 
worden neergelegd bij de provincie 
Noord-Brabant. Hoe kun je dat doen? 
Rechtstreeks aan Provincie 
Noord-Brabant via een digitaal 
inspraakformulier op www.brabant.
nl/noordoostcorridor  waar ook meer 
informatie te vinden is, of schriftelijk. 
Of via de gezamenlijke aanpak 
door een algemene zienswijzen te 
ondertekenen. Deze is vanaf week 
48 te raadplegen via de site www.
aspergesbakel.nl. Daarnaast zal er 
op deze site een mogelijkheid komen 
waarop u op een éénvoudige manier 
de zienswijzen kunt ondersteunen. Bij 
de C1000, brasserie De Bosparel en 
Boerenbond te Bakel komen tevens 
intekenlijsten te liggen. 

Bijeenkomst
Voor iedereen die zich betrokken 
voelt of als u nog vragen heeft, is er 
een bijeenkomst georganiseerd met 
aanwezigheid van dhr. Van Heugten 
van Provincie Noord-Brabant. De 
Gemeente Gemert-Bakel zal tevens 
worden uitgenodigd. 

Wanneer:  woensdag 27 november a.s. 
Waar: Zaal ‘De Zwaan’ aan de 
Dorpsstraat 22 te Bakel
Aanvang: 20:30 uur

Wij hebben uw steun hard nodig! Wij 
gaan ervoor! U toch ook?

Werkgroep ‘Lange omleiding Bakel 
NEE’

info@coverhoeven.nl

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media 

Grafisch ontwerp

Websites
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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

Mooi in de steigers

• Meedenken in oplossingen • Advies in tegel- en materiaalgebruik • Punctueel in afspraken

Peelstraat 26, Aarle-Rixtel      Tel: 06-23984178
www.rvandenheuveltegelwerken.nl

Actuele  vacatures
• Z o r g b o o g c e n t r u m 

Franciscushof zoekt 
een gastvrouw op 
vrijdagmiddag van 
14.30 tot 17.00 uur 
voor het schenken van 
koffie, het schoon-
maken van fruit en 
het presenteren en 
assisteren bij activiteiten. 

• Stichting ORO zoekt een 
mannelijke maatje voor 
een 13-jarige jongen in 
Beek en Donk om samen 
‘mannendingen’ te 
ondernemen. Het gaat 
om één keer in de twee 
weken na schooltijd. 

• Carnavalsvereniging 
De Gele Kielen zoekt 
hulp bij het organiseren 
en helpen van hun 
activiteiten voor het  
jeugdcarnaval.

 

• Het Oranje Comité in 
Lieshout is op zoek 
naar een secretaris. 
De werkzaamheden 
vinden met name ‘s 
avonds plaats dmv 
vergaderingen en 
in ieder geval op 
Koninginnedag. 

Redacteur: Louke Kreemers

Deze week: Ron Segers
Vrijwilligerswerk: 
Wijkrestaurant De Laar-
bikker en zorgboerderij 
Grootenhout

Ron Segers is een 23-ja-
rige Beek en Donkenaar. 
Als vrijwilliger werkt hij 
bij wijkrestaurant De 
Laarbikker en Zorgbo-
ederij Grootenhout in 
Mariahout. Dit alles om 
bezig te blijven en iets 
voor de mensen te kun-
nen doen. “Ik had mijn 
diploma administratie 
gehaald en begon met 
solliciteren, maar dit 
liep steeds op niks uit”, 
vertelt Ron, “toch wilde 
ik wel iets blijven doen. 
Toen ben ik op internet 
gaan kijken en vond 
daar een site met veel 
vrijwilligersvacatures. Ik 
heb toen iets uitgekozen 
en mocht een dag mee-
lopen. Zo is het allemaal 
begonnen.”

Inmiddels doet Ron 
twee dagen in de week 
vrijwilligerswerk: op 
donderdagmiddag bij 
wijkrestaurant De Laar-
bikker en op vrijdagmid-
dag bij Zorgboerderij 
Grootenhout. “Mijn 
taken zijn op beide ple-
kken heel divers. Bij de 
zorgboerderij dek ik de 
tafel, speel ik spelletjes 
met de mensen die daar 
zijn, geef ik sommige 
mensen eten en ga met 
ze naar buiten. Bij De 
Laarbikker is het vooral 
koken voor mensen 
die alleen zijn of niet 

genoeg geld hebben 
om zelf te koken. Hier 
gaat het natuurlijk ook 
om een stukje contact 
maken met de mensen.”

Ron heeft zelf ook wat 
geleerd van het vrijwil-
ligerswerk, zoals koken. 
“Vroeger kon ik niet 
koken. Door het vrijwil-
ligerswerk kan ik dit nu 
wel.” Hij vervolgt: “Dit 
is thuis natuurlijk handig, 
maar wie weet komt het 
verder in mijn leven ook 
nog van pas. Het leuk-
ste van het werk vind 
ik vooral dat je bezig 
bent en met allerlei ver-
schillende mensen in 
aanraking komt en met 
verschillende soorten 
mensen leert omgaan. 
Het is toch mooi om 
voor die mensen klaar te 
staan en iets voor hen te 
betekenen!”

De mensen die bij de 
organisaties komen, zijn 
zeer divers, maar dat 
maakt het werk voor 
Ron ook leuk. “Je bou-
wt toch een band met 
ze op. Natuurlijk heb je 
meer met de een dan 
met de ander, maar dat 
is logisch. De mensen 
die naar de zorg-
boerderij komen, zitten 
soms een hele week 
daar en je merkt dat ze 
het daar leuk vinden en 
dat ze veel plezier heb-
ben. Ook bij De Laarbik-
ker zien we dat mensen 
terugkomen omdat het 
hen goed bevalt en dat 
is natuurlijk fijn en mooi 
om te zien.”

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek
“Online” is alles te koop, behalve onze GRATIS MONTAGE & SERVICE

AL 30 JAAR SUPERSTERK IN AUTOBANDEN
 Eerlijke banden voor de beste prijzen
 Vakkundige montage en controle
 Leverancier van alle bekende merken 
 Uitstekende service en advies
 Gratis uitlijncontrole bij aankoop banden

SUPER  PRIJZEN!!!
VREDESTEIN   SNOWTRAC 3
195/65-15 voor een belachelijke prijs van  € 72,50*

205/55-16 voor een belachelijkere prijs van  € 97,50*

INCLUSIEF  STIKSTOFVULLING  &  UITLIJNCONTROLE
Prijzen zijn inclusief monteren, balanceren en btw (plaklood toeslag van € 2.50 p/wiel)

SUPER PRIJZEN WINTERBANDEN!
VREDESTEIN   SNOWTRAC 3

* bij afname van  
 min. 2 banden

Bosscheweg 30 • Beek en Donk 
T: 0492 - 46 12 38 

www.josverschuren.nl

De Bijzondere Vrijwilliger

Computercursus in Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - De tijd gaat snel, het is alweer 
bijna 2014. Het is belangrijk om bij de tijd te 
blijven, ook voor u! Om snel te leren werken 
met een computer, wordt er een speciale cursus 
gegeven. Deze gaat op woensdag 8 januari van 
start in Aarle-Rixtel.

Eerst wordt er geleerd om een brief te maken. 
Daarna volgt het e-mailen. Met e-mailen gaat u 
contact maken met anderen, maar ook met uw 
eigen familie, vrienden en kennissen ver weg 
of net om de hoek. Gaat u graag op vakantie, 
stuur dan een e-mail naar huis waar u verblijft 
en kijk op uw laptop of tablet hoe het met uw 
kinderen en/of kleinkinderen is. Met een com-
puter kunt u ze volgen over heel de wereld.

Verder leert u zoeken op internet, zodat u alles 
kunt opzoeken wat u wilt weten. Uw kinderen 

en kleinkinderen weten precies hoe het moet, 
maar als u om hulp vraagt gaat het te snel. Wij 
leren u op een rustige manier omgaan met een 
computer. U heeft geen computer? Geen pro-
bleem, wij regelen er een. Vraag vrijblijvend om 
informatie of meldt u aan voor de cursus die op 
woensdag 8 januari van start gaat.

Negen personen kunnen terecht in de voormid-
dag van 9.30 uur tot 12.00 uur en negen perso-
nen kunnen ’s avonds 
van 19.00 tot 21.30 uur terecht in de geriefelij-
ke computerkamer in Multifunctioneel Centrum 
‘De Dreef’ aan de  Duivenakker 76 te Aarle-Rix-
tel. Meer informatie kan verkregen worden bij 
Cor Verschuuren. Tel: 0492-382151 of e-mail: 
cor.verschuuren@planet.nl
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Kerst is traditie getrouw een periode om met elkaar door te
brengen, bij ons kunt u in een gezellige kerstsfeer genieten
van een culinair à la carte diner of een uitgebreide brunch.

U wordt ontvangen met een welkomstcocktail.

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

- Vooraf reserveren -

2e kerstdag
Uitgebreide kerstbrunch inclusief dessert.

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

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



Donderdag 21 november 2013 29
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Molenveld 7  Beek en Donk  Tel: 06-43798589  www.westhoffvoegwerken.nl

Eerste 25 klanten 10% korting op totaalpakket!

Nieuwbouw       Gevelrenovatie     
Stoomcleanen	 	 Graffiti	verwijdering
Sandwashing       Impregneren

Keukentips!
• Vaak kiezen mensen al snel voor een 
nieuwe keuken. Kijk ook eens naar de 
mogelijkheden van de bestaande keuken. 
Door een aantal facetten van de keuken te 
vernieuwen of te vervangen, krijgt je keuken 
een totaal andere look. Je kunt bijvoorbeeld 
denken aan het vervangen of spuiten van 
de kastdeurtjes, het vervangen van het 
aanrechtblad, nieuwe keukenapparatuur, een 
ander gasfornuis of een alleen nieuwe kraan. 
 
 
 

• Je kunt ervoor kiezen om op gas te 
koken of elektrisch. Koken op gas heeft als 
voordeel dat je een snellere reactietijd hebt. 
(Bijna) elke woning heeft een gasaansluiting 
in de ruimte waar de keuken is geplaatst. 
Het voordeel van een elektrische kookplaat 
is dat deze makkelijker schoon te houden is. 
Bij elektrisch koken kunt je alleen een snelle 
reactietijd realiseren met  inductie. Houd er 
dan wel rekening mee dat je pannen ook 
geschikt moeten zijn voor deze manier van 
koken. Afhankelijk van de soort kookplaat is 
soms een zwaardere aansluiting nodig. 

Pepernotenparty bij &RG-Teens

Pakjesboot 43 doemt als in een sprookje uit de mist op

Pietenschool tijdens intocht 
Sinterklaas in LieshoutLieshout - Op zaterdag 30 novem-

ber vindt dit keer speciaal voor de 
Lieshoutse tieners een disco plaats, 
met als thema de Sint. Het wordt een 
disco die elk feestbeest leuk vindt. 
De pepernotendisco van vorig jaar 
bezocht de jeugd massaal, cadeaus 
inpakken voor alle gasten, doet de 
organisatie niet dat wordt een beetje 
abnormaal. 

Ze hebben daarom een mystery 
guest die avond. De rest blijft nog 
een verrassing, maar het wordt zeker 
een vette disco, boordevol show en 
entertainment. 

Wat staat er nog meer op zaterdag-
avond 30 november te gebeuren? 
Overtuig jezelf door er te zijn en laat 
je verrassen en opbeuren. Party Joc-
key Tim (Tim Frenken) - jullie disk 
jockey en entertainer - heeft dit keer 
weer iets speciaals voor ogen en doet 
onder andere ook een beroep op jul-
lie rijm vermogen. Kom met een rap, 
rijm, gedicht of met een mooi verhaal 
en maak kans om iets moois te win-
nen. Dus als je slim bent, begin je na 
het lezen van dit artikel alvast! 

Heb je een zwarte pruik of wat 
schmink en een baret met veer, een 
witte baard of staf met mijter? Als je 
verkleed komt in de juiste sfeer en 
je wordt gespot en komt in de spot-

lights, dan sta je met je prijs vereeu-
wigd op de &RG-teens website.

De discoavond vind plaats in de 
CLUB ENERGIE ruimte, de jeugd-
ruimte 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 de &RG-
teen van de maand! 

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

Beek en Donk - Ja echt, het leek 
wel als in een sprookje. Zo voelde 
het toen de boot met alle Pieten 
uit de mist tevoorschijn kwam. 
Lang hadden de kinderen, ouders 
en grootouders in spanning geze-
ten of de boot op tijd zou zijn, ja 
of hij zelfs Beek en Donk wel wist 
te vinden. Maar gelukkig was het 
een kundige kapitein en met een 
beetje hulp van Mario van Dinther 
van Radio Kontakt, die in contact 
stond met de studio, kwam alles 
nog goed. 

Maar toen de Pieten en de Sint van 
de boot afkwamen begon het grote 
feest pas echt, jong en oud zongen 
en riepen de longen uit hun lijf, bij-
gestaan door de Opperstalspreek-
meesterpiet en de Discopiet zorg-
den zij voor een geweldige sfeer. 
Het deed de Sint en Pieten goed om 
dit alles te horen.

Meer dan 2000 mensen waren op 
de intocht afgekomen en ze hebben 
genoten! De Pieten deelden rijkelijk 
strooigoed uit en ik denk dat de Sint 
aan het einde van de middag geen 
handen meer had, zoveel kinderen 
wilden een handje hebben.
Na het welkomstwoord van Wim 
Swinkels en burgemeester Hans 
Ubachs werd de Sint verrast door 

een optreden van de dansgroep 
DeDe. De Sint en Pieten vonden 
het geweldig en zij hopen allen dat 
zij volgend jaar weer van de partij 
zullen zijn. 

Hierna begaf de Sint zich tussen de 
kinderen. Wat een gezelligheid! Na 
de ontvangst, begon de feestelijke 
intocht in Beek en Donk. De Disco-
piet en de Opperstalspreekmeester-
piet maakten er een groot feest van! 

