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Wij wensen iedereen hele fijne dagen toe. Pag.6&7 

Het ontroerende verhaal van vluchteling Amar Agha. Pag. 21

Wat betekent Kerst voor jou? Pag.22

Een bijzonder verhaal uit 1944 Pag.27
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
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Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

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

Monuta Magis bestaat één jaar.
Bedankt voor uw vertrouwen.

Magis

MERENSTEIN, MERENSTEINPLEIN

In 1599 verdelen de kinderen van Magriet van Beeck en Arndt van Berc-
kel voor schepenen van Aerle-Beek de erfenis van hun ouders. Rudolf van 
Berckel, weduwnaar van Ida van Berckel en zijn dochter Margiet, vernoemd 
naar haar grootmoeder, krijgen het goed tot Beek genaamd Meresteijn ‘met 
alle zijne dependentiën, gerechtigheden en toebehoorten’, op dat moment 
verpacht aan Corstiaan Ardt Ceelen. Dit goed of boerderij was gelegen in 
het Broek aan de Aa aan de zuidzijde van de Brugstraat/Gemertseweg op de 
grens van Beek en Donk en Aarle-Rixtel. 

Het tweede lid van deze naam ‘steijn’ duidt erop dat het een gebouw van 
steen was. In vroeger tijden kon je jezelf rijk noemen, wanneer je een huis 
van steen had. Tot de 19e eeuw was het bouwen van een stenen huis dus het 
privilege van rijke mensen, veelal lokale adel. Dat betekende dat tot die tijd 
er in de dorpen slechts een paar huizen stonden waarvan de muren van steen 
waren. De meeste huizen waren gebouwd in een soort houtskeletbouw met 
wanden van wilgentenen afgesmeerd met leem. Dat gold zeer zeker ook voor 
Beek en Donk. In 1639 komt de naam Meresteijn nog een keer voor, maar 
dan wordt het geschreven als Maristein. Dan verdelen de kinderen van Jan 
Goortsen de Louw en Goortgen Jan Gerits van Duijnhoven de nagelaten goe-
deren van hun ouders. Daaronder het huis, schuur en aangelegen gronden, 
genaamd Maristein. Het is echter hetzelfde huis als in eerstgenoemde akte.

Al die tijd hebben er voorname mensen in gewoond. Zo woonde er in 1669 
presidentschepen Frans Verbakel. Hij had  de dorpscomme thuis staan. De 
dorpscomme is een kist waarin alle documenten van het dorp, de adminis-
tratie, werd bewaard.  Bij voorkeur werden deze kisten in stenen gebouwen 
bewaard, omdat die minder brandgevaarlijk waren.  De bestuurders waren 
bijzonder zuinig op hun administratie. Er waren twee verschillende sleutels 
voor nodig om de comme te kunnen openen, die door twee verschillende 
personen bewaard werden. Dat zorgde ervoor dat er zo min mogelijk met 
stukken gesjoemeld kon worden. In dat jaar 1969 kwamen de schepenen 
op verzoek van Baron van Leefdael de dorpscomme ophalen om hem naar 
kasteel Eyckenlust over te brengen. Er werd geen verklaring gegeven waarom 
dat nodig was. Later is er in de archieven geen akte meer gevonden waarin 
Meresteijn vermeld werd. Vermoedelijk is de boerderij in verval geraakt en 
uiteindelijk verdwenen. De mooie naam Meresteijn is nu definitief aan de ver-
getelheid onttrokken door een straat ernaar te vernoemen.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

Bron: Frans Leenders, Eyckenlust, kasteel en omgeving, Beek en Donk 2008

Dankbetuiging

Wij bedanken graag iedereen voor alle steun en dankbetuigingen.
Dit getuigt vriendschap.

Bedankt.

Wim Swinkels, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Bedankt namens ons allen voor jullie aanwezigheid, bloemen, 
kaarten en lieve woorden bij het afscheid van ons moeder, oma en 

overgrootmoeder,

Anna van Wanrooij-Crooijmans

Een speciaal woord van dank aan Dr. Arts en aan team De Hermelijn 
voor alle jaren van liefdevolle verzorging in De Burcht.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Beek en Donk, december 2015

Mooi Dier

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

Jacky is bij ons in de dierenopvang, 
omdat zijn baasje helaas is 
overleden. In het begin heeft 
hij even de tijd nodig gehad om 
te wennen, heel begrijpelijk, 
verandering van omgeving is 
voor katten erg spannend, zeker 
als je je geliefde baasje moet 
missen. Nu komt de echte Jacky 

langzaam tevoorschijn, een hele lieve, rustige 
kater die regelmatig bij je komt voor een fijne aai en kroelsessie. Hoewel 
Jacky in het verleden wel naar buiten kon, verwachten we dat dit voor Jacky 
niet per se nodig is om zich thuis te voelen. Een heerlijke warme mand, een 
fijne plek op de vensterbank waar hij naar de vogeltjes kan kijken en lekker 
veel knuffels van zijn baasje zijn voor hem belangrijker. En niet te vergeten 
lekker eten, dat weet hij ook zeker te waarderen. 
Bent u op zoek naar een lieve, rustige (binnen) kater? Bent u bereid hem 
wat tijd te geven om aan u en zijn nieuwe omgeving te wennen? En wilt u 
uw nieuwe maatje graag verwennen met veel aandacht en lekkere hapjes? 
Dan is Jacky uw man! Voor een afspraak met hem neem contact op met 
dierenopvang de Voorste Grootel, tel: 0492-381490 www.voorstegrootel.nl

 Naam:        Jacky
Leeftijd:     7 jaar

Het nieuwe jaar..... Afscheid nemen van het oude jaar. 
Het lijkt weer omgevlogen een nieuw jaar ligt weer klaar! 

Uren dagen maanden.....! 

Herinneringen zijn opgestapeld van vreugd 
maar ook van verdriet van de afgelopen 365 dagen! 

Maar die tijd zij komen niet meer terug! Hoe bizar het ook klinkt. 
Dagen van niet zo lang geleden, is nu verleden! 