Wat kenden zij nog veel inwoners 
uit de tijd dat die nog klein waren! 
Aan het einde van de middag kwam 
er een eind aan de intocht en werd 
deze afgesloten op het Heuvelplein 
met de Pietendans en een polonaise 
met alle kinderen en ouders. Ie-
dereen nogmaals bedankt voor de 
geweldige middag! Iedereen heeft 
genoten net als de Sint en Pieten.

Lieshout - Echt Sinterklaas-weer dit 
weekend: koud en grijs, maar wel 
droog en dat is het allerbelangrijk-
ste. Zaterdag gingen de pieten rond 
met de klomp in Lieshout om geld 
op te halen voor de intocht. Dat 
was een geslaagde middag, want 
de collectanten samen met de pie-
ten hebben die middag een super 
bedrag van maar liefst €1315,00 
opgehaald. 

Zondagmorgen was het ook heel 
leuk op De Heuvel. Het was er ge-
zellig druk. Heel veel kinderen wa-
ren met papa’s en mama’s gekomen 
om de Sint met zijn pieten te ver-
welkomen. Even over half twaalf 
kwam de goedheiligman met zijn 
knechten De Heuvel op met het 
Bavaria-treintje. Sinterklaas werd 
binnengehaald door de mooie klan-
ken van de harmonie en werd ver-
welkomd door burgemeester Hans 
Ubachs. 

Helemaal goed was het niet, want 
een groep pieten had hoogtevrees 
en dat kon niet gebruikt worden. 
Zelfs de Hoofd-piet durfde niet de 
trap op bij het oude gemeentehuis, 
en die hoort toch echt langs Sinter-
klaas te staan. Sportpiet wist er al 
vanaf en had al wat spullen klaarge-
zet om het probleem op te lossen. 
Met behulp van de Pietenschool, 
kinderen en de harmonie is het ge-
lukt om de hoogtevrees weg te ha-
len en zo kon de Sint met zijn pieten 
probleemloos het land in. 

De intocht in Lieshout draait vol-
ledig op vrijwilligers. De organisa-
tie dankt iedereen die een steentje 
heeft bijgedragen aan dit mooie 
Sinterklaas weekend. Graag weer 
tot volgend jaar, met een warme 
groet van de Werkgroep intocht 
Sinterklaas Lieshout.

Aarle-Rixtel - In het Kouwenbergs 
kerkje in Aarle-Rixtel wordt op 
woensdag 27 november een speciale 
Sinterklaas- poppenkastvoorstelling 
gehouden. De voorstelling wordt 
verzorgd door de bekende poppen-
speler Benk Janssen met zijn Kris-
Kras poppenkast. 

Benk is nog een van de weinige men-
sen die zich van een authentieke pop-
penkast met de bekende Jan Klaasen 
en Katrijn bediend. Deze keer gaat 
het verhaal over de kleine Pepito, die 
stiekem met de boot is meegegeaan 
vanuit Spanje naar Nederland. Eigen-

lijk zit Pepito nog op de Pietenschool 
en mag hij nog helemaal niet mee. 
Wat zal de Sint boos zijn als ie wordt 
ontdekt! Maar gelukkig loopt het al-
lemaal goed af. 

De voorstelling begint om 15.30 uur. 
Het entreekaartje kost 3 euro en is 
ook van te voren te bestellen via te-
lefoonnummer 0492-382943. Uiter-
aard kan men van tevoren of erna 
ook nog een bezoek brengen aan 
‘Jantje’ waar de Sint tijdelijk verblijf 
houdt.

Poppenkastvoorstelling ‘Sinterklaas’ 
in Kouwenbergs kerkje

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

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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Boerdonk viert carnaval met 
jeugdprins Joep en jeugdprinses Pleun
Boerdonk - In een bomvolle Hazen-
pot is afgelopen zaterdag de nieuwe 
jeugdraad gekozen. 7 Jongens en 
11 meiden hadden zich kandidaat 
gesteld om prins Jochem, prinses 
Marlie, adjudant Rens en hofdame 
Lieke op te volgen. Dit viertal heeft 
afgelopen jaar op voortreffelijke 
wijze carnaval gevierd en ze keken 
dan ook alle 4 terug op een schit-
terend carnavalsjaar.  

Maar nu leverden ze steek, scepter, 
mantel en kroon in voor het volgen-
de 4-tal. Na enkele geweldige num-
mers van Tismarwadegewendbent 
begon het 1e spel en dat was dozen 
stapelen. Dat bleek appeltje eitje 
voor de een en heel moeilijk voor 
de ander. Het 2e spel was het ring-
schuiven. Daar moest je een geluk-
kige hand voor hebben en veel ge-
voel. Het 3e spel was snoep happen. 
Daar hadden alle deelnemers een 
grote hekel aan want al die snoep 
is slecht voor je tanden en je figuur. 
Als rode draad was er het spijker-
broek hangen. Tijdens en tussen de 
spellen door vermaakten de kinde-
ren zich prima op de muziek van DJ 
Remco, werd door de Raad van 11 
flink aan de omzet gewerkt en wa-
ren de ouders van de kinderen zeer 
benieuwd hoe hun kind het eraf zou 
brengen. Iedere ouder hoopte uiter-
aard dat hun zoon of dochter zou 
winnen. 

Er was ook een grote groep ouders 
die de dansprestaties van hun kroost 
kwam bewonderen en er was genoeg 
te zien. Eerst de showhaas-
jes met een leuke dans, 
daarna de nieuwe groep, 
de zandhaasjes, die een 
mooie zeemansdans 
deden en uiter-
aard waren er de 
jeugddansma-
riekes die voor 
de nieuwe 
jeugdraad hun 
1e optreden 
deden, en dat 
deden ze super 
goed. 

Maar wie werd 
nu de nieuwe 
prins, prin-
ses, adjudant 
en hofdame? 
Toen het gor-
dijn open 
ging, hingen 
er 3 doeken 
en toen die 
weggetrokken 
werden kwamen daar 4 blije snoetjes 
voor de dag. Joep Kuiten was jeugd-
prins en Pleun Biemans jeugdprinses. 
Als adjudant en hofdame hadden ze 
gekozen Mike Kanters en Dewi van 
de Akker. Na het optreden van de 
jeugddansmariekes ging het 4-tal 

voorop in de polonaise en je zag nu al 
dat ze er een geweldig carnaval van 
gaan maken. De Zandhazen wensen 
ze in ieder geval veel plezier toe en 
nodigen iedereen uit op de receptie 
op zaterdag 23 november van 14.00 
uur tot 17.00 uur.

Boerdonk - Een grote groep ging vrijdag 
8 november met de organisatie voor de 
jeugd van Boerdonk (JCH, SABB en vrij-
williger) naar Icefun, in het Sportiom in 
Den Bosch. Eenmaal daar aangekomen 
gingen zij met zijn allen snel naar het 
ijs, want dat hadden ze gemist. 

Snel de schaatsen aan en glibberen 
maar, dat ging de een beter af dan de 
ander, maar iedereen had vette pret. Het 
was een andere schaatsbaan dan de bui-
tenbaan in Boerdonk. In het Sportiom 
hadden ze een sneeuwmachine, een 
snelle racebocht en ook kon je schaatsen 

door de grotten. Dat was heel bijzonder, 
de groep keek hun ogen uit.

Er werd flink gestreden wie de snelste 
schaatser was. Boerdonk tegen Den 
Bosch. De groep wist toen nog niet dat 
dit volleerde schaatsers waren, maar 
daar kwamen ze al snel achter, want ze 
verloren elk duel.

De werkgroep van de jeugd had ge-
zorgd voor frisdrank en snoep. Rond 
9 uur ging iedereen met rode wangen 
naar huis. Weer een super geslaagde 
avond voor de oudere jongeren.

Verrassing stichting Herfstweekend
Voordat de groep vrijdags vertrok naar 
het Sportiom, werden zij verrast door 
het bestuur van stichting Herfstweek-
end. Ze ontvingen van hen een cheque 
t.w.v. €250,00. De organisatie voor de 
jeugd van Boerdonk bedankt de Stich-
ting Herfstweekend heel hartelijk en zij 
zullen er met zijn allen voor zorgen dat 
dit geld goed wordt besteed. 

MooiBoerdonk

Met de klok mee vanaf linksboven: Jeugdprinses Pleun Biemans, Jeugdprins 
Joep Kuiten, adjudant Mike Kanters en hofdame Dewi van de Akker

Sinterklaas op bezoek in Boerdonk

Boerdonk - Afgelopen zondag 17 no-
vember kwam Sinterklaas met zijn 
pieten naar Boerdonk. Daar werd hij 
ontvangen met de prachtige klanken 
van Boerdonks enige echte dweilor-
kest Tismaradegewendbent.

Natuurlijk waren de Boerdonkse kin-
deren ook aanwezig om de Sint en zijn 
pieten welkom te heten. In een prach-
tige muzikale optocht met paard en 
koets ging het gezelschap in de rich-
ting van de prachtig versierde zaal van 
gemeenschapshuis Den Hazenpot. 
Daar wachtten de andere kinderen en 
hun ouders op de goedheiligman. De 
Staf-Piet had de verkeerde staf mee-
gebracht en er moest eerst worden 
gezocht naar de juiste. Gelukkig had 
één van de kinderen deze snel gevon-
den en kon het feest toch doorgaan. 

Na een woordje van welkom door 
de voorzitter van Stichting Algemeen 
Boerdonks Belang werd de Sint getrak-
teerd op mooie muzikale optredens en 
dansacts van vele kinderen van de ba-
sisschool, die naar hem is vernoemd.  

Natuurlijk had Sinterklaas voor alle 
kinderen van nul jaar tot en met groep 
8 prachtige cadeaus meegebracht. He-
laas moest de Sint om 17.00 uur weer 
gaan, omdat er nog meer kinderen in 
Nederland waren die nog een bezoek-
je van de Sint verwachtten. 

De Boerdonkse kinderen die niet in 
Den Hazenpot waren om hun cadeau-
tje op te halen, kunnen hun cadeau tot 
5 december alsnog ophalen bij Patrick 
Kuppen aan de Pastoor van Schijndel-
straat 32 in Boerdonk. 

Boerdonk - M25 Boerdonk is een jon-
gerengroep die zich inzet voor men-
sen in de samenleving, met name 
groepen of personen, die het door 
een bepaalde reden, minder goed 
hebben. 

De leidster van de groep, Marieke, 
heeft een aantal weken terug een au-
to-ongeluk gehad, waardoor ze haar 
onderbeen gebroken heeft. Dit was 
een reden om voor M25 in actie te 
komen. Op een vrijdagavond zijn ze 
bij Marieke op ziekenbezoek gegaan. 
Twee jongeren hadden een lekkere 
cake voor haar gebakken, welke ze 

samen met Marieke hebben opgege-
ten. 

In januari staat hun volgende activiteit 
gepland: producten ophalen voor de 
voedselbank. In het nieuwe jaar heeft 
iedereen zijn of haar kerstpakket ont-
vangen. Zijn er artikelen die je niet no-
dig hebt? Geef ze aan M25! Meer info 
volgt ter zijner tijd. 

Lijkt het je ook leuk om bij M25 Boer-
donk te komen én zit je in groep 7 of 
hoger? Stuur dan snel een e-mail naar 
m25boerdonk@live.nl. 

De goedheiligman afgelopen zondag met zijn pieten in Boerdonk

M25 Boerdonk komt weer in actie
Wie wordt de nieuwe prins van De Zandhazen...?

Icefun in het Sportiom met de jeugd van Boerdonk

Boerdonk - Na alle tips en aanwijzingen die afgelopen weken zijn gepubliceerd, is het voor een aan-
tal inwoners van Boerdonk wel duidelijk. Voor een groter aantal is de onzekerheid alleen maar toe-
genomen. Wat is nu waar van wat geschreven is en wat is niet waar? Zonder een oordeel te geven 
over alle tekst die geschreven is over de aankomende prins, komt nu de tekst die in ieder geval 
de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid is. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

Tip 1: Hij is van vele markten thuis en voelt zich daar dan ook thuis!
Tip 2: Ze zien hem liever komen dan gaan!
Tip 3: Hij is een actief baasje en staat op veel fronten met verven zijn mannetje, 
          maar zoals wel vaker regeert thuis het vrouwvolk.
Tip 4: “Hij houdt niet van ezels!”
Tip 5: Als echte Brabander is hij geen supporter van de provincieclubjes uit de 020 en 010 dorpen, 
          maar een trouw aanhanger van dé club uit de 040-stad. 
Tip 6: Hij is getrouwd en heeft in ieder geval samen met zijn vrouw een voorlopige bijdrage geleverd 
          aan het in stand houden van de leefbaarheid van ons durpke, waar we allemaal zo trots op zijn: Boering!
Tip 7: Onze prins houdt van vlees en vis en de rest wat een bord kan vullen. 
Tip 8: Hij is niet alleen actief, maar ook creatief
Tip 9: De oplettende kijker herkent hem in een talentvol pianospeler!

Dat waren de op waarheid berustende aanwijzingen. Kom nu allen op 23 november naar Den Hazenpot om mee te raden 
en de bekendmaking mee te maken. CV de Zandhazen heeft vanaf 20.00 uur een mooi programma met dansen van de 
dansgardes, inauguraties, afvoeract van prins Patrick door de buurt, de Beppers, en natuurlijk Tismarwadegewendbent. En 
na de prinsonthulling uiteraard een knallend feest. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

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

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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Beek en Donk - Antoon van Osch uit Beek en Donk stuurde afgelopen 

week deze mooie herfstfoto in van een paar paddenstoelen. Hij maakte 

deze foto in de Burgemeester van der Weidenlaan in Beek en Donk.

Dieuwke Kommerij uit Lieshout maakte een foto van deze prachtige paddenstoel. Het natuurverschijnsel staat op de Crommenacker in Lieshout. 

Berbo Voegwerken vakmanschap in zowel 
nieuwbouw als renovatie. Tot eind 2014 
geld voor renovatie bij ons 0% BTW dus 
voor een kleine prijs een groot resultaat.

Uw pand in een nieuwe jas? 
Vraag vrijblijvend een prijsopgave aan.
Kijk eens rond op onze site 
www.berbovoegwerken.nl 
en like ons op Facebook.
Of bel naar Leon van Boxmeer 0610156399

Schutsstraat 6, Lieshout

Mooi in de steigers

MooiGespot: Herfst in Laarbeek... 

Marcel van de Kerkhof uit Beek en Donk maakte deze foto van een 
voedselstrijd tussen 2 Groenlingen in zijn achtertuin.

Haal meer vogels in je tuin én help ze 
de winter door

Vogels gebruiken het hele jaar veel 
energie: In de winter om zich op tem-
peratuur te houden, in het voorjaar 
om te nestelen en om eieren te leggen, 
daarna om hun territorium te verdedi-
gen en hun jongen groot te brengen. 
In het najaar moeten ze weer reserves 
opbouwen voor de winter.

U kunt ze dus het hele jaar bijvoeren. 
Ze zullen zich niet volproppen als hun 
honger gestild is. Ook zullen ze niet 

verleren zelf voedsel te vinden. Het 
kost vogels veel energie om hun li-
chaamstemperatuur op 40 graden te 
houden. In een koude nacht verlie-
zen kleinere soorten wel tien procent 
van hun gewicht. In de winter kunnen 
vogels weinig insecten, bessen en za-
den vinden. Zeker als het vriest of als 
er sneeuw ligt. Vogels komen daarom 
in de winter gemakkelijker in de buurt 
van uw huis. In ruil voor een beetje 
voer laten ze zich goed bekijken! 

Wat kunt u in de winter voeren

Strooivoer
Zadenmengsels zijn vanaf het najaar 
te koop bij dierenwinkels, tuincen-
tra en supermarkten. Mengsels grote 
korrels zijn niet geschikt voor tuinvo-
gels. Goede mengsels bevatten stukjes 
mais, kleine zaden, zonnebloempitten 
en stukjes pinda.

Vetbollen
Vetbollen zijn vooral geschikt als het 
wat kouder is, anders bederft het vet. 
Vetbollen leveren veel energie en be-
staan uit een zadenmengsel, gegoten 
in een harde soort vet. Wanneer het 

vriest kunnen sommige vetbollen erg 
hard worden. U kunt ze dan in stukjes 
snijden en op een voederplank leggen. 
Op deze manier kunnen ook vogels 
die normaal gesproken niet op een 
vetbol zitten ervan eten. 

Pinda’s
Pinda’s zijn in de winter een welkome 
aanvulling op het menu van veel vo-
gels. In de lente en zomer kunt u ze 
echter beter weghalen, omdat jonge 
vogels ze niet goed kunnen verteren 
en erin kunnen stikken. Met doppin-
da’s in een korfje of aan een slinger 

kunt u vogels goed bekijken. Zoutloze 
pindakaas vermengd met strooivoer 
kunt u op de bast van een boom sme-
ren voor de boomklever. Geen gezou-
ten, gebrande pinda’s. Zout is erg on-
gezond voor vogels.

Zonnebloempitten
Zaadeters zoals de groenling, mees en 
vink zijn bedreven in het openmaken 
van hun favoriete hapje. Vooral zwar-
te zonnebloempitten zijn het hele jaar 
geliefd bij deze soorten. 

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

Deze families boekten hun vakantie naar Turkije bij de Dames

Reisburo 
Vanhuys
Hollanda

We hadden een top vakantie in 
Turkije! Bedankt voor de goede 
service Dames!

Groetjes familie Berkvens uit 
Mariahout en familie Aarden 
uit Aarle Rixtel

“Met de dames op reis”
Lezerspodium

ABL: Vogelnatuurpad aanwinst voor Laarbeek!
Op vrijdag 15 november jl. is in de 
Groene Long in Beek en Donk het 
vogelnatuurpad officieel geopend. 
Na een korte toespraak van dhr 
Burghouts, voorzitter van het IVN, 
werd het informatiepaneel bij het 
Theehuis onthuld door wethouder 
Briels en dhr Burghouts. Het paneel 
bevat informatie over de natuur in 
de Groene Long en het vogelna-
tuurpad. Deze wandelroute leidt 
de wandelaars langs mooie natuur 
waarbij het leerzame aspect niet uit 
het oog wordt verloren. Zo staan er 
langs de gehele route meer dan 20 
borden die de wandelaar informe-
ren over het natuurgebied. En met 
de folder, die je o.a. bij het theehuis 
kunt halen, leer je veel over de vo-
gels die we in Laarbeek hebben. De 
modderige paden worden binnen-
kort opgeknapt door de gemeente 
zodat iedereen kan genieten van 
deze mooie wandeling.

ABL onderkent het belang van 
waardevolle natuur voor Laarbeek 
en haar inwoners. We zijn daarom 
met veel enthousiasme op de uitno-
diging van het IVN ingegaan 
om bij de opening aanwezig 
te zijn.

De realisatie van het vogel-
natuurpad is onder andere 
gefinancierd door middel van 
de iDop gelden (integrale dorps-
ontwikkelingsplannen). We vinden 
het als ABL goed om te zien dat 
deze iDop gelden, voor initiatieven 
aangedragen door de inwoners van 
Laarbeek, goed besteed worden. Dit 
allemaal om de leefbaarheid in Laar-
beek te optimaliseren. 

De Groene Long heeft een heel be-
langrijke ecologische functie. Het 
vormt een schakel tussen aan de 
ene zijde Kasteel Eyckenlust (in-

clusief Zuid-Willemsvaart) en het 
stroomgebied van de Goorloop an-
derzijds. Het is een natuurgebied 
met een hoge natuurwaarde wat 

daarom speciale aandacht 
verdient. ABL is daarom 
ook blij dat het natuurge-
bied de afgelopen jaren 
zo`n enorme opknapbeurt 
heeft gekregen. We wil-
len ons daarom ook in 

blijven zetten om het natuurgebied 
zijn waarde te laten behouden en 
daar waar mogelijk te versterken. 
Dit geldt overigens niet alleen voor 
dit natuurgebied, maar voor alle na-
tuurgebieden in Laarbeek. ABL is er 
van overtuigd dat dit een enorme 
stimulans is voor het leefklimaat in 
Laarbeek. 

Namens ABL,
Bert Klessens, Monika Slaets en Jor-
dy Brouwers
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Programma / Uitslagen

voetbal

VV Mariahout
Programma
Zaterdag 23 november
10:00 Mariahout F1 - Erp F2
10:00 Mariahout F4 - Irene F3
10:30 Avanti’31 F3 - Mariahout F2
10:30 Erp F5 - Mariahout F3
11:15 Mariahout D1 - Venhorst D1
12:00 Venhorst D2 - Mariahout D2
13:00 Mariahout C1 - Boskant C1
13:00 Mariahout C2 - Avanti’31 C3
14:30 Irene B1 - Mariahout B2
14:30 Mariahout B1 - Deurne B2
15:00 ST Fiducia/Elsendorp A1 - 
           Mariahout A1
16.15 Mierlo-Hout veteranen  - 
          Mariahout veteranen

Zondag 24 november 
10:00 Deurne 5  - Mariahout 3
10:30 Mariahout 5  - Nijnsel 6
11:00 Mariahout vr1  - Handel vr1
11:30 Mariahout 2  - Helmondia 2
14:30 Mariahout 1  - FC Schadewijk 1

Sparta’25
Programma
Zaterdag 23 november
13:00 ZSV G1 - Sparta’25 G1
14:30 Sparta’25 A1 - SSS’18 A1
14:30 Mierlo Hout A2 - Sparta’25 A2
15:15 HVCH B1 - Sparta’25 B1
14:30 Sparta’25 B2 - Boekel Sport B2
14:30 Sparta’25 B3 - Gemert B4
12:15 HVCH C1G - Sparta’25 C1
13:00 Sparta’25 C2 - ELI C1G
13:00 Sparta’25 C3 - HVV Helmond C1
13:00 Sparta’25 C4G - Erp C2
11:30 Sparta’25 D1 - Olympia’18 D1
11:30 Blauw Geel’38 D3 - Sparta’25 D2G
12:30 ELI D2 - Sparta’25 D3
11:30 Sparta’25 D4 - Blauw Geel’38 D11
09:15 Sparta’25 E1 - ZSV E1G
10:30 SVSH E1 - Sparta’25 E2
09:15 Sparta’25 E3G - Keldonk E1G
10:30 ASV’33 E2G - Sparta’25 E4
09:15 Sparta’25 E5G - Venhorst E2
10:30 ASV’33 E3G - Sparta’25 E6
09:15 Sparta’25 E7G - Handel E3
10:30 Sparta’25 F1 - Mifano F1
10:30 Sparta’25 F2 - Boekel Sport F1
10:30 Rhode F6 - Sparta’25 F3G
10:30 Sparta’25 F4G - Blauw Geel’38 F7
10:30 Gemert F6 - Sparta’25 F5
10:30 Sparta’25 F6G - Mierlo Hout F7
09:30 MVC F3 - Sparta’25 F7
10:00 Brandevoort F14 - Sparta’25 F8
10:30 Gemert JG1 - Sparta’25 JG1
11:30 Sparta’25 MC1 - SSS’18 MC1
09:15 Spartaantjes - trainen
17:00 Handel Vet. - Sparta’25 Vet.
15:00 t Huukske - Havenzicht

Vertrektijden
08:30   F7                 10:30   D2G
09:00   F8                 11:30   D3
09:15   E2                 12:00   G1
09:30   E4,F3,F5       13:30   A2
09:45   E6                 16:00   Vet.

Zondag 24 november
14:30 Sparta’25 1 - Wittenhorst 1
11:00 Sparta’25 2 - Erp 3
12:30 Avanti’31 3 - Sparta’25 3
11:00 Sparta’25 10 - Erp 5
11:00 Sparta’25 VR1 - Heksenberg VR1

ELI
Programma
Zaterdag 23 november 
09.30 Mierlo Hout E8  - ELI E2
09.30 VOW E2  - ELI E3
10.30 ELI F1  - ASV ’33 F2
10.30 ELI F2  - S.V. Brandevoort F5
10.30 ELI F3  - DVG F3
12.30 ELI D1  - Schijndel/De Wit D3
12.30 ELI D2  - Sparta ’25 D3
10.30 DVG E2  - ELI E1
13.00 Sparta ’25 C2  - ELI C1
13.00 MVC C2   -  ELI C2
14.30 ELI B1  - S.V. Brandevoort B1
14.30 ELI B2  - Mierlo Hout B4
14.30 Stiphout Vooruit A1  - ELI A1
16.00 Helmondia Ve  - ELI Ve 

Zondag 24 november 
10.00 ELI Vr 2  - Deurne Vr 1
11.00 ELI Vr 1  - Gemert Vr 2
11.00 ELI 3  - Blauw Geel ‘38/JUMBO 7 
11.30 ELI 2  - ASV ‘33  2
11.30 ELI 4  - Rhode 8
14.30 ELI 1  - WHV 1  

ASV’33
Uitslagen
Jeugd Zaterdag 16 november 
Venhorst A1  - ASV’33 A1 2-1
ASV’33 B1  - Schijndel B2 4-2
ASV’33 B2  - Blauw Geel’38 B5 12-0
SES MB1  - ASV’33 MB1 4-5
ASV’33 C1  - Bruheze C1 2-3
RKVV Keldonk C1G  - ASV’33 C2 8-2
ASV’33 C3  - MULO C5 2-4
ASV’33 D1  - S.V. Brandevoort D1 2-4
ASV’33 D2G  - Boekel Sport D3G 2-2
Avanti’31 E1G  - ASV’33 E1G 22-0
ASV’33 E2G  - Nijnsel E1 3-2
Avanti’31 E5  - ASV’33 E3G 3-8
ASV’33 E4  - DVG E5G 0-8
Avanti’31 F1  - ASV’33 F1 4-2
Erp F2  - ASV’33 F2 1-5
ASV’33 F3G  - Someren F4 0-9
SSE F2  - ASV’33 F4 2-2
Sparta’25 F8G  - ASV’33 F5G 0-1

Veteranen Zaterdag 16 november
ASV’33  - Stiphout Vooruit 4-4

Senioren Zondag 17 november
ASV’33 1  - BEVO 1 3-0
ASV’33 2  - Stiphout Vooruit 2 2-2
MULO 4  - ASV’33 3 0-7
Heeswijk 4  - ASV’33 4 2-0
ASV’33 5  - Stiphout Vooruit 6 2-2
NWC VR1  - ASV’33 VR1 2-2

Programma
Zaterdag 23 november 
15.00 ASV’33 A1  - WEC A1
14.30 WEC B1G  - ASV’33 B1
14.45 Erp B2  - ASV’33 B2
15.00 ASV’33 MB1  - Bruheze MB1
13.30 ST SSS’18/Holthees C1  - 
          ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2  - Ollandia C1G
12.30 ASV’33 C3  - Mifano C4
11.15 SC Helmondia D1  - ASV’33 D1
11.30 Avanti’31 D2  - ASV’33 D2G
10.45 Stiphout Vooruit E1  - ASV’33 E1G
10.30 ASV’33 E2G  - Sparta’25 E4
10.30 ASV’33 E3G  - Sparta’25 E6G
11.30 Elsendorp/Fiducia E2 - ASV’33 E4 
09.30 DVG F1  - ASV’33 F1
11.00 ELI F1G  - ASV’33 F2
09.15 ASV’33 F3G - Stiphout Vooruit F4
09.15 ASV’33 F4  - Someren F6
09.15 ASV’33 F5G  - Stiphout Vooruit F7G

Veteranen
17.00 Oranje Zwart  - ASV’33

Senioren
Zondag 24 november 
11.30 ELI 2  - ASV’33 2 
11.00 ASV’33 4  - Avesteyn 5
13.00 Deurne 8  - ASV’33 5

handbal

KPJ Beek en Donk
Uitslagen Senioren:
Heren KPJ Beek en Donk - KPJ bakel   
 15  - 25

Programma
Aspiranten  zaterdag 23  november
09:00 KPJ Beek en Donk DE1  - 
          Aristos E1  - D’n Ekker
09:50 KPJ Beek en Donk D2  - 
          De Sprint D2  - D’n Ekker