Een lach, met een traan die daar in de ooghoeken blinkt! 
Die tijd. Oliebollen worden er gebakken met vreugd en plezier! 

De laatste dag; even stilstaan met veel gepraat, gelach, lekkers gezellig met z’n 
allen hier en dan, wordt er afscheid genomen een nieuw jaar komt binnen! 

Veel geknal, met siervuurwerk. 
Twaalf maanden zijn er weer te overwinnen. 

Esra Verhoeven (13 jaar)

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

Gedicht
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Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Afslanken in 4 stappen!
1. Figuuranalyse
2. Doelgericht bewegen 

in warmtecabines
3. Ozontherapie
4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Carla van der Linden & Thea van Rixtel

Deze week ingesloten:

Replace Direct

Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

Veiligheidsboekje

Verspreiding in Aarle-Rixtel

Sfeervolle eerste editie XMAS Sing a long

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk) 

Beek en Donk – In de Muziektuin in 
Beek en Donk vond vrijdag de eerste 
editie plaats van XMAS Sing a long. In 
een sfeervol aangeklede Muziektuin 
zong het Pabokoor uit Helmond met 
hun band en kinderkoor verschillende 
kerstliederen. Tevens zamelde de paro-
chie Laarbeek goederen in voor minder 
bedeelde gezinnen in onze gemeente.

Een droom komt uit
Ruim een jaar geleden hadden Ilse Se-
walt en Jolanda van Uden het idee om 
een XMAS Sing a long in Laarbeek te 
organiseren. Vrijdag vond de climax van 
een jaar hard werken en regelen plaats. 
Het weer werkte mee; voor de tijd van 
het jaar was de temperatuur aangenaam. 
Via een verlicht pad kon je als bezoeker 
verschillende stands aandoen. Zelfge-
maakte koekjes werden aangeboden en 
je mocht proeven van een lekker likeur-
tje. Aan kraampjes werden lekkernijen 
verkocht en bij een kraam van de pa-
rochie konden bezoekers meegebrachte 
artikelen inleveren voor het goede doel.

Meezingen
Geheel gekleed in Dickensstijl zong het 
Pabokoor uit Helmond schitterende lie-
deren. Het meerstemmig gezang steeg 
boven het toegestroomde publiek uit. 
Het Pabokoor putte uit eigen repertoire. 
Ilse en Jolanda hadden graag meer tra-
ditionele kerstnummers gezongen, maar 
dat zat er dit jaar nog niet in. Een tech-
nische storing zorgde ervoor dat teksten 

niet op beeldschermen geprojecteerd 
werden. Het publiek was aangewezen 
op de teksten die achter het koor ge-
projecteerd werden. “Dit zijn verbeter-
punten voor de volgende keer”, vertelt 
een van de echtgenoten, die trots van 
de initiatieven van zijn vrouw staat te 
genieten. Trots mag hij zeker zijn, want 

Ilse en Jolanda hebben op deze donkere 
vrijdagavond veel mensen op de been 
gekregen. 

Goede doel
In hun kraampje laat een van de vrij-
willigers van de parochie Zalige pater 
Eustachius van Lieshout na afloop een 
filmpje zien. Het hele parochiecentrum 
ligt vol met gedoneerde producten.  
Joke Doudart de la Gree genoot van de 

avond. “Een klein jongetje had alleen 
een tube tandpasta en vroeg zich af of 
dit genoeg was”, lacht Joke. “Toen ik 
hem een kerstmuts gaf was hij superblij. 
Hoef ik daar niet voor te betalen?” 
Jolanda en Ilse kunnen terugkijken op 

een geslaagde avond. Het publiek heeft 
genoten en de dames werden na afloop 
door hun mannen in de bloemen gezet. 
Of er volgend jaar weer een meezing-
festijn georganiseerd gaat worden is nog 
niet bekend. Ilse en Jolanda genieten nu 
nog even na van het succes. Ze hebben 
veel mensen een mooie avond bezorgd. 
Een betere kerstgedachte is er niet.

Geheel in Dickensstijl zong 

het Pabokoor uit Helmond 

schitterende liederen
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Lastige beslissingen door terugloop fi nanciën

Gezinsbijdrage voor de kerk en 
restitutie
Laarbeek - Sinds vele jaren bestaat 
het begrip gezinsbijdrage voor de 
kerk. Door deze bijdrage kunnen 
de pastoor en zijn assistenten hun 
werkzaamheden verrichten, wor-
den werkgroepen in de gelegen-
heid gesteld om hun bijdrage te 
leveren  en kunnen kerken, pasto-
rie en kapel worden onderhouden.

Door de ontkerkelijking is het aan-
tal kerkbezoekers en zijn de ge-
zinsbijdragen in de afgelopen ja-
ren sterk teruggelopen, waardoor 
werkzaamheden van geestelijken 
met de ondersteuning van de 
werkgroepen en onderhoud aan 
gebouwen in het gedrang zijn ge-
komen.

De nieuwe parochie (Aarle-Rixtel, 
Beek en Donk, Lieshout en Maria-
hout) is ook geconfronteerd met 
deze situatie. Wanneer er minder 
financiële middelen beschikbaar 

zijn, moeten er vaak lastige beslis-
singen worden genomen om toch 
werkzaamheden en onderhoud, 
lees: de kerken open laten, te laten 
plaatsvinden zodat de kerken lan-
ger in gebruik kunnen blijven.

In Lieshout en Mariahout is vele 
jaren geleden het besluit geno-
men om de restitutie bij trouwen 
en overlijden te laten vervallen. 
Om in de nieuwe parochie geen 
verschil te maken heeft het paro-
chiebestuur ook voor Aarle-Rixtel 
en Beek en Donk het lastige besluit 
genomen om de restitutie per 1 ja-
nuari 2016 te laten vervallen.

Het parochiebestuur realiseert zich 
dat het voor sommige mensen een 
vervelend besluit is, maar om de 
mooie kerken open te houden en 
de geestelijkheid hun werk te laten 
doen, is deze keuze gemaakt.

Kerstgedachte
Dat kerstgevoel wil maar niet 
komen, het lijkt steeds meer een 
specialiteit 
van schone wensen voor wat 
vrome mensen. Het kerstgevoel 
wil maar niet komen al staan de 
bomen vol licht te twinkelen, alle 
bellen rinkelen en roepen op tot 
dromen.

Het kerstgevoel wil maar niet ko-
men want dromen zijn bedrog. 
Ik ben begonnen de stal op te 
zetten en goed op te letten dat 
ik niets breek. Het dak van de 
stal bleek versleten en had ik dat 
eerder geweten dan had ik het 
hersteld. Maar je staat versteld 
van wat je alles nog moet doen 
en met wat gerommel kan het 
met goed fatsoen toch worden 
getoond. De koning is weer ge-
kroond met lijm en heeft nu de 
schijn op zich geladen niet echt te 
zijn. Het kindje zijn handje is aan 
het randje beschadigd wat ik met 
wat mos oplos. De schapen staan 

of te slapen of naar niks te gapen. 

Ik moet nog wat hergroeperen 
want Sint Jozef zijn kleren zijn uit 
de plooi 
en mooi is het niet temeer als je 
ziet hoe lieflijk Maria kijkt. Hij 
wijkt dus duidelijk af, voor straf 
verdwijnt hij achter de ezel die als 
een vrome kwezel naar het kindje 
staart. Een herder zijn baard baart 
zorgen ik denk dat die morgen is 
afgebroken. Ik heb er prikkers bij 
gestoken, net een bundel hout. 
Dat is een vertrouwd beeld in het 
geheel die grote kameel op de 
achtergrond met gipsen gras van 
de grond tot aan zijn ....

Terwijl ik daar stond nam ik de en-
gel en hing hem aan een stengel 
van de kerstroos op het hoekje, 
hij las ‘Gloria in excelsis Deo’ uit 
een boekje. En dan klinkt ‘stille 
nacht’ en ik dacht ook dat noch, 
wacht, dan beter iets chiquer van 
een groot componist van Bach of 

Lizt. In excelsis Deo, ik ben zo fro, 
benedicamus Domino en zo gaat 
het maar door elk jaar weer en 
menig koor komt elke keer met 
een ander lied.

Je ziet dat men het gevoel, waar-
van men geniet eerst ervaart als 
kerstgedachte na heel lang wach-
ten en in mijn gedachten kwam 
een gedicht van Huub Ooster-
huis: 

‘Ergens komt een kind vandaan 
van ver van buiten zonder naam; 
het is nog niemand, spreekt geen 
woord, heeft van de dood nog 
niet gehoord. Dan roepen de 
mensen jij, jij, jij woon hier bij 
ons, woon hier bij mij, de wereld 
wordt een huis voor jou en liefde 
maakt een mens van jou. Dan ge-
ven wij elkaar een naam.’

Louis Barten 

LEZERSPODIUM

Donderdag 24 december

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

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

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

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

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

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

22.30 Lieshout Sint Servatiuskerk
Kerstavondviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Mien Schepers-van der Heijden, Bart 
Coppelmans, Overleden ouders Maas-van der Sanden, Overleden 
ouders Gilsing-van der Linden, Jo Manders-Maas, Ronald Jansen, 
Overleden ouders Van Dijk-Bouw, Overleden ouders Van Veggel-
Vereijken, Overleden ouders Van Venrooij-van de Laar, Familie 
Swinkels-van de Heuvel, Hanny Swinkels-Snijders, Toon Bouw (jrgt), 
Overleden ouders Verhagen-Migchels, Mark Raaijmakers (mged), 
Overleden familieleden Daniëls-van den Baar, Overleden familieleden 
Dekkers-Daniëls (Heikant), José Donkers-Vogels, Dorus en Anna 
Donkers-van de Laar, Martien Scheepers,  Annie van Rooi-Verkuijlen, 
Theo en Drèon Thielen, Yvonne van de Linden.

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

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

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

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

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Agnes Verschuren-Colen, An 
Engels-Vermeulen, Jan en Margriet Versteegen, Overleden familie 
Versteegen-Ex, Corrie Vereijken-van den Bogaard, Nelly van den 
Berg-Swinkels, Liza en Anna Raaijmakers, Gerrit Wilms Marc de 
zoon en overleden familieleden Wilms-van Heijnsbergen, Jeremy 
Doudart de la Grée, Robèr van der Putten, Harrie van Moorsel 
en overleden familie Van Moorsel-Bouw, Wilhelmus en Gordina 
Spoormakers-van den Eijnde en hun kinderen Mariëtte en Lambèr, 
Theodorus en Jacoba Jonkers-Bardoel, Grard Bouw (verj), Toon en 
Marie Engels-Jansen en Theo Rovers, Jan en Christien Lammers, 
Lou Maas, Familie Van de Laar-Wienforth, Mieke van Heijnsbergen-
Renders, Jan van Heijnsbergen Elisabeth van den Elsen en Hendrica 
Steegs, Jan van der Putten, Jan Swinkels, Richard van der Heijden, 
Patrick van Oosterwijk, Harrie van Hout, Johan Heesakkers Martha 
de echtgenote en overleden familieleden, Johan en Janske Smits en 
hun overleden kinderen, Frans van Wetten, Piet van Lieshout, Coen 
van de Vossenberg, Piet en Gonda Beckers en Harrie en Peter de 
zonen, Jan van Boxmeer, Overleden vader en moeder Verbakel en 
zus Dora.

Zaterdag 26 december

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Peuter/kleuterviering
Kom verkleed als Jozef, Maria of iemand anders uit de kerststal

10.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering m.m.v. Seniorenorkest
Intenties in deze viering voor: Annie Bekx, Driek en Jaan van den 
Heuvel-Vogels, Martinus en Hendrika Vogels-van den Heuvel, Karel 
van de Kerkhof, Frans en Willy Kemps.

14.30-15.45 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Muziek rond de stal. De kerk is op beide Kerstdagen en op zondag 
27 december open tot 16.30 uur

Zondag 27 december

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Henk van Duppen (par), Marinus en 
Anneke van Doren-Schepers, Overleden ouders Ermens-Schepers 
(verj), Overleden ouders Martens-Derboven en Ina, Tot welzijn van 
de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Harrie en Drika van den 
Boogaard-Merkelbach.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Leo van de Laar, Theo Bouw

Maandag 28 december 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 29 december

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 30 december

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Donderdag 31 december

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster

18.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. “ De ouwe Hap”.