Senioren  zaterdag 23 november 
18:00 Dames KPJ Beek en Donk  -  BEDO    
          - Gemert

Aspiranten  zondag 24  november
09:10 Oranje Wit D1  - 
          KPJ Beek en Donk D1  - De Braak
16:00 KPJ Beek en Donk DB1  - 
          Archilles ’95 DB1  - De Klumper
17:55 KPJ Beek en Donk DS1  - MBDE 
          De Sprint DS3  - De Klumper

BEDO
Uitslagen
Gemengde D-jeugd  - Olympia ‘89  11-14
Meisjes B-jeugd  - Apollo  5-8
Bergeijk  - Jongens B-jeugd  12-25
Dames Senioren 2  - Saturnus  12-11
Dames Senioren 1  - Niobe  17-16
Heren Senioren 4  - Oranje Wit  18-32
Heren Senioren 3  - White Demons  22-24
Heren Senioren 2  - Aristos  38-9
Heren Senioren 1  - De Sprint  35-24

Programma
Zaterdag 23 november
09:00 PSV Handbal DB1  - Meisjes B-jeugd
            De Vijfkamp, Eind hoven
13:20 Habo ‘95 D1  - Gemengde 
          D-jeugd   De Burcht, Boekel

Zondag 24 november
10:50 Olympia ‘89 HS2  - Heren 
           Senioren 1   Mondriaanhal, Oss
12:25 Niobe HS1  - Heren Senioren 2 
            De Schop, Asten
12:30 Tremeg HS2  - Heren Senioren 4 
            Molenbroek, Gemert
12:40 Aristos DS2  - Dames Senioren 1 
            Hal Naestenbest, Best
12:50 H.C.B. ‘92 DS2  - Dames 
          Senioren 2   Pius X, Liempde
15:30 Helios ‘72 HS1  - Heren Senioren 3 
            De Stigt, Uden
17:00 Jongens B-jeugd  - Achilles ‘95 HB1 
            D’n Ekker, Beek en Donk

bridgen

Bridgeclub ‘t Koppeltje 
Uitslagen 13 november
Lijn A.
1.Annie en Thera  63,02%
2.Jan en Mia  62,76%
3.Henny en Francien  54,43%
4.Annelies en Ton  52,08%

Lijn B.
1.Mien en Maria  59,97%
2.Artje en Ed  59,06%
3.Lien en Corry  56,67%
4.Jan en Herman  54,10%

De volgende zitting is op woensdag 27 
november 2013, aanvang 19.30 uur. 
Plaats: Café-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslagen 19 november
1.Cor en Nelly Verschuren  64,50%
2.Diny Biemans/Jos Wouters  57,00% 
3.Pieta Slaats/Riet van der Linden  56,50%
4.Riekie Vereijken/Piet van der Linden 56,00%
5.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck  54,50%

De volgende zitting is op dinsdag 26 
november 2013, aanvang 13.30 uur. 
Plaats: Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg, te Beek en Donk.

biljarten

Van de Rooje
Uitslagen 15 november
3 0 Mark v.d. Burgt  - Jan v. Grinsven
0 3 Marcel Bekkers  - Dave v.d. Burgt

Stand per 15 november
1. Mark v.d. Burgt           5   14
2. Philip Oosthoek          7   13
3. Jan v. Grinsven           7   12
4. Niels Schoonings        7   12
5. Jan Crooijmans           6   11

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 17 november 
Recreanten  - Prinses Irene             6 - 4
De Korfrakkers  - W1 0  - 3 
PupE2  - Flash 3  - 2 
Emos  - PupE1 1  - 4 
EDN ’56  - PupD1 2  - 0 
NDZW  - AspC2 6  - 0 
Rooi  - AspC1 3  - 2 
AspB1  - Prinses Irene 6  - 7 
JunA1  - Alico 11  - 7 

MW1  - Alico MW1 6  - 7 
Celeritas (S) MW1  - MW2  4  - 9 
Zigo 2  - Sen 2  10  - 18 
VVO 1  - Sen 1  10  - 9 

Programma 
Zaterdag 23 november 
Sporthal Mariahout
10.00 W1  - Be Quick
Sporthal Lieshout
09.00 PupE2  - Winty
09.55 PupE1  - Swift
10.55 PupD1  - Vessem
11.55 AspC2  - OVC ’63 
12.55 AspC1  - Avanti (S)
13.55 AspB1  - De Horst
Sporthal Son en Breugel
13.35 Corridor  - JunA1

Zondag 24 november 
Sporthal Lieshout
13.15 Sen 2  - Altior 3
14.30 Sen 1  - Heumen 1 

Woensdag 27 november
Sporthal Bakel
20.30 MW1  - Flash MW1
Sporthal Sint-Oedenrode
20.00 Rooi MW3  - MW2

volleybal

Bedovo
Uitslagen
Vc Unitas D1  - Verbakel Grafische 
Service; Bedovo D1  4-0 
(25-19, 25-20, 25-21, 25-20)
Nuvo’68 H2  - Café Thuis; Bedovo H1 
 3-1 (25-21, 25-20, 25-16, 09-25)
Detac MB2  - Bedovo MB1  1-3 
(13-25, 27-25, 19-25, 25-27)
Slagerij Brouwers - Van Wanroy  3-0 
(25-19, 25-19, 25-19)
Oliehandel Maas - Ber Vogels   0-3 
(21-25, 09-25, 16-25)

Programma zaterdag 23 november
17.00uur in Sporthal ’t Hout, Helmond
vc Polaris MA 1  - Fingo Reclame 
Bedovo MA 1 

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 19 november 
1-0 Thijs Knaapen - Dirk-Jan Gloudemans
½-½ Zjon v.d. Laar - Johnny v.d. Laarschot
1-0 Chris v. Laarhoven - Hans Claas
½-½ Hein v. Bree - Willy Constant
1-0 Jef Verhagen - Herman Konter

Programma 26 november
Zjon v.d. Laar - Willy Constant  
Jef Verhagen - Hans Claas  
Herman Konter - Aloys Wijffelaars  
Frans v. Hoof - Dirk-Jan Gloudemans  
Hein v. Bree - Albert v. Empel  
Thijs Knaapen - Chris v. Laarhoven 

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Doe-het-zelf
Winkel www.raaymakersbv.nl

NIEUWE BINNENDEUREN?

Showroom met ruim 40 voorbeelddeuren. 
Op maat gemaakt naar uw wens!

Rolluiken-Zonwering
Als het om kwaliteit gaat!

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

AZ Glas

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

500 gr spruiten € 0,50
&

1 kilo prei € 0,50
Aanbieding loopt van 21-11 tot en met 27-11

Sieraden
Galerie
Workshops

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

Burgemeester Mostermanslaan 26 
Lieshout T 06-50482600

• Dames, heren, kinderen
• Nagelverzorging
• Visagie  

+ accessoires

 
grieks restaurant 

aphroditi 
 

Kapelstraat 3  Beek en Donk
Villa Leefdael

0492-465058  www.rest-aphroditi.nl



Donderdag 21 november 2013 33
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi in de steigers

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 77 13 79   |   Laarweg 32    |

   

Aarle-Rixtel    |   info@installatietechniekvdvleuten.nl

Gespecialiseerd in technisch woon- en werkcomfort

Lieshout - Maandag 18 november 
vond de jaarlijkse algemene ledenver-
gadering plaats. Het beperkte aantal 
aanwezige leden kreeg te horen dat 
de club het afgelopen boekjaar heeft 
afgesloten met een beperkt negatief 
saldo. Daardoor kan de contributie bij 
ELI ongewijzigd blijven. 

De vergadering ging wel akkoord met 
een beperkte verhoging van de prijzen 
van alcoholische dranken met ingang 
van 2014. De prijzen van niet-alcoho-
lische dranken en van de versnaperin-
gen blijven ook onveranderd. Moni-
que Donkers en Henk Hulsen werden 
herkozen in het bestuur. Het vertrek-
kende bestuurslid Marco de Beer werd 
door voorzitter Nick Scheltens bedankt 
voor zijn jarenlange grote inzet. In 
zijn plaats werd Jan Hollanders in het 
hoofdbestuur gekozen. Deze gaat zich 

vooral inzetten voor de ELI-jeugd. De 
voorzitter ging uitvoerig in op de ver-
anderingen in de communicatie: van 
clubblad, Radio Kontakt naar website, 
facebook, blogs en twitter. Het be-
stuur wil de Pr en communicatie beter 
structureren en is op zoek naar men-
sen, die dit hieraan willen meewerken. 

Met enige trots meldde bestuurslid 
Frans Vereijken, dat alle ELI-teams een 
shirtsponsor hebben. Daarbij streeft 
het bestuur ernaar om haar sponsoren 
steeds vaker en beter onder de aan-
dacht van de leden te brengen. Ook 
de nieuwe drank- en horecawet kreeg 
de nodige aandacht. Nieuw is, dat ELI 
obligaties gaat uitgeven als dekking 
voor het onlangs aangelegde LaOla-
veldje. In de rondvraag werd aandacht 
gevraagd voor de opleiding van nieu-
we clubscheidsrechters. 

Beek en Donk - Vanavond speelt 
het eerste elftal van Sparta ’25 in de 
tweede ronde van het bekertoernooi 
een thuiswedstrijd tegen Constantia. 
Het team uit Wanroij komt uit in de 
vijfde klasse van de KNVB en zou op 
papier dus geen probleem moeten 
zijn voor de Spartanen. 

Echter kent het bekertoernooi altijd 
verrassingen en de groen witten moe-
ten zich dus niet laten foppen. Als de 
Beek en Donkenaren zich weten te 
kwalificeren, ontvangen zij de winnaar 
van de wedstrijd Volharding/Handel 
wederom op het eigen sportpark. 

Afgelopen zondag faalde het team 
van trainer Ronnie Couwenberg col-
lectief en leed daardoor een 2-0 ne-
derlaag tegen het laaggeklasseerde 
Chevremont uit Kerkrade. 

De Hollandse avond afgelopen vrijdag 
werd bezocht door 120 leden. Zij kon-
den genieten van muziek van de Foute 

Vinylshow en er werd vaak gebruik 
gemaakt van de dansvloer. 

De veteranen van Sparta ’25 houden 
op zaterdag 30 november hun jaar-
vergadering. De aanvang van deze 
vergadering is 17.30u. Een uurtje la-
ter wordt in het clubgebouw aan de 
Heereindsestraat het geheim van de 
“mysterieuze Piet” opgelost. Wie is hij 
en wat komt hij bij Sparta ’25 doen? 

Voor de jongste voetballertjes (Spar-
taantjes en de F-jeugd) een sinter-
klaasmiddag waarbij ze allemaal van 
de Sint en Pieten een cadeautje ont-
vangen. Daarvoor moeten ze zich wel 
even opgeven bij de leider want anders 
weet de Sint natuurlijk niet welke kin-
deren allemaal achter het geheim wil-
len komen. Broertjes, zusjes en ouders 
zijn natuurlijk om van harte welkom.

voetbal

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

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

“Sportshop Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk.

Tsjechie won zondag voor de 2e keer in hun bestaan de 
Davis Cup.

Wanneer was het voor het laatst dat het land won met de 
meeste titels in dit tennistoernooi en wie waren de spelers 
van het winnende land toen?

Antwoord vorige editie: Er kwamen veel voorspellingen 
binnen, maar helaas geen goede. Zweden - Portugal 
werd 2-3. Portugal mag deelnemen aan het WK

Cadeaubon kan tot 27 november worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

Mariahout zet derby om in winst

Sparta’25 bekert tegen Constantia

ASV’33 pakt eindelijk volle buit

Mariahout - Een goed bezochte derby 
afgelopen zondag tussen de dorpen 
Zijtaart en Mariahout. In een fysiek 
duel wist Mariahout de drie punten 
mee te nemen uit Zijtaart.

Mariahout kreeg de eerste kans om 
de score te openen via Martijn van der 
Linden, die diep werd gestuurd door 
Serge van Hout.

Ook hierna waren de kansen voor Ma-
riahout. Geert van Doorn en Michel 
Leenders waren dicht bij de openings-
treffer. 

In het fysieke duel, leken de twee 
ploegen erg aan elkaar gewaagd, maar 
toch waren de kansen voor Mariahout. 
Vlak voor rust wisten de Marianen dan 
ook de brilstand van het scorebord te 
halen. Geert van Doorn gaf een voor-
zet richting het Zijtaartse doel. Van 
Zutphen kon de bal niet goed verwer-
ken en via Van der Linden werd het 
0-1.

Na rust was Mariahout de bovenlig-
gende partij en kon daar via Luuk 
Leenders twee keer van profiteren. De 
0-2 via Leenders was een mooie goal. 
Martijn van der Linden stuurde Leen-

ders diep. Hij liep op randje buitenspel 
en mocht alleen op doelman van Zut-
phen afgaan. Hij bleef kalm en via een 
lob ging de bal in de goal.

Ook de 0-3 schreef Leenders op zijn 
naam via een afstandschot van buiten 
de zestien meter. De drie punten gin-
gen verdiend mee naar Mariahout.

Bavaria Quiz in kantine VV Mariahout
Vanavond is de Bavaria United Voet-
balquiz in de kantine. Aanvang: 21.15 
uur (na de training). Iedereen is wel-
kom en kan meedoen.

Aarle-Rixtel - Eindelijk heeft ASV’33 
zich eens weten te belonen voor het 
goede spel van de laatste weken. Ge-
zien de ranglijst mocht er deze mid-
dag zeker niet van het bezoekende 
BEVO worden verloren en daar was 
iedereen zich heel goed van bewust.

Gedurende de gehele eerste helft was 
het spel van ASV’33  wat onrustig en 
dat zal zeker te maken hebben gehad 
met de belangen die op het spel ston-
den. Beide elftallen waren dan ook 
aardig aan elkaar gewaagd. Daardoor 
speelde het spel zich voornamelijk af 
op het middenveld en waren er maar 
weinig echte kansen te noteren. BEVO 
raakte halverwege de eerste helft nog 
wel de lat, en in de allerlaatste minuut 
had Rene de Vries namens ASV’33 een 
hele goede mogelijkheid om de score 
te openen, maar daar zat op het laat-
ste moment nog een been van BEVO 
tussen. 