Vrijdag 1 januari 2016

09.30 Lieshout St Servatius
Eucharistieviering

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

KERKBERICHTEN Agenda 
24 december 2015 t/m 1 januari 2016Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.
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MooiLaarbeekkrant
De Muldershof maakt kerstpakketten voor vluchtelingen

Henny en Jaap Wijdenes, 50 jaar een paar

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Henny (70) en Jaap 
Wijdenes (74) zijn op 29 december 50 
jaar getrouwd. Dat trouwen gebeurde in 
Arnhem per bus!

Oost West
Jaap is opgegroeid in Opperdoes, een 
klein plaatsje van 1200 inwoners, be-
roemd om de aardappelsoort die daar 
wordt gekweekt. Hij noemt zich een 
echte Fries, want hij komt uit West-Fries-
land, het bovenste stuk van Noord-Hol-
land. Henny’s wieg stond in Lunteren, nu 
een onderdeel van Ede. Het gezin was in 
die tijd geëvacueerd uit Arnhem omdat 
het daar op het einde van de Tweede 
Wereldoorlog te gevaarlijk was. 

Het huis was sneller klaar dan 
verwacht, dus we moesten 

eerder trouwen dan gepland

Huis
Jaap werkt in het begin van zijn loop-
baan op een laboratorium in Arnhem. In 
Opperdoes doet hij veel aan hardlopen, 
maar korfbal is zijn passie. Bij één van 
de eerste uitwedstrijden van zijn nieuwe 
ploeg werd Jaap opgesteld. Omdat hij 
nog niet zo goed de weg weet spreekt 
hij een jonge dame aan, die ook met die-
zelfde bus mee moet. Dat is zijn eerste 
kennismaking met Henny. In Eindhoven 
is Jaap leraar geweest bij Philips. Daarna 

heeft hij nog van 1967 tot 2001 gewerkt 
op het Natuurkundig Laboratorium.  
“Ons eerste huis stond in Best”, vertelt 
Jaap. De inbreng van Henny bestaat uit 
een kast en een tafel en stoelen. “Het 
huis was sneller klaar dan verwacht, dus 
we moesten eerder trouwen dan ge-
pland”, vult ze aan.

Alleen
Op de trouwdag staat het aanstaande 
paar voor een probleem, dat wel natio-

naal mag worden genoemd. De familie 
van de bruidegom woont in de kop van 
Noord-Holland, de familie van de bruid 
in Arnhem. Dit is ook de trouwlocatie. 
Daarna wil iedereen het nieuwe huis be-
zichtigen in Best. Daarom wordt ervoor 
gekozen om een bus te huren. Na afloop 
van de dag zit het paar om kwart over 
zeven ’s avonds na de mooiste dag van 
hun leven moederziel alleen in de wo-
ning om na te genieten van de dag en 
de meegebrachte cadeaus. “Het was het 
eerste huis in de wijk dat bewoond was”, 
zegt Henny. Later wordt het huis wat 
klein en door toeval komen ze in Beek en 
Donk terecht. Ze krijgen drie kinderen, 
Carla, Elly en Jan. Pim, Esther, Ilse, Ruud, 
Mark, Jakob en Anouk vormen de zeven 
kleinkinderen van het stel. 

Hobby
Henny heeft voor coupeuse geleerd 
en dit in Beek aan de Mariaschool in 
de praktijk gebracht als assistent in de 
handwerkles samen met Ria van de Heu-
vel.  Ook zingt zij al 40 jaar in een koor.  
Jaap en Henny hebben veel plezier in het 
zelf kweken van groenten en fruit. Hun 
gezamenlijke hobby is het vogelspotten 
geworden. Jaap is projectleider bij het 
Laarbeeks Landschap op het gebied van 
weidevogelbescherming en betrokken bij 
het IVN . In 2006 is hij er trots op als hij 
het eerste kievitsei van Nederland vindt. 

De MooiLaarbeekKrant wenst het echt-
paar een mooi feest toe en nog vele ge-
lukkige jaren.

Jaap en Henny tijdens hun trouwdag

Henny en Jaap nu

AANBIEDINGEN
GELDIG VAN MAANDAG 28 T/M DONDERDAG 31 DECEMBER

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

Paardenhachee of paardenlappen
kilo € 7,98   

Kippenragout 
500 gram € 5,50  

Pulled Porc
500 gram € 5,50  

2 januari zijn we gesloten i.v.m. inventarisatie

Wij wensen U fi jne feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2016!

Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – De kinderen van 
basisschool de Muldershof zijn we-
ken bezig geweest met speelgoed 
inzamelen en supermarkt acties 
voor hun kerstpakketten. Donder-
dagochtend werden de dozen vol 
spullen mooi versierd door de kin-
deren, zodat de vluchtelingen voor 
wie de pakketten bestemd waren 
een feestelijk cadeau krijgen in de 
week voor kerst. De pakketten gin-
gen die middag direct met de Rode 
Kruis bus naar Valkenswaard. 

Diverse acties
Het was een idee van Evi Somhorst 
uit groep 5. Samen met haar vrien-
dinnetje Sarah van de Laar wilde ze 
iets doen voor de vluchtelingen in de 
regio. “Ze kwam op het idee door 
alle beelden die ze op tv zag en die 
we allemaal zo goed kennen”, legt 
haar moeder Melissa Somhorst uit. 
“Dit paste ook goed in de kerst-
gedachte, kerst betekent toch iets 
voor een ander doen. We hebben 
het toen op school overlegd en de 
leraren en directeur waren direct en-
thousiast.” Zelf hebben de kinderen 
vooral speelgoed dat ze niet meer 
nodig hadden bij elkaar gezocht, 
maar een groep ouders en kinderen 
hebben ook in de supermarkt ge-
staan om producten als tandpasta, 

zeep en poffertjes bij elkaar te krij-
gen. Dat de Beek en Donkenaren 
hierin graag meewerkten, is wel 
duidelijk want er konden vele dozen 
gevuld worden met deze producten. 

Dit paste ook goed in de
 kerstgedachte, kerst betekent 
toch iets voor een ander doen

Rode Kruis neemt pakketten in 
ontvangst 
Uiteindelijk heeft de school 52 pak-
ketten gemaakt. Er zitten gezinspak-
ketten bij met basisproducten als 
zeep en tandpasta, kinderpakketten 
met speelgoed en winterpakketten 
die gevuld zijn met warme winter-
spullen. Zo is er voor iedereen wat 
wils. “Zonder de ouders was het niet 
gelukt”, vertelt directeur Mascha 
Stikvoort. “Ze hebben hier een hele 
dag zitten sorteren en uitzoeken 
zodat de pakketten goed samenge-
steld werden en ze hebben contact 
gezocht met het Rode Kruis.” Deze 
middag is namelijk ook Marianne 
van Eijndhoven op de school om de 
pakketten symbolisch in ontvangst 
te nemen. Ze is Rode Kruis voor-
zitter van het district Brabant Zuid-
Oost en bedankt de kinderen in 
haar speech hartelijk voor alle mooie 
pakketten. Twee vrijwilligers van het 

Rode Kruis uit Helmond komen met 
een mooie Rode Kruis bus voorge-
reden zodat alle kinderen van groep 
8 en Sarah en Evi de dozen daarin 
kunnen zetten. 

Vluchtelingen in Valkenswaard
“We wilde graag dat de pakketten 
naar vluchtelingen in de regio gin-
gen”, vertelt Melissa. “Dat is voor 
de kinderen ook heel belangrijk, 
want dan blijft het dichtbij. Naar de 
vluchtelingen in Aarle-Rixtel ging 
niet meer want die waren alweer 
weg, daarom worden ze nu naar 
vluchtelingen in Valkenswaard ge-
bracht.” De bus rijdt direct naar Val-
kenswaard zodat de mensen een uur 
later de mooi versierde pakketten 
in ontvangst kunnen nemen. “Voor 
hen is dat fijn dat ze weer nieuwe 
spullen krijgen, want ze hebben vaak 
niks bij”, vertelt Marianne. “Nu zit-
ten ze er toch goed bij met de kerst 
en dat door deze kinderen.” Met 
piepende banden en zwaailichten 
verlaat de bus vol kerstpakketten de 
speelplaats, op naar Valkenswaard. 

De kinderen van De Muldershof overhandigde met 
enorme trots veel pakketten aan het Rode Kruis
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Kerst

WensKerst
Kerst
Kerst

Wens
Wens

Allerliefste (papa) Freddy,

In het jaar 2016 wensen we jou … veel geluk, veel liefde, 

g� ondheid maar vooral veel werkpl� ier met je nieuwe 

baan bĳ  De Zorgboog!

Dat het een TOP jaar mag worden voor ons allemaal…
Love you!

Dikke kus van Marion, Bram en Maud XXX

O� e wens voor het nieuwe jaar is voor Aäron en Elle:
Dat het nieuwe jaar goed mag bevallen!

Zĳ  krĳ gen namelĳ k hun eerste kindje en wĳ  ons eerste 
kleinkind!

Met vriendelĳ ke groet,
Willem en Annegeert Steenbakkers

Lieve opa en oma Raaĳ makers,
Wĳ  wensen jullie een on� ettend fi jn en 
vrolĳ k kerstfeest en natuurlĳ k ook een 

gelukkig nieuwjaar! Dat we in 2016 nog 
vaak gebakken eitjes mogen komen eten en 

kunnen genieten van jullie verwennerĳ !
Dikke kus van Bram en Maud xxx

Lieve opa en oma Raaĳ makers,Lieve opa en oma Raaĳ makers,

Love you!Love you!

Dikke kus van Marion, Bram en Maud XXX
Dikke kus van Marion, Bram en Maud XXX

Wĳ  wensen jullie een on� ettend fi jn en Wĳ  wensen jullie een on� ettend fi jn en 
vrolĳ k kerstfeest en natuurlĳ k ook een vrolĳ k kerstfeest en natuurlĳ k ook een 

gelukkig nieuwjaar! Dat we in 2016 nog gelukkig nieuwjaar! Dat we in 2016 nog 
vaak gebakken eitjes mogen komen eten en vaak gebakken eitjes mogen komen eten en 

kunnen genieten van jullie verwennerĳ !kunnen genieten van jullie verwennerĳ !

Kerst
Wens

Kerst
Wens

O� e wens voor het nieuwe jaar is voor Aäron en Elle:O� e wens voor het nieuwe jaar is voor Aäron en Elle:O� e wens voor het nieuwe jaar is voor Aäron en Elle:

Kerst
Wens

Ik wil graag mam bedanken voor alles wat ze gedaan hee�  
dit jaar en ook mĳ n oom en tante Annie en Henk voor dit mooie 

cadeau en dit hele mooie jaar. 
Groetjes, Amy van Den Bergh

Een liefdevolle kerst met o� e dochters Noor en Ro
 ! 
(Aarle-R	 tel)
Groetjes, Lenny

Kerst
Wens

Een liefdevolle kerst met o� e dochters Noor en Ro
 ! Een liefdevolle kerst met o� e dochters Noor en Ro
 ! Een liefdevolle kerst met o� e dochters Noor en Ro
 ! Een liefdevolle kerst met o� e dochters Noor en Ro
 ! 

Kerst
Wens

Kerst
Wens

Namens mĳ n baasjes Puk en Bertie Spierings wens ik 
iedereen fi jne kerstdagen en een g� ond en rĳ k 2016. Ikzelf 

wil graag mĳ n pootje geven aan mĳ n grote vriend Job van de 
bloemenwinkel. Wraff  woeff …

Ayla

Het team van De MooiLaarbeekKrant wenst u een sprookjesachtige kerst toe 
en een heel bijzonder en liefdevol 2016!
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Het team van De MooiLaarbeekKrant wenst u een sprookjesachtige kerst toe 
en een heel bijzonder en liefdevol 2016!