Na de thee doken de rood witten meer-
dere keren gevaarlijk op voor het doel 
van BEVO. In de 54e minuut werden 
de kansen omgezet in een score. Na 
goed doorzetten van Bart Renders kon 
Ruud de Brouwer de 1-0 aantekenen. 
Dit leek voor ASV’33 een bevrijding 
en dus gingen de mannen van Twan 
Wijnen duidelijk op zoek naar de 2-0. 
Daar hoefde men dan ook niet lang 
op te wachten. In de 57e minuut werd 
een schitterende aanval, waarbij Rene 
de Vries de bal voortrok, beheerst af-
gerond door Bart Renders. BEVO pro-
beerde de aansluitingstreffer te for-
ceren en ASV’33 werd teruggedrukt 
voor het eigen doel, maar wederom de 
lat en goed keeperswerk van Roy Ver-
bakel stonden succes voor BEVO in de 
weg. Langzaam maar zeker worstelde 
ASV’33 zich weer onder de druk van 
BEVO uit, en  in de 78e minuut be-
sliste ASV’33 de wedstrijd. Het eerste 
balcontact van de jonge Lucas Beeren, 

die nog koud in het veld stond, werd 
verzilverd. Lucas stelde Joris van Brug 
in de gelegenheid om de wedstrijd de-
finitief op slot te gooien door de 3-0 
op het scorebord te brengen. 

In het resterende deel van de wedstrijd 
had de uitslag nog groter uit kunnen 
vallen, maar het bleef bij een verdien-
de 3-0 overwinning. Dit was voor dit 
seizoen tevens de eerste thuisover-
winning, waarbij ook nog eens aan-
getekend mag worden dat achterin 
ook voor de eerste keer de nul werd 
gehouden. Dit moet het elftal van 
ASV’33 voldoende vertrouwen geven 
voor de volgende wedstrijden.

Opstelling ASV’33; Roy Verbakel, 
Robbert Mol, Ruud de Brouwer, Lars 
Swaanen, Kai Vervoort, Erwin v Dijk 
(77e Lucas Beeren), Dennis Verbakel, 
Thomas Fritsen, Bart Renders (85e Luc 
bankers), Rene de Vries, Joris v Brug.

Sparta’25 in actie tegen Chevremont

Travelnauts nieuwe 
sponsor ASV’33 B2

Algemene ledenvergadering ELI
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RACE NAAR MCD & SPAAR ZE ALLE 20! 

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

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

W 48 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 30 november 2013.    Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

De MCD acties van volgende week!

Een streekproduct van teler
Gilles Klompe uit Dreischor

STREEKPRODUCT

Spruiten
2 zakken à 
ca. 500 gram
1.58

Witte pistolets
of tarwepistolets
vers uit eigen oven
5 stuks
1.95 1.00

5 stuks

1.00
2 zakken

Rundergehakt
500 gram
2.99 1.99

kilo 3.98

Ketel nr. 1
Graanjenever

literfl es
14.99

12.99
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Bouwmaterialen Hout- en
plaatmateriaal

Gereedschappen
en ijzerwaren

Keukens Tegels en
badkamers

Deuren

Advies nodig?
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 voelen
zich 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

Mooi in de steigers

volleybal

paardensport

rolschaatsen

Beek en Donk - Rollerclub De Oude 
Molen presenteert zaterdag 14 en 
zondag 15 december een bijzondere 
KerstROLLERshow. Dit spektakel 
vindt plaats in het –zelfgebouwde- 
rolschaatstheater in de nieuwe Ekker 
in Beek en Donk. Kaartjes voor dit 
unieke evenement zijn te koop via 
de website van de club en bij diverse 
voorverkoopadressen in de regio.

Alle leden - van klein tot groot - wil-
len het publiek laten kennismaken met 
én genieten van de bijzondere rol-
schaatssport in een daverende Show. 
Showrijden op rolschaatsen is een lust 
voor het oog. Kleine en grote groepen 
‘vertellen’ verhalen. In deze KerstROL-
LERShow  is de rode draad een enorm 
sporttoernooi. Werkelijk alles wat 
daarbij van belang is, komt aan bod. 
Van een grootse opening, strijd van de 
sporters, levende medailles, mascottes, 

emoties, verbroedering van alle lan-
den, tot beveiliging en de media. 

Met een rijke fantasie worden alle 
thema’s op verrassende wijze uitge-
werkt en op rolschaatsen vertolkt. 
Een sublieme combinatie van muziek, 
kleding, attributen en decors met een 
wervelende dans op rolschaatsen, vol 
vaart en ritme. Niets is hetzelfde bij RC 
De Oude Molen. Tal van choreografen 
en trainers zijn een jaar lang aan het 
werk geweest om schitterende num-
mers te creëren. 

Het peloton Kunstrolschaatsers vari-
eert van leden die meedraaien in de 
top, nationaal en internationaal, tot 
beginnende leden. De eigen ploeg 
wordt uitgebreid en aangevuld met 
gasten, op sportief en muzikaal ge-
bied. Die combinatie en mix maakt van 
het geheel een zeer boeiende voorstel-

ling. De Show heeft de gezellige sfeer 
en ambiance van een vereniging. Het 
wordt geheel gedragen door vrijwilli-
gers, die niet terugschrikken van een 
professionele aanpak. Een prachtig 
pakketje waarmee de rolschaatsver-
eniging haar publiek aangenaam wil 
vermaken. 

De KerstROLLERshow wordt gereden 
in - de tot rolschaatstheater verbouw-
de - sporthal D’n Ekker, Muzenlaan 
2a te Beek en Donk. Zaterdag 14 de-
cember 19.00 uur. Zondag 15 decem-
ber 11.00 en 16.00 uur. Kaarten in de 
voorverkoop kosten €11,- (reductie 
€9,-) en zijn te koop bij de bekende 
voorverkoopadressen of te bestellen 
via de website: www.rcdeoudemolen.
nl Voorverkoopadressen in Laarbeek: 
De 4 seizoenen en drogisterij J. Ceelen 
in Beek en Donk, Top1Toys in Lieshout 
en Primera in MCD in Aarle-Rixtel.

Uitslagen 2e selectiewedstrijd sprin-
gen de Mortel
Mike Loos reed met tiësto in het BL 
en werd 5e.  In het Cm werd hij 4e 
met storm en in het DL behaalde hij 
een mooie 2e plaats met Arezzo van 
de Laarbeekhoeve.

Robin bardoel startte in het DB met 
Happy en behaalde een mooie 3e plek. 
Demi Bardoel  reed ook in het DB met 
de pony Kyra en werd 14e.

Kimberly Loos startte in het DL met 
haar 5-jarige pony Kay v. Orchid’s 
en werd 14e. Ook reed ze in het DL 
met de 5-jarige pony Kentucky van de 

Laarbeekhoeve en eindigde als 15e. 
Kimberly zadelde ook haar pony July 
op om te starten in het DM en reed 
een zeer mooie en snelle barrage en 
werd 2e. Daarnaast deed ze ook mee 
in het Z met de pony Stakkato. Met 
deze pony reed ze ook een super 
mooie barrage en werd 1e. Met haar 
andere pony in het Z, Jazz, werd ze  
6e.

Uitslagen 3e selectiewedstrijd sprin-
gen te Asten 
Mike Loos reed in het BL met Tiësto en 
kreeg helaas een tijdfout, waardoor hij 
terugviel naar de 6e plek. Hij werd met 

zijn pony Arezzo  9e in het DL. Met 
Storm startte hij in het CM en werd hij 
5e. 

Kimberly reed in het DL met Kay en 
werd 8e en met Kentucky 13e.  Met 
July reed ze in het DM en alweer een 
super snelle barrage en werd daarmee 
1e. Met Stakkato werd ze ook 1e in 
het Z en met Jazz 2e.

We hebben nog 2 selectiewedstrij-
den te gaan en dan weten we wie er 
kringkampioen is, en wie er afgevaar-
digd zijn naar de Brabantse kampioen-
schappen.

Beek en Donk - Dit jaar bestaat KPJ 
Beek en Donk 85 jaar! Dat wordt na-
tuurlijk gevierd en daarom wordt er 
op zaterdag 23 november een reünie 
georganiseerd voor alle seniorenleden 
en oud-leden. De reünie vindt plaats 
vanaf 20.00 uur in Muziekcentrum Het 
Anker in Beek en Donk.

De afgelopen maanden is de reünie-
commissie druk bezig geweest met alle 
voorbereidingen. Inmiddels hebben al 
veel leden en oud-leden zich aange-
meld voor de reünie. Allemaal heel erg 
bedankt voor jullie opgaven! Het be-
looft zeker een mooi feest te worden! 

Mocht je je nog niet hebben opgege-
ven, maar zou je deze avond niet willen 
missen. Meldt je dan alsnog gerust aan.

Voor meer informatie kun je terecht op: 
www.kpjbeekendonk.nl of stuur een e-
mail naar: kpj85jaar@hotmail.nl

We zien je graag op zaterdag 23 no-
vember!

Beek en Donk - Waar de volleybal-
lers van Bedovo regelmatig verras-
send positief uit de bus komen tegen 
sterke tegenstanders, willen zij ook 
wel eens verrassend onderuit gaan 
tegen tegenstanders van een min-
der kaliber. Zo won Heren 1 vorige 
week nog tegen de nummer 1, maar 
moesten zij afgelopen weekend hun 
meerdere erkennen in hekkensluiter 
Nuvo‘68.  

Het kan vreemd lopen in het volley-
bal. Zo versla je de ene week glorieus 
de gedoodverfde nummer 1 en verlies 
je de volgende week uit armoede te-
gen de rode lantaarndrager. Althans, 
zo verging het de heren van Bedovo. 
Vorige week wisten zij door hard wer-
ken en een flinke dosis enthousiasme 
het nog ongeslagen DKJO onderuit 
te halen. Afgelopen zaterdag leek er 
echter wel een ander team te staan, 
dat al vanaf het begin de drive miste 
om te winnen tegen de heren van 
Nuvo’68. Een team dat tot het be-
zoek van de Beek en Donkse heren 
dit seizoen nog niet tot winst wist te 
komen. 

Enig lichtpuntje was de laatste set die 
Café Thuis; Bedovo H1 alsnog over-
tuigend wist te winnen. Ondanks dat 
en de afwezigheid van vaste libero 
Dennis, mocht er geen excuus zijn 
voor de geleden nederlaag. Komend 
weekend staat er even geen wedstrijd 
op het programma dus kan er weer 
flink getraind worden. 

Bedovo D1 faalt op beslissende 
momenten
Ook de dames van Bedovo speelden 
zaterdag hun laatste wedstrijd voor 
een weekendje rust en daar wilden zij 
nog graag even alles uithalen. Tegen 
het altijd gewaagde Unitas Dames 1 
hoopten zij net als vorige week de no-

dige punten te pakken. De wedstrijd 
pakte echter heel anders uit. Daar 
waar vorige week met 3-1 werd ge-
wonnen, liet Verbakel Grafische Ser-
vice; Bedovo D1 nu de punten liggen. 
De servicedruk van de Boekelse da-
mes lag hoog en passend wist Bedovo 
zich geen raad. Het zelfvertrouwen 
miste op de beslissende momenten 
en dat zorgde ervoor dat de sets stuk 
voor stuk nipt werden afgegeven.

Bedovo Meisjes B1 pakt winst
Meer succes was er voor Bedovo 
Meisjes B1. Tot op heden wisten zij 
slechts een enkele keer te winnen, 
maar heel raar was dat niet, gezien zij 
alleen de beste teams voor de kiezen 
kregen. Deze week stond er een te-
genstander op het programma waar-
aan de meiden meer gewaagd waren. 
Eindelijk konden ze laten zien wat ze 
in de afgelopen weken geleerd heb-
ben. Verliezen was geen optie voor de 
meiden en ze wonnen dan ook netjes 
met 1-3.  

CMV-toernooi
Ook op zondag stond er nog volley-
bal op het programma. Sporthal Den 
Ekker was van ’s morgens vroeg tot 
het einde van de middag decor voor 
het tweede CMV-toernooi van dit 
jaar. De jonge volleyballers kwamen 
uit de wijde omstreken naar Beek en 
Donk om daar hun volleybalkunsten 
te vertonen. In deochtend was het de 
beurt aan de allerjongsten tot niveau 
3 en daar speelden 3 teams van Bed-
ovo in mee. Voor veel van hen was dit 
de eerste keer op een hoger niveau, 
maar desondanks deden ze het alle-
maal erg goed. Later waren de wat 
oudere en meer geoefende spelers 
aan de beurt. Binnen niveau 4 blonk 
Bedovo CMV1 uit en met slechts één 
verloren partijtje werden zij kampi-
oen. 

Voorverkoop KerstROLLERshow 
Oude Molen gestart

Uitslagen selectiewedstrijden 
Ponyclub de Pioniertjes

Reünie 85-jarig bestaan  
KPJ Beek en Donk

Wisselende resultaten 
voor Bedovo

Een archieffoto van de kerstROLLERSHOW van De Oude Molen
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judo

badminton

1e prijs voor Sanne de Rooij en 
Lars Berkvens

Succes voor JC Avanti bij 
beginnertoernooi

Budoclub Beek en Donk organiseert nationaal 
judotoernooi

Mariahout - Negen judoka’s hebben 
deelgenomen aan het eerste Lage-
banden toernooi dat gehouden werd 
door Judoclub Keldonk.  Dit toer-
nooi werd gehouden in gymzaal ’t 
Span in Keldonk. 

Sanne de Rooij wist alle vier de par-
tijen in haar poule te winnen met de 
volle tien punten en zo een mooie 
eerste plaats te behalen. Lars Berk-
vens wist drie partijen te winnen, 
waarvan twee met de volle tien pun-
ten. Ook voor hem was er een mooie 
en verdiende eerste plaats.

Stan van den Boogaart won ook drie 
partijen in zijn poule en wel met de 
volle tien punten. Hij behaalde hier-
mee een mooie, verdiende tweede 
plaats. Arek Verbakel wist drie partij-
en te winnen, waarvan twee met een 
ippon. Ook voor hem een verdiende 
tweede plaats.

Daan Beniers, Ruben Maas en Jens 
van de Aa zaten bij elkaar in de 
poule. Daan won drie partijen waar-

van twee met een ippon. Een mooie 
tweede plaats voor Daan. Ruben 
won in deze poule twee partijen en 
eindigde op de derde plaats. Jens 
wist één partij te winnen en behaalde 
een vierde plaats.

Sem de Rooij won drie partijen en 
Freek Beniers won twee partijen in 
hun poule, waarvan beide één par-
tij met de volle tien punten. Sem 
en Freek  eindigden op een tweede 
plaats.

Beek en Donk - In sporthal d’n Ekker 
in Beek en Donk wordt zondag 24 no-
vember voor de 35e keer het jaarlijks 
terugkerende judotoernooi van Budo-
club Beek en Donk gehouden. 

Het belooft met ruim 550 deelnemen-
de judoka`s ook nu weer een druk-
bezet toernooi met vele spannende 
partijen te worden. Het toernooi vangt 
om 9.30 uur aan en eindigt rond de 
klok van 16.00 uur. Bij deze nodigt Bu-
doclub Beek en Donk u allen uit om 
een kijkje te komen nemen en kennis 
te maken met de judosport.

Lieshout - Het hoogst spelende 
jeugdteam van Badminton Club Lies-
hout, dat uit komt in de klasse tot 13 
jaar, sprokkelt dit seizoen de puntjes 
langzaam bijeen. In de uitwedstrijd 
tegen Veldhoven kon een goed gelijk-
spel genoteerd worden (4-4) en in de 
thuiswedstrijd tegen de leeftijdsgeno-
ten uit Eersel werd de overwinning op 
een haar na gemist (3-5). Door deze 
uitslagen blijft BCL-U13/Rabobank in 
de middenmoot van de zesde afdeling 
van deze leeftijdsklasse.

BC Veldhoven-U13 - BCL-U13/Rabo-
bank: 4-4
In de uitwedstrijd in en tegen Veld-
hoven deden vooral de jongens het 
goed. De dubbelpartij, waarmee werd 
begonnen, wisten de Mathijs Janssen 
en Roel de Laat in drie sets te winnen. 
De meisjes, Patty Duijmelinck en Sabi-
ne Verbakel, konden dat niet nadoen: 
zij verloren in twee sets. 

In de singlepartijen was het niet an-
ders. Mathijs Janssen won een lange 
partij in drie sets van zijn tegenstan-
der. Ook Roel de Laat had uiteindelijk 
drie sets nodig om zijn opponent op de 
knieën te krijgen. Sabine Verbakel kon 
niet winnen: zij verloor met twee keer 
21-11. Ook Patty Duijmelinck kon niet 
winnen. Ook zij verloor in twee sets. 

De afsluitende mixpartijen werden 
tenslotte eerlijk gedeeld. Mathijs Jans-
sen en Sabine Verbakel wonnen, na 
een spannende tweede set met 22-24 
de partij. Patty Duijmelinck en Roel de 
Laat moesten de overwinning aan de 
Veldhovense leeftijdsgenoten laten. Zij 
verloren, waardoor de eindstand van 
4-4 bereikt werd.

BCL-U13/Rabobank – BC Eersel U13: 
3-5
De thuiswedstrijd tegen het gelijkge-
klasseerde Eersel is jammerlijk verlo-
ren. Het uiteindelijke verlies ontstond 
al direct in de dubbelpartijen. De jon-
gens, Mathijs Janssen en Roel de Laat, 
speelden een goede partij, maar moes-
ten na drie sets het onderspit delven. 
Ook de meisjes, Patty Duijmelinck en 
Sabine Verbakel, schopten het tot drie 
sets, maar verloren ook die derde set. 

De singlepartijen werden daarna eer-
lijk verdeeld. Mathijs Janssen verloor 
als eerste speler met duidelijke cijfers. 
Sabine Verbakel won haar singlepartij 
met 21-17, 21-17 en ook Roel de Laat 
wist in twee sets te winnen. Patty Duij-
melinck tenslotte kon niet winnen: ze 
verloor in twee sets. 

In de afsluitende mixpartijen kon het 
tij niet meer gekeerd worden. Ma-
thijs Jansen en Sabine Verbakel won-
nen nog wel, maar Patty Duijmelinck 
en Roel de Laat konden niet winnen, 
waardoor de overwinning met de gas-
ten mee naar Eersel ging.

Programma
24 november   zo   10:00  
BCL-H1/Sportpoint Gemert - 
Veerkracht-M2
24 november   zo   10:00  
BCL-H2/Bavaria - BC Dinteloord-M1
24 november   zo   12:30  
BC Geldrop U13-3 - 
BCL-U13/Rabobank
24 november   zo   13:00  
BC Veghel 8 - 
BCL-1/BouwCenter Swinkels

Beek en Donk - Het vaandelteam begon 
dit seizoen met zes spelers. Nauwelijks 
vier wedstrijden verder zijn er maar 
liefst vier spelers geblesseerd. En dan 
staat de topper tegen meervoudig HBB 
kampioen Con Brio op het programma. 
Geen gelukkig moment, maar met twee 
enthousiaste invallers werd het onver-
wacht een zeer spannende wedstrijd. 

Voordat het seizoen begon is René 
Schepers geopereerd aan zijn meniscus. 
Hij is nog herstellend, maar kan hopelijk 
de tweede helft van het seizoen weer 
meedoen. Zowel Astrid Bijsterveld als 
Jan de Jong hebben op dit moment een 
kuitblessure en zijn enkele weken uit-
geschakeld. Helaas is de jongste telg in 
Mixed 1 voor langere tijd uitgeschakeld. 
Ilse Lahaije blesseerde zich enkele weken 
geleden ernstig tijdens handbal. En daar-
mee zijn er nog twee vaste spelers over: 
De kersverse clubkampioen Stan van der 
Heijden en routinier Ellen Kuhn. Om in 
de wedstrijd tegen titelverdediger en 
meervoudig kampioen Con Brio uit Hel-
mond een compleet team op de been te 
brengen speelden Monika en Ton Slaets 
mee op woensdag 14 november jl. 

Zonder druk en met veel plezier begon 
het viertal aan de wedstrijd. Ellen en 
Ton speelden een zeer verdienstelijke 
gemengd dubbel. Tegenstanders Arthur 
Martens en Mirjam van de Berg kwa-
men niet echt in de problemen, maar 
moesten toch flink aan de bak om de 
wedstrijd te winnen. Vanwege een extra 
baan werden de heren- en damesdubbel 
gelijktijdig gespeeld. De dames Monika 
en Ellen kwamen tekort tegen het zeer 
geroutineerde dubbel van Con Brio. In 
de herendubbel speelden Stan en Ton 
als vanouds. In het verleden speelden 
zij vaak samen dat was duidelijk terug 
te zien in deze wedstrijd. In een span-
nende driesetter wonnen ze uiteindelijk 

overtuigend. Een gelijke stand na de 
dubbels was meer dan waar Mixed 1 op 
had durven hopen. Zat er misschien een 
stuntje in? 

Ellen speelde haar damesenkel tegen de 
in Laarbeek woonachtige Mirjam van de 
Berg. Zij is de laatste jaren ongenaakbaar 
in de Topklasse van de HBB. En ook te-
gen Ellen liet ze geen steekje vallen. Mo-
nika kon helaas weinig inbrengen tegen 
Edith Kuijpers, de tweede dame van Con 
Brio. Stan was inmiddels begonnen aan 
zijn herenenkel tegen Arthur Martens. 
Stan won de eerst set, maar moest de 
tweede aan zijn opponent laten. Intus-
sen had Ton zijn eerste set gespeeld te-
gen Stan van de Laar en gewonnen. Ton 
stevende in de tweede set af op de winst 
en haalde het derde punt binnen. Helaas 
verloor Stan zijn derde set met 21-18 
waarmee Con Brio de 5-3 winst in de 
wedstrijd veilig stelde.

Mixed 1 staat momenteel derde in de 
Topklasse. Als het team weer compleet 
kan aantreden kunnen ze zeker omhoog 
kijken op de ranglijst. En wellicht kunnen 
de in de tweede wedstrijd tegen Con 
Brio de winst naar zich toe trekken.

Kijk voor meer info en standen op www.bc-
mixed.nl en www.facebook.com/bcmixed. 

Lieshout - Op zondag 17 november 
organiseerde judoclub Keldonk hun 
beginnertoernooi. Op dit toernooi 
werd door onze judoka’s fel maar ze-
ker zeer sportief gestreden.

Helaas waren we met slechts twee 
deelnemers vertegenwoordigd in ver-
band met de intocht van Sinterklaas. 

Maar de behaalde resultaten tijdens dit 
toernooi waren wederom goed.
 
De uitslagen waren als volgt:
1e  Tim van der Kuijlen
4e Bram Janssen

De coach en het bestuur van JC Avanti 
Lieshout feliciteren de judoka’s met 
het behaalde succes.

Beek en Donk - Afgelopen zon-
dag vond bij judoclub de Jigoro’s in 
Keldonk weer een Lagebanden toer-
nooi plaats. Namens Budoclub Beek 
en Donk namen 7 judoka`s aan het 
toernooi deel. Het was een spannend 
toernooi. Dit gold vooral voor Lars van 
Ham die voor de eerste keer deel nam. 
De judoka`s hadden er zin in, er werd 

fanatiek en sportief gejudood. Het be-
langrijkste was dat de judoka`s weer 
veel plezier hadden. 

De uitslag was als volgt:
1e plaats: Sven Beckers
2e plaats: Lars van Ham, Roy Vialle
3e plaats: Jaremy Aarts, Niek Potters
4e plaats: Gijs de Visscher, Sten Vereijken

Alle deelnemers van Judoclub 
Mariahout met hun prijsjes 

Budoclub Beek en Donk op 
bezoek in Keldonk

Gehavend Mixed 1 verliest 
nipt in topperJeugdteam Badminton Club 

Lieshout sprokkelt punten bijeen
BCL-U13/Rabobank met Patty Duijmelinck, 
Sabine Verbakel, Mathijs Janssen en Roel de Laat
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•	 Voor	complete	badkamers
•	 Alles	in	één	hand
•	 Sloop-tegelwerk-installatiewerk

•	 Goed	en	eerlijk	advies
•	 Alle	voorkomende	kluswerken

Meer dan 30 jaar ervaring

Kerkstraat	16,	Beek	en	Donk			T: 06-12922217			I:	www.klusbink.nl

Mooi in de steigers

Klusservice Laarbeek 
Arie Verbakel | Lijsterstraat 24 | Aarle-Rixtel |  Tel. 06-57 58 77 90 
arie@klusservicelaarbeek.nl | www.klusservicelaarbeek.nl

Ook bij Klusservice Laarbeek prof iteer je 
nog steeds van 6% BTW op bijvoorbeeld 
een zolderbetimmering! Creeer licht en ruimte 

op zolder met schuif-
kasten, inloopkasten 
of met een VELUX 
dakkapel!

Flamingo’s verliest nipt 
van titelkandidaat VVO

Selectieteams HV Bedo houden 
punten in Beek en Donk

Mariahout/Hapert - In de hoofdklas-
se B van het vrouwenkorfbal speelde 
Flamingo’s uit Mariahout, gespon-
sord door Auto Corsten, een goede 
wedstrijd tegen titelkandidaat VVO 
uit Hapert. In sporthal Eureka werd 
het na een 4-2  ruststand uiteindelijk 
10-9 voor de thuisploeg. 

Gelijkwaardige eerste helft
Gaby Habraken en Manon van Eijnd-
hoven waren vanwege blessures niet 
beschikbaar. Marleen de Groot, vo-
rige week goed voor zes treffers, was 
niet helemaal fit aan de wedstrijd be-
gonnen. Zij moest noodgedwongen 
na tien minuten afhaken. Voor haar 
in de plaats kwam Lonneke Leenders 
in het veld. Vanaf het beginsignaal lag 
het baltempo bij beide ploegen hoog. 
VVO, op het veld een ‘topklasser’, 
gaf veel druk in de verdediging. Dat 
had in het eerste deel van de wed-
strijd tot gevolg dat Flamingo’s de bal 
slechts kort in de aanval kon houden. 
De aanvallende acties van de Maria-

houtse vrouwen waren er niet minder 
om. Die waren goed, verrassend en 
dreigend. VVO had telkens het initia-
tief wat de doelpunten betreft, maar 
Flamingo’s kon goed mee, zowel in 
tempo als voor wat betreft de score. 
De Mariahoutsen stonden maximaal 
1 of 2 doelpunten achter of gelijk. Bij 
rust was het 4-2 voor VVO.

Discutabele beslissingen spelen 
Flamingo’s part
Na de pauze wist Flamingo’s, net als 
in de eerste 30 minuten, flinke ver-
dedigende druk op VVO uit te oe-
fenen. Flamingo’s speelde zich met 
prima aanvallen en doelpunten terug 
in de wedstrijd: 6-6. In de daarop vol-
gende fase bleken enkele discutabele 
beslissingen van de anders zo goed 
leidende scheidsrechter bepalend 
voor de einduitslag. VVO kreeg twee 
maal een doelpunt toegekend terwijl 
deze treffers verdedigd en dus onre-
glementair waren. Bovendien werden 
in de loop van de wedstrijd twee zui-

vere doelpunten van Flamingo’s af-
gekeurd. VVO liep van 6-8 uit naar 
7-10. De inhaalrace van Flamingo’s 
was gedreven en sterk, maar de tijd 
tikte onverbiddelijk door en was te 
kort om een gelijkspel of winst af 
te dwingen. Vriend en vijand waren 
het erover eens dat VVO goed was 
weggekomen. Anouk van Eijndhoven 
speelde sterk en bekroonde haar spel 
met vier doelpunten. Invalster Lon-
neke Leenders was goed voor drie 
treffers. 