Ik zou graag mĳ n moederke 
Martina Biemans een hele 

fi jne kerstmis en een geweldig 
nieuwjaar toe willen wensen en 
dat het maar mag gaan als in 
2015 dan is het weer een goed 

jaar!  Ook wil ik mĳ n broer Bert 

en zussen Mieke, Ine en Hanneke 
en hun familie een fi jne kerst 
een geweldig mooi nieuwjaar 

toewensen. 

Groetjes van Piet en Rianne van 
Zeeland en kinderen

Hierbĳ  wensen wĳ  iedereen 

een liefdevol en g� ond 

2016! 

Kerst

Wens

Lieve familie 

Ik wens jullie 
hele fi jne 

kerstdagen en 
een mooi maar 
vooral gelukkig 

en g� ond 
2016!

Heel veel lieve 
kerstgroeten 

van Auke

Kerst

Wens

Lieverds van het team van de Nieuwe Werf,
Wat ben ik jullie dankbaar voor de i� et in het afgelopen 

jaar voor mĳ .
Het was een moeilĳ k jaar maar jullie hebben mĳ  overeind 

gehouden.
Enorm bedankt daarvoor en in het bĳ zonder Jet, 

Marjolein en Angelique.
Voor jullie hele fi jne kerstdagen en op naar een knallend 

2016!
Liefs, Britt � elemans

Als verrassing 
voor papa 

en mama en 
de opa’ en 

oma’s wensen 
wĳ  iedereen 
een vrolĳ k 

kerstfeest toe!
Yindi en Jaylee 

Verhagen

 Een kerstgroet voor o� e 
opa’s en oma’s!

Ze zĳ n de beste, de liefste en 
de leukste en doen altĳ d leuke 

dingen met ons!
Een hele dikke kus van jullie 
bengeltjes � jn en Lukas en 

engeltje Janne!

Lieve oma Nettie,
Een speciale kerstgroet van 

Noah! We gaan er samen iets van maken 
met de kerst! 

Kusjes en knuff els van Noah!

Foto gemaakt met dank aan de Brabantse Kluis voor de prachtige locatie en Kledingverhuur Tina Verhoeven voor de geweldige kleding. 

Kerst

Wens

Lieve opa Piet en Oma Ria,Spelen, oppassen, lekker eten, vakantie vieren,  hutten bouwen, knutselen, wandelen,  dierenpark, ophalen op school ... bedankt lieve opa en oma voor alle keren dat jullie voor ons klaarstaan. We wensen jullie voor 2016 alle goeds, met hopelĳ k veel mooie momenten samen.Lieve knuff els,  Stĳ n, Evi en Suze Derksen

Lieve opa Piet en Oma Ria,Lieve opa Piet en Oma Ria,Lieve opa Piet en Oma Ria,Spelen, oppassen, lekker eten, vakantie vieren,  hutten bouwen, 
Spelen, oppassen, lekker eten, vakantie vieren,  hutten bouwen, 

Kerst
Wens
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Kwekerijen opgerold in Laarbeek

ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

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

Heerlijke schotel met kip en honing

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de weekRecept van de weekRecept van de week

• 8 kippendijen 

(lekkerste stukje van 

de kip)

• 700 gr aardappeltjes

• 2 teentjes knoflook, 

fijngehakt

• 2 citroenen

• 2 a 3 tl mosterd

• Olijfolie

• 2 el honing

• peper en zout

• paar takjes verse 

rozemarijn

• 1 rode ui

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de aar-
dappels (in schil) in stukken en kook een minuut 
of 5 voor in een pan met water en giet af. Bestrooi 
de kippendijen met wat peper en zout. Verhit een 
beetje olie of boter in een pan en bak de kippendi-
jen rondom bruin (ze hoeven nog niet gaar te zijn 
van binnen. Pers 1 citroen uit en klop het sap los 
met de honing, mosterd, knoflook en olijfolie. Doe 
de aardappeltjes in de ovenschalen en leg de kip 
hier tussen. Giet het honing-mosterd mengsel er 
over. Snijd de andere citroen in plakjes en de rode 
ui in stukjes. Verdeel deze samen met de rozem-
arijn over de ovenschalen. Zet de honing mosterd 
kip ongeveer 30 minuten in de oven.

Kookcentrum Brabant wenst u allen hele fijne 
feestdagen toe! 

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

 Ingrid van HoeckErik van Haperen

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

SudokuHard

5 2

3 8 6 2

5 7 9

2 3 4 7

4 3

1 7 8 5

2 5 7

3 6 2 4

6 9

Puzzle #228218

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

De categorieën:

Woordzoeker

GELD

SPORT

PASEN

SCHOOL

MUZIEK

MANNEN

LIEFDE

LANDEN

DIEREN

VROUWEN

RELIGIE

RECLAME

ABRAHAM

POLITIEK

HUWELIJK

GEBOORTE

CARNAVAL

SCHAATSEN

MOEDERDAG

HALLOWEEN

CRIMINEEL

COMPUTERS

CHOCOLADE

KONINGSDAG

GEZONDHEID

INSPIREREND

VALENTIJNSDAG

LEVENSSPREUKEN

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

LEVENSSPREUKEN VALENTIJNSDAG INSPIREREND
GEZONDHEID KONINGSDAG CHOCOLADE
COMPUTERS CRIMINEEL HALLOWEEN
MOEDERDAG SCHAATSEN CARNAVAL
GEBOORTE HUWELIJK POLITIEK
ABRAHAM RECLAME RELIGIE
VROUWEN DIEREN LANDEN
LIEFDE MANNEN MUZIEK
SCHOOL PASEN SPORT
GELD

Huisje boompje beestje
&

Geheime opdracht

Mijn moeder Annie en stiefvader Gerrie van de Vossenberg zorgen twee keer 
per dag dat de mannen die in de Schoolstraat werken van koffie worden 
voorzien. De rollator wordt volgeladen met koffie, kopjes, koekjes, suiker 
en melk. Ook tussen de middag zijn ‘de mannen’ welkom voor koffie of een 
kom soep. Straatgenoten zijn ook niet zuinig; de worstenbroodjes en frikan-
dellen gaan regelmatig door de straat! Fijn om te zien dat dit zo kan, dat je 
als straat oog hebt voor de mensen die aan het werk zijn!