Senioren 2 wint in Tilburg
Senioren 2 won het uitduel tegen 
ZIGO 2 in Tilburg met 10-18. Dat 
kwam onder andere doordat Fla-
mingo’s de kansen in de eerste helft 
effectief benutte: 6-13. De tweede 
helft begon met een dip. De ploeg 
herstelde zich gelukkig prima en liep 
soepel naar de volle winst. Anne van 
Gorp was met zeven doelpunten 
de meest productieve Mariahoutse 
speelster.

Beek en Donk - De dames van Handbal-
vereniging Bedo ontvingen Niobe uit 
Asten. Bedo kwam snel op voorsprong, 
maar Niobe antwoordde vrij snel. De 
eerste helft ging gelijk op. Beide kanten 
speelden bij vlagen goed spel, afgewis-
seld met slordig balverlies. Bedo wist 
met 8-7 de rust in te gaan. 

Na rust had Bedo een vliegende start 
en liep enkele doelpunten uit. Hierna 
herpakte Niobe zich. Niobe kwam niet 
alleen langszij maar wist door een reeks 
onbeantwoorde en snelle doelpunten 
zelfs een voorsprong van twee doel-
punten te nemen. Daar zaten de Bedo 
dames niet op te wachten, dus zij zetten 
een tandje erbij en maakten de schade 
ongedaan. Een minuut voor het einde 
van de wedstrijd stond Bedo met 16-15 
aan de leiding. Bedo wist nog een doel-

punt te scoren en zo de wedstrijd veilig 
te stellen. Niobe kwam in de laatste se-
conde weliswaar nog eenmaal tot sco-
ren, maar het was niet genoeg om de 
punten uit Beek en Donk mee te nemen: 
17-16.

De heren ontvingen De Sprint uit Deur-
ne, een niet te onderschatten tegenstan-
der. In het begin ging het gelijk op, beide 
teams speelden afwachtend. Daarna 
drukte Bedo op het gas en liep via enke-
le snelle en goed uitgespeelde aanvallen 
uit naar 10-5. Door een felle verdediging 
wist Bedo, net zoals in voorgaande wed-
strijden, het aantal tegendoelpunten 
laag te houden. Met 19-10 gingen de 
mannen de rust in. 

Na rust gaf Bedo niets meer uit handen. 

De Sprint wist na een dip aan Beek en 
Donkse zijde drie goals achter elkaar te 
maken, maar bleef op acht doelpunten 
achterstand staan. Bedo herpakte zich 
en speelde de wedstrijd gecontroleerd 
uit. Bedo zette in de laatste vijf minu-
ten nog even aan en wist nog enkele 
fraaie doelpunten te maken. Met 35-24 
bleven de punten verdiend in Beek en 
Donk. Volgende week wacht de lood-
zware uitwedstrijd tegen nummer 2 
Olympia uit Oss.

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.

korfbal

Anne van Gorp

handbal

Waarom de ‘Leidsman’ in het zwart
Heeft men zich wel eens afgevraagd, 
waarom de leidsman meestal in 
het zwart gekleed gaat? Oh ja, 
natuurlijk, we hebben het over de 
scheidsrechter en in deze column 
over de ‘voetbalscheids’ uiteraard. 
Van het begin der voetbaljaren, 
praten we over de heren in het zwart.
De voetballeidsman, hier met een 
mooi woord neergezet, viel eigenlijk 
nooit zo op door zijn kledij, want 
zwart was zijn outfit. 
Tegenwoordig hebben we van die 
modebewuste ‘bewakers’ die zelfs 
geel, oranje of in het rood gekleed 
gaan. Je kunt hier je mening over 
hebben, maar hip is het wel en vanaf 
het moment dat je die ‘kanarie’ ziet, 
heb je er meteen geloof in dat het 
deze wedstrijd gaat lukken, dat er 
weer eens goed en correct, volgens 
de regels (en als een kanarie) gefloten 
gaat worden. En vaak zie je ook dat 
deze ‘ gidsen’ ook in hun fluiten mee 
gaan met de tijd. Ze voelen meer de 
wedstrijd aan, weten wanneer iets ‘ 
opzettelijk’ gebeurt en als ‘geleider’ 
wordt de wedstrijd in goede banen 
geleid, tot en met de laatste minuut 
in de blessuretijd. Als ‘mentor’ van 
de acteurs op het veld, heeft hij een 
grote verantwoordelijkheid, ook voor 
het wel en wee van de spelers. Hij 
acteert als ‘leider’, leidt de wedstrijd 
en als ‘begeleider’, begeleidt hij ook 
alle voetballers in de wedstrijd vanaf 
zijn eerste tot zijn laatste fluitsignaal.
Waarom heeft men dan meestal niet 
meer zo’n vertrouwen in de man in 
het zwart? Komt het door dat koude 
zwarte pak, waarin de man zelf er al 
heel chagrijnig uit ziet? Vindt hij de 
kleur zelf al niks? Had hij liever ook 
iets fleurigs aan? In ieder geval helpt 

het al, als je iemand in een ‘ vrolijke’ 
outfit ziet. De wedstrijd begint, hoe 
je het went of keert, vrolijker en ook 
de leidsman lijkt er meer plezier in te 
hebben.
Zou het te maken kunnen hebben 
met discriminatie? Hebben ze hem 
daarom dan maar een fluitje gegeven, 
zodat hij zich kan laten horen? Zodat 
hij met een felle blaas op die fluit, 
iedereen versteld, ontsteld, stil en 
vol onbegrip laat staan? Voelt men 
zich gediscrimineerd en laat men dus 
andere kleuren aanmeten?
Nu, als ze maar fluiten voor die eerste 
overtreding in die eerste minuut en 
hierbij geel of liever rood trekken, 
dan maakt het mij niet uit wat ze 
aan hebben, maar dan doen ze wat 
ze moeten doen; Namelijk de spelers 
beschermen, een ander bestraffen, 
de wedstrijd aanvoelen. Nu gebeurt 
het veel te vaak dat die eerste, 
smerige overtreding niet bestraft 
wordt, terwijl misschien wel ‘paars’ 
op zijn plaats zou zijn geweest, toch? 
Eenieder zal dit beamen en al wel 
eens ervaren hebben. Maar goed, 
laten we de leidsman tegenwoordig 
niet meer beoordelen op zijn outfit, 
maar op zijn reactie, op die eerste 
overtreding. De toon moet dan gezet 
worden, door de man in het geel, 
rood, oranje, groen of gewoon in het 
ordinaire zwart!
En maakt ie toch grove fouten, dan 
schuiven we hem weer gewoon de 
‘Zwarte Piet’ toe!

R. van den Enden
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COMFORTABEL EN VEILIG WONEN

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

Lid van:

Zo mooi kan extra comfort zijn
U woont plezierig en wilt nog lang genieten van uw woning. Oók als de jaren 
wat meer gaan tellen. Dat kan, met onze comfort-oplossingen voor uw woning. 
Die maken uw woning namelijk klaar voor een volgende fase in uw leven. Dat 
merkt u aan extra comfort. Maar dat ziet u niet. Want stijl en gemak gaan bij 
ons uitstekend samen. Mooi toch?

 Snel en zonder grote verbouwingen

 Hoge kwaliteit materialen en afwerking

 Deskundig advies op maat

Profiteer van 
het verlaagde 

BTW tarief 21% 6%
op arbeidskosten, vraag naar de voorwaarden.

Mooi in de steigers

Uw idee en onze 
vakkennis zijn de beste 

partners

Voor maatwerk in 
meubels, keukens en 

interieurs.
www.vandenhurkinterieurs.nl 

Tel: 0492-465640 Haverkamp 3, Beek en Donk, Industrieterrein Bemmer

hardlopen Running Team Laarbeek in actie 
voor het goede doel

Laarbeek - Running Team Laarbeek 
neemt  in 2014 voor de zevende keer 
deel aan de ROPA-run, de langste 
non-stop estafetteloop ter wereld van 
Parijs of Hamburg naar Rotterdam. 
Oorspronkelijk liep het parkoers 
van Rotterdam naar Parijs, vandaar 
ROPA-run. Twee jaar geleden is er 
voor het eerst ook vanuit Hamburg 
gestart, 570 kilometer.  

Running Team Laarbeek gaat voor de 
tocht vanuit Hamburg. Doelstelling is  
om zoveel mogelijk geld bij elkaar te 
brengen voor patiënten met kanker 
om het motto van de ROPA-run te 
kunnen uitvoeren:

En daar is veel geld voor nodig. Ook 
u kent in uw omgeving mensen die 
door deze ziekte getroffen zijn. Om 
zoveel mogelijk geld op te halen orga-

niseert Running Team Laarbeek in sa-
menwerking met Sportcentrum Coach 
een spinningmarathon op zondag 1 
december van 11.00 uur tot 14.00 
uur. Kosten zijn € 5,00 per fiets per 
uur. Aanmelden kan bij sportcentrum 
Coach.

Vanaf 6 december worden door Run-
ning Team Laarbeek wafels gebakken 
bij tuincentrum De Biezen. Kom deze 
lekkere wafels  proeven. U kunt ook 
de wafels in laten pakken en mee naar 
huis nemen. De gehele opbrengst 
gaat naar de Roparun.

De steun van de ROPA-run is ook in 
onze regio terecht gekomen, inloop-
huis De Cirkel heeft € 11.500 mogen 
ontvangen van de Roparun. Eerder 
heeft hospice De Populier in Bakel een 
mooi bedrag ontvangen en zijn on-
cologieafdelingen in ziekenhuizen in 
onze regio gesteund door middel van 
hoofdhuidkoelers.

Beek en Donk - Het derde senioren-
team van Tafeltennisvereniging Een 
en Twintig uit Beek en Donk komt 
vanavond in actie, maar weet sinds 
maandag dat een kampioenschap niet 
meer mogelijk is. 

Concurrent en koploper Unicum ver-
sloeg maandag in Veldhoven de plaat-
selijke tafeltennisvereniging met liefst 
9-1 en is om die reden kampioen in 
de 4e klasse. Toch is de wedstrijd van 
vanavond niet onbelangrijk. Het team 
van Tonnie van Berlo, Henk van der 
Bruggen, Ad Coolen en Albert Schee-
pers zal in de eigen tafeltennishal met 

een goed resultaat moeten komen om 
concurrent MTTV ‘72 uit Mierlo op af-
stand te houden.

De meeste teams van TTV Een en 
Twintig spelen deze week hun laat-
ste wedstrijd in de najaarscompetitie. 
Volgende week een samenvatting van 
de belangrijkste competitieontwik-
kelingen. Kijk voor meer informatie, 
uitslagen, standen op www.ttveenen-
twintig.nl. Volg de vereniging op Twit-
ter en Facebook en zoek op TTVEen-
enTwintig.

Uitslagen
Senioren 1 - OTTC 1             6-4
Budilia 4 - Senioren 2           4-6 
MTTV ‘72 2 - Senioren 3           5-5 
Senioren 4 - Helmond’57 1           3-7 
Senioren 5 - Taverbo/Sabo 8           6-4 
Veldhoven 18 - Senioren 6            7-3

Interesse?
De jeugd en senioren trainen op maan-
dag- en donderdagavond in de tafel-
tennishal aan de Otterweg. Iedereen 
die interesse heeft om eens te komen 
kijken of spelen is welkom bij TTV Een 
en Twintig. Kijk ook voor trainingstij-
den op de site.

“Leven toevoegen aan de 
dagen, waar geen dagen 

meer kunnen worden 
toegevoegd aan het 

leven”.

Sportiviteit en gezelligheid 
bij ATTC’77

TTV Een en Twintig verliest kampioensstrijd op valreep

Aarle-Rixtel - Reeds vele jaren speelt 
ATTC’77 in de gymzaal aan de Jan van 
Rixtelstraat in Aarle-Rixtel. ATTC’77 
is een vereniging met ca. 110 leden, 
waar sportiviteit en gezelligheid voor-
op staan en waar iedereen op het ei-
gen niveau een balletje kan slaan. 

Zo zijn er de donderdagavond en vrij-
dagmorgen voor de echte recrean-
ten. Iedereen speelt tegen elkaar en 
op donderdagavond is er een interne 
competitie. De maandagavond is voor 
de competitiespelers en de recreanten 
die wat meer uitdaging zoeken in het 
tafeltennisspel. Op woensdagavond 
trainen de jonge senioren en de se-
lectie. Op het moment zijn er zeven 
seniorenteams die meedoen aan de 
bondscompetitie, waarbij het eerste 
team uitkomt in de op één na hoogste 
klasse van de afdeling zuidwest (Zee-
land en Noord-Brabant).

Ook de jeugd neemt met drie teams 
deel aan de competitie, die op zater-
dag wordt afgewerkt. De trainingen 
zijn op maandag- en woensdag-
avond. Op de website van de afdeling 
(www.nttb-zuidwest.nl) kun je onder 
het kopje competitie zien hoe het de 
teams van ATTC’77 vergaat.

Afgelopen week had de jeugd een 
weekje vrij en stond voor de senioren 
de voorlaatste competitiewedstrijd op 
het programma. Dit seizoen draaien 
opvallend veel teams mee in de onder-
ste regionen van hun klasse, maar mis-

schien dat dit volgend seizoen enkele 
kampioensfeestjes tot gevolg heeft. 
Alleen het tweede en zevende team 
staan er goed voor in de derde res-
pectievelijk zevende klasse. Volgende 
week is de laatste wedstrijd en dan zal 
duidelijk worden of er feest gevierd 
kan worden in de gymzaal aan de Jan 
van Rixtelstraat.

Naast de trainingen en de competitie 
organiseert de vereniging allerlei leu-
ke activiteiten zoals een feestavond, 
clubkampioenschappen, een verras-
singstoernooi, een plankentoernooi, 
vriendschappelijke wedstrijden tegen 
bevriende verenigingen, een fietstocht 
met barbecue, een vrijwilligersavond, 
een sinterklaasavond, eten en slapen 
in de hal voor de jeugd.