Groetjes van Alexandra Bruines

Mijn moeder Annie en stiefvader Gerrie van de Vossenberg zorgen twee keer Mijn moeder Annie en stiefvader Gerrie van de Vossenberg zorgen twee keer 

Mooi Gespot

Heerlijke schotel met kip en honingHeerlijke schotel met kip en honing

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

• 8 kippendijen 

(lekkerste stukje van 

de kip)

• 700 gr aardappeltjes

• 2 teentjes knoflook, 

fijngehakt

• 2 citroenen

• 2 a 3 tl mosterd

• Olijfolie

• 2 el honing

• peper en zout

• paar takjes verse 

rozemarijn

• 1 rode ui

Ingrediënten: Uitleg van recept:Uitleg van recept:

Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de aar-
dappels (in schil) in stukken en kook een minuut 
of 5 voor in een pan met water en giet af. Bestrooi 
de kippendijen met wat peper en zout. Verhit een 
beetje olie of boter in een pan en bak de kippendi-
jen rondom bruin (ze hoeven nog niet gaar te zijn 
van binnen. Pers 1 citroen uit en klop het sap los 
met de honing, mosterd, knoflook en olijfolie. Doe 
de aardappeltjes in de ovenschalen en leg de kip 
hier tussen. Giet het honing-mosterd mengsel er 
over. Snijd de andere citroen in plakjes en de rode 
ui in stukjes. Verdeel deze samen met de rozem-
arijn over de ovenschalen. Zet de honing mosterd 
kip ongeveer 30 minuten in de oven.

Kookcentrum Brabant wenst u allen hele fijne 
feestdagen toe! 
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Arrenmoede
De zoektocht naar het ideale 
kerstpakket is voor de ‘Afdeling 
Kerstpakkettenkiezers’ jaarlijks 
een uitdagende opgave. Zoveel 
mensen, zoveel wensen. Maar men 
wil natuurlijk niemand teleurgesteld 
huiswaarts zien keren met een 
geschenk waar hij of zij niet op zit 
te wachten. Voor het ontstaan van 
deze gulle traditie gaan we terug naar 
het begin van de 19e eeuw. In deze 
periode waren de verschillen tussen 
rijk en arm zeer groot. Om toch 
rond te komen, werkten de meeste 
mensen voor een hongerloontje op 
de akkers van de boer. Als blijk van 
waardering, gaven de boeren hun 
hongerige arbeiders tijdens Kerstmis 
naast een vrije dag een mand mee. 
Deze mand was gevuld met producten 
die lang houdbaar 
waren, zoals 

krentenbrood met spijs, lange lucifers, 
kruidkoek of gerookte etenswaren. 
Het was die tijd nu eenmaal lastig 
producten voor langere tijd te 
bewaren. Deze mand maakte het 
samenzijn met Kerstmis extra feestelijk 
voor de arbeiders. Ten opzichte 
van de 19e eeuw is er niet drastisch 
veel veranderd. Oké, de mand is in 
veel gevallen een kartonnen doos 
geworden. Maar we krijgen nog 
steeds de houdbare artikelen als 
vanouds. Van blikjes kalfsragout tot 
tarwemacaroni. En van een flesje 
rode vino en rood geruite servetten 
tot krokante kaasstengels voor in de 
soep. Maar de kerstpakkettenuitbaters 
zagen kansen. In het tijdperk van de 
superfoods en met de kerstgedachte 
in ons achterhoofd mag het fairtrade 
pakket vandaag de dag natuurlijk ook 
niet ontbreken. Groene thee, biologisch 
afbreekbare bamboevorken, muesli, 
goji bessen en noem het allemaal 
maar op. En nog populairder is het 
keuzemenu. Je krijgt een waardebon 
voor een online shop waaruit je 
zelf je gewenste kerstgeschenk kan 
kiezen. Zo jammer dat de ‘Afdeling 
Kerstpakkettenkiezers’ geen keuzes 
meer durft te maken. En nu zitten wij 
werknemers met die keuzestress. Geef 
mij maar gewoon die te grote doos 
volgestouwd met gesnipperd karton 
en wat ingeblikt voedsel. Dat pakt 
tenminste goed uit…

Joey van der Leemputten

COLUMN

vier kernen, één partij

Wij wensen u �jne kerstdagenWij wensen u �jne kerstdagen

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

Armoede bestaat het hele jaar door … 

Eliane van Bakel

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Aarle-Rixtel - “Het is erger geworden 
met de armoede in Nederland. Daarom 
wil ik een vuist maken tegen armoede 
en zoek ik de publiciteit op.” Dat vertelt 
een strijdbare Eliane van Bakel uit Aarle-
Rixtel aan De MooiLaarbeekKrant.   

Langdurig laag inkomen
In het landelijk nieuws was het deze 
maand ook te lezen: ‘Het aantal huis-
houdens met een laag inkomen gaat 
dit en volgend jaar licht dalen. Steeds 
meer gezinnen moeten echter langdurig 
met zeer weinig inkomen zien rond te 
komen. Langdurig is voor het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) minstens 
vier jaar en dat geldt voor een derde van 
de gezinnen met een laag inkomen. Dat 
aantal is de afgelopen jaren van econo-
mische crisis sterk gestegen’. Eliane ver-
telt: “Door een scheiding, geen werk en 
door schulden kan het gebeuren dat je 
niet meer in je onderhoud kunt voorzien. 
Zelf ben ik na mijn scheiding gaan wer-
ken als vrachtwagenchauffeur en heb ik 
gepoetst. Uiteindelijk belandde ik na een 
driejarige WW-uitkering in de bijstand.”