Mocht je het leuk vinden om eens een 
potje te komen tafeltennissen, dan kun 
je altijd binnenlopen op de genoemde 
avonden. Voor de jeugd is dat vanaf 
19.00 uur en voor de senioren vanaf 
20.00 uur. Ook is het mogelijk om met 
een (buurt)vereniging, een vrienden-
groep of een familie een avond te ko-
men tafeltennissen. Op afspraak kan 
de zaal met kantine worden gehuurd 
voor een tafeltennisavond/middag. In 
overleg kan een toernooitje worden 
opgezet en tussendoor kan men na-
tuurlijk wat drinken en/of eten in de 
kantine. Voor nadere informatie kun 
je contact opnemen met Karel van der 
Putten (0492-382574).

tafeltennis

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

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

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

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
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uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
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Scheiden doe je samen

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

voor lichaam en geest

Sport en Shiatsu
massage praktijk

Leliestraat 22 Beek en Donk
T: 06-48846255

www.pure-laarbeek.nl

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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COMFORTABEL EN VEILIG WONEN

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

Lid van:

Zo mooi kan extra comfort zijn
U woont plezierig en wilt nog lang genieten van uw woning. Oók als de jaren 
wat meer gaan tellen. Dat kan, met onze comfort-oplossingen voor uw woning. 
Die maken uw woning namelijk klaar voor een volgende fase in uw leven. Dat 
merkt u aan extra comfort. Maar dat ziet u niet. Want stijl en gemak gaan bij 
ons uitstekend samen. Mooi toch?

 Snel en zonder grote verbouwingen

 Hoge kwaliteit materialen en afwerking

 Deskundig advies op maat

Profiteer van 
het verlaagde 

BTW tarief 21% 6%
op arbeidskosten, vraag naar de voorwaarden.

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

Mooi in de steigers

Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Ook uw winterschilder

Dubbel programma voor 
Krijgsman Soranus

Zwaantoernooi tegen Recht 
door Zee

Uitslag 14e wedstrijd 50e van Ganzenwinkeltoernooi

handboogschieten

Lieshout - De schutters van Krijgs-
man Soranus kwamen afgelopen 
week goed aan bod. St. Willibrordus 
uit Milheeze en Kunst en Vriendschap 
uit Liessel namen deel aan het toer-
nooi.

Op dinsdagavond werd er gescho-
ten tegen St. Willibrordus. Met een 
gemiddelde per schutter van 213,31 
kwamen ze 4,68 boven het vereiste 
gemiddelde uit. Krijgsman Soranus 
kwam niet verder dan 196,43 wat een 
tekort was van 3,68 punt. Een over-
winning dus voor de schutters uit Mil-
heeze van 8,64 punt.

Ook op het persoonlijke vlak was er 
winst voor hen. Bart Verrijt kwam met 
zijn totaal van 239 punten op de eer-
ste plaats in het klassement voor de 
heren, terwijl Cor Goossens met 224 
punten de ranglijst van de veteranen 
aanvoert.
Beste recurveschutter aan de zij-

de van Krijgsman Soranus was Rik 
v.d.Westerlo met 232 punten en Twan 
v.d.Kruijs was met 236 punten de bes-
te compoundschutter.

Totaaluitslag:
Recurve: Rik v.d.Westerlo 232; Ad En-
devoets 230; Willem Bekx 229;
Jolanda v.d.Kruijs 227; Paul v.d.Broek 
226; Maarten v.d.Elsen 211;
Arjan v.d.Heuvel 206; Martien 
v.d.Graef 193; Theo v.d.Laar 190
Stephan Wijffelaars 160; Rita Ende-
voets 151; Nelly v.d.Laar 141;
Toos v.d.Graef 118.

Compound: Twan v.d.Kruijs 236.

Donderdagavond was Kunst en 
Vriendschap aanwezig. Ook zij za-
gen kans om Krijgsman Soranus een 
nederlaag te bezorgen. Met een ge-
middelde van 207,86 kwamen ze op 
een plus van 6,42 uit terwijl Krijgsman 

Soranus er 9,03 tekort kwam. Hier dus 
een plus van 15,45 voor de Liesselna-
ren, wat een voorlopige derde plaats 
in het totaalklassement opleverde.
Ditmaal was Ad Endevoets met 228 
punten de beste recurveschutter.

Totaaluitslag:
Recurve: Ad Endevoets 228; Rik 
v.d.Westerlo 224; Paul v.d.Broek 221;
Theo v.d.Laar 220; Jolanda v.d.Kruijs 
218; Arjan v.d.Heuvel 207;
Maarten v.d.Elsen 203; Martien 
v.d.Graef 185; Stephan Wijffelaars 
166;
Nelly v.d.Laar 154; Rita Endevoets 
112; Toos v.d.Graef 112.

Compound: Twan v.d.Kruijs 234.

Vanavond komt Houts Welvaren als 
laatste deelnemer aan het toernooi 
2013 op bezoek.

Beek en Donk – Op donderdag 14 no-
vember was er geen training bij Strijd 
in Vrede, maar een wedstrijd tegen 
Recht door Zee uit Helmond voor het 
Zwaantoernooi. 

Een dergelijke wedstrijd is voor som-
mige schutters een mooie gelegenheid 
om nieuw materiaal uit te proberen, 
een andere schiettechniek te proberen 
of om gewoon wat weg te knallen. In 
ieder geval heeft elke schutter de kans 
om te doen wat hij/zij wil maar of er 
dan ook elke keer het geel geraakt 
wordt is de vraag. Deze avond hadden 
veel schutters er zichtbaar moeite mee 
om de tien of de negen te raken. Maar 
altijd zijn er schutters die erin slagen 
om een 9 of meer gemiddeld te schie-
ten en zeker bij de compounders. 

De hoogste schutter van Recht door 
Zee was dan ook compoundschut-
ter Patrick Hermsen met 231 punten. 
Maar compounders Stefan Kouwen-
berg en Theo de Jong van Strijd in 
Vrede eindigden nog boven hem met 
respectievelijk 233 en 234 punten.

De recurve-schutters hadden meer 
moeite met die 9 of meer gemiddeld. 
John Romonesco en Walter Hoebijn 
van Recht door Zee schoten nog wel 
met 225 punten een 9 gemiddeld. 

Uitslag recurve:
André Goedemans 222, Wim van de 
Kerkhof 213, Rita Segers 206, Paul 
Linders 205, 
Antoon Leenders 201, Jurgen van 
Lierop 200, Dennis Hendriks 194, Wim 
van den Eijnden 192, Hendrik Leen-
ders 177 en Toine Poulisse 162.

Uitslag compound:
Theo de Jong 234, Stefan Kouwen-
berg 233, Bart van de Zanden 229, 
Karmen de Maaré 227, 
Manou de Jong 226, Kees van der 
Bruggen 222, Frans Coppens 217 en 
Louis van de Zanden 207.

Zaterdag 23 november is er weer een 
nieuwe gelegenheid voor onze schut-
ters om te schieten en/of te trainen 
tegen de schutters van Batavieren en 
Concordia-welvaren voor het Zwaan-
toernooi.

Aarle-Rixtel - Zaterdagavond 16 no-
vember werd de 14e wedstrijd van 
het 50e van Ganzenwinkeltoernooi 
verschoten. Hiervoor waren de Ba-
tavieren uit De Rips met 7 schutters 
naar onze doel gekomen. Van de Een-
dracht zelf waren 8 schutters aanwe-
zig.

De Batavieren gaven vooraf aan 1308 
punten te gaan schieten. Zij kwamen 
in totaal uit op 1316 punten. Dus een 
positief resultaat van + 8.  Hiermee 
doen ze zeker mee voor een van de 
ereplaatsen van dit jaar. Er komen 
voor dit toernooi nog 2 verenigingen 
op bezoek op 21 november, waarna 
de definitieve eindstand opgemaakt 
zal worden.

Hoogste schutter van de avond werd 
Emiel Geerthuis van de Batavieren 
met 237 punten (15 keer de roos) 
Toon van Hoof werd met 235 punten 
de hoogste schutter van de Eendracht. 
Frank Schepers behaalde eveneens 

een prima resultaat. Hij schoot voor 
de 1e keer met een compoundboog 
en haalde 214 punten. Hij kan moge-
lijk in de toekomst een geducht con-
current worden voor onze keizer.

Uitslag schutters de Eendracht:
1. Toon v Hoof   235
2. Frank Schepers  214
3 Walter Jansen         201
4. Erwin Wijnhoven 200
5. Arno Donkers        195
6. Geert van Ganzenwinkel 188
7. Michiel Verbakel 162
8. Martien v/d Graef 162
9. Gerrie v Hoof       120 (hs) 

De 15e en tevens laatste wedstrijd van 
het 50e van Ganzenwinkeltoernooi 
zal vanavond plaatsvinden. Hiervoor 
komen nog 2 verenigingen naar onze 
doel aan de Lijsterstraat in Aarle-Rix-
tel. Te weten: HBV Recht door Zee uit 
Helmond en HBV de Vriendschap uit 
Mierlo. Aanvang 20.00 uur.

De officiële prijsuitreiking van het 
50e van Ganzenwinkeltoernooi zal 
plaatsvinden op zondag 1 december. 
Aanvang 11.00 uur. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op dinsdag 3 december vindt op onze 
doel een wedstrijd plaats van Senio-
ren Handboog Vereniging Sint Petrus. 
Dit is een wedstrijd waarbij de leden 
van deze vereniging op de doelen van 
diverse gastverenigingen een onder-
linge competitie afwerken. Aanvang 
14.00 uur

Met onze nieuwe doel zijn we nu 
zover gevorderd dat we deze op za-
terdag 14 december officieel gaan 
openen. (Lijsterstraat 25, Aarle-Rixtel) 
Na de opening is onze nieuwe locatie 
te bewonderen en zal er tevens een 
receptie plaatsvinden van 18.30 tot 
20.00 uur. Hiervoor bent u van harte 
uitgenodigd. Aansluitend is er ook 
nog een feestavond. Deze is echter al-
leen bedoeld voor genodigden. 

Leuven (België) -  Beek en Donkenaar 
Tommy Wetzel (18) heeft op zaterdag 
17 november in Leuven (België) een 
bronzen medaille in de wacht weten 
te slepen tijdens de Belgian Open 
Karate wedstrijden. Deze behaalde 
Tommy in zijn klasse 14/15jr.+ 70kg.

karate

Tommy Wetzel 
pakt bronzen 
medaille
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

Donderdag 21 november 
Lezing over amfibieën
20.00 uur, de Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 22 november 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Pre Party Après Ski / DJ Contest
20.30 uur, Den Hazenpot, 
Boerdonk

Zaterdag 23 november 
Tentoonstelling Robert van Beurden
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal Beek en Donk

PopQuiz
19.00 uur, ParkPaviljoen, 
Muziektuin Beek en Donk

Dienstenveiling georganiseerd 
door Korfbalclub Flamingo’s
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

Concert Muziekvereniging 
‘Muzikale’ en OJO-Orkest 
Harmonie De Goede Hoop
20.15 uur, MFC De Dreef, 
Aarle-Rixtel

Prinsenbekendmaking met de 
Foute Vinylshow
20.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

PLUS DISCO voor Laarbeekse 
tieners voortgezet onderwijs
20.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Local Heroes  (Dance evenement)
20.30 uur, De Tapperij, 
Beek en Donk

Zondag 24 november 
Luikse Markt
9.00 uur, MFC. de Dreef, 
Aarle-Rixtel

Nationaal Judotoernooi Budoclub 
Beek en Donk
9.30 uur, Sporthal D’n Ekker, 
Beek en Donk

Winterfair
12.00 uur, Tuincentrum De Biezen, 
Beek en Donk

Sinterklaasmiddag Kansplus
13.00 uur, Zaal ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Jeugdprinsbekendmaking
13.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Tentoonstelling Robert van Beurden
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Zondagmiddagvoorstelling met 
Dikke Mik
14.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Maandag 25 november 
Concert ‘De Wanhoop’
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Aarle-Rixtel

Woensdag 27 november 
Poppenkastvoorstelling Sinterklaas
16.00 uur, Kouwenbergs Kerkje, 
Aarle-Rixtel

Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Café Van Bracht, 
Aarle-Rixtel

Donderdag 28 november 
Politiek Café
20.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Vrijdag 29 november 
Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café Thuis, 
Beek en Donk

Zaterdag 30 november 
Live muziek met Dos Paulos
Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk

Tentoonstelling ruimtelijk werk en 
schilderijen t/m 22 dec.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Prinsenreceptie
18.30 uur, MFC de Dreef, 
Aarle-Rixtel

&RG teens Pepernoten disco
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

5-jarig jubileum Die Milka’s
20.00 uur, Café Deja Vu, 
Aarle-Rixtel

Zondag 1 december 
Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker

Spinningmarathon
11.00 uur, Sportcentrum Coach, 
Beek en Donk

34e Jeugdveldrit Lieshout
12.00 uur, ‘t Hof, Lieshout

Cursisten Gallery Berkendijkje 
exposeren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

25+ middag, live muziek
17.00 uur, Herberg `t Huukske
Beek en Donk

Vrijdag 6 december 
Uittocht Sinterklaas
18.30 uur, Kiosk, Aarle-Rixtel

&RGteens en &RG PLUS 
kerststukjes maken
19.30 uur, Scouting 
Lieshout/Mariahout

Café Deja Vu bestaat 2 jaar!
20.00 uur, Café Deja Vu, 
Aarle-Rixtel

Zaterdag 7 december 
Winterbos Fair Aarlese Heikant
10.00 uur, Kerstbomenbos Kitty 
Schuurmans, Aarle-Rixtel/Bakel

Wijnactie Koninklijke 
Harmonie O & U
10.00 uur, Beek en Donk

Jeugdprinsenreceptie de Raopers
14.11 uur, Café/Zaal de Koekoek,
Lieshout

Prinsenreceptie de Raopers
19.11 uur, Café/Zaal de Koekoek

Café Deja Vu bestaat 2 jaar!
20.00 uur, Café Deja Vu, 
Aarle-Rixtel

Zondag 8 december 
Cursisten Gallery Berkendijkje 
exposeren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Kerstconcert
15.00 uur, Michaëlkerk, 
Beek en Donk
 
Dinsdag 10 december
Kerstviering Zonnebloem Beek en Donk
13.30 uur, Herberg ’t Huukske, 
Beek en Donk