Ogen open voor armoede
“Armoede bestaat het hele jaar door en 

niet alleen met Sinterklaas en Kerst”, al-
dus Eliane. “Ik wil graag dat mensen in 
de gaten houden of er geen armoede in 
hun familie- of kennissenkring is. Kunnen 
mensen hun rekeningen betalen en zit er 
voldoende eten in de koelkast?” In de 
winkels valt het Eliane meteen op. “Men-
sen die wikken en wegen of ze iets wel of 
niet zullen kopen. Speelt het niet hebben 
van geld hierin een rol? Ik ken voorbeel-
den van grootouders die zó graag een ca-
deautje voor hun kleinkind willen kopen 
en daarom zelf geen eten kopen.”

Voorkomen door aanpakken!
“Het armoedetaboe moet doorbroken 
worden”, vindt Eliane. “Kinderen lijden 
eronder en het moeten opgroeien tussen 
tweedehands spullen is niet goed. Daar 
moet iets aan gedaan worden. Zelf help 
ik mensen door samen naar de bewind-
voerder te gaan. Het moet niet bij praten 
alleen blijven of bij al die papieren. Het 

moet aangepakt worden. Voor de ge-
meente heb ik een tip: wees het vóór als 
iemand zijn aanslagen niet kan betalen. 
Het helpt heus niet om deurwaarders te 
sturen en er een boete bovenop te gooi-
en. Iemand die het niet kan betalen, be-
taalt dan ook niet. Help deze mensen om 
dit niet mee te hoeven maken!”

Dankbaar vrijwilligerswerk
Eliane pleit voor de inzet van echte aan-
pakkers. “Ik denk aan studenten of an-
deren die goed brieven kunnen lezen, 
gemakkelijk bellen, overzicht houden en 
meegaan naar afspraken. Aan mensen 
die een plan kunnen maken. Pak een uur 
per dag en kijk eens hoeveel mensen je al 
kunt helpen. Dat is echt dankbaar vrijwil-
ligerswerk, toch?”

Reageren op dit artikel? Mail naar 
redactie@mooilaarbeek.nl

Armoede bestaat het hele 

jaar door en niet alleen met 

Sinterklaas en Kerst

Laarbeekse vrouwen hebben gezellige avond
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Lieshout – Het was een vrolijke boel in 
Franciscushof. Vijfentwintig dames uit 
Laarbeek, vertegenwoordigsters van elf 
landen (!), genoten van een gezellige 
avond. 

Uitnodiging
De ‘opdracht ‘ aan de buitenlandse 
vrouwen was geweest om een Neder-
landse vrouw voor deze avond uit te 
nodigen. En dat was goed gelukt … 
Klokslag zeven uur werd er gestart met 
een kommetje erwtensoep dat, geheel 
volgens Nederlandse traditie, werd op-
gevolgd door hutspot met een gehakt-
bal. Zelfs voor de liefhebster was er 
aan een ‘halal-gehaktbal’ gedacht. De 
voorbereidingen waren overdag gedaan 
door drie Nederlandse vrouwen, zodat 
de anderen ‘s avonds een keer ‘lekker’ 
konden aanschuiven. Nieuwe gerechten 
werden ontdekt en de complimenten 

voor de koks vlogen over de tafel. En 
met een vlaflip als toetje kon de avond 
niet meer stuk. 

Veelzijdige avond
Na een toneelstukje werd het tijd voor 
het verlate Sinterklaasweggeefspel. Ie-
dereen had een klein cadeautje meege-
nomen en een dobbelspel bepaalde met 

welk cadeautje je na één ronde naar huis 
ging. Marta trakteerde de groep op een 
zelfgemaakte lekkernij omdat ze jarig 
was. De bijdrage van de Dorpsraad in 
Lieshout zorgde ervoor dat dit allemaal 
door kon gaan. Alle vrouwen kijken met 
veel plezier terug op deze avond: er zijn 
nieuwe contacten gelegd, gesprekken 
gevoerd en er is vooral veel gelachen! 

VACATURE  PER 1 MAART 2016

TANDARTSASSISTENTE  3 DGN per WEEK
Balie / stoel

Bij voorkeur met diploma en werkervaring.

E-mail: 
phw.kolkman@gmail.com

Schriftelijk: 
Tandartspraktijk Kolkman

Medisch Centrum de Kapel
Bosscheweg 20 d

5735 GV Aarle-Rixtel

Sollicitatie richten aan:
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Locatie: Aarle-Rixtel
Molenstraat 9A/B
Aarle-Rixtel
0492 - 38 21 20

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

Oncologie fysiotherapeute 
Moniek Spierings begeleid samen 
met haar collega’s de trainings-
groepen ‘Bewegen bij Kanker’ 
en oedeemtherapeute Suzanne 
Maas behandelt patiënten met 
klachten die ontstaan zijn als 
gevolg van operaties en bestra-
lingen. Bij Kemps & Rijf werken 
zij nauw samen om patiënten een 
optimale behandeling en bege-
leiding te geven. De overige par-
amedische disciplines binnen de 
praktijk bieden patiënten aanvul-
lende ondersteuning waar nodig.

Waarom is trainen zo belangrijk 
als je kanker hebt Moniek?
“In de trainingsgroepen ‘Be-
wegen bij Kanker’ trainen we 
op conditie en kracht. De deel-
nemers krijgen door het trai-
nen meer energie, waardoor 
ze meer veerkracht hebben om 
hun behandeling aan te kunnen. 
De ervaring leert, dat patiën-
ten minder ver terug zakken na 
een behandeling en het herstel 
gemakkelijker gaat. Ik raad ook 
altijd aan meteen te starten met 
trainen zodra je hoort dat je ziek 
bent. Je houdt dan al voor de 
eerste behandeling je krachten 
op peil. Een groot voordeel van 
onze groepstrainingen is, dat 
deelnemers onderling een band 
opbouwen. Ze hebben veel 
steun aan elkaar en vaak ook 
veel lol. De gesprekken gaan 
meestal over leuke dingen. 
Maar er worden onderling ook 
veel adviezen en tips uitgewis-
seld. De training gaat altijd door. 

Ook als je je heel slecht voelt, 
helpt het om te komen. Al fiets 
je maar vijf minuten of drink je 
alleen een bakje koffie. Je bent 
dan toch de deur uit geweest en 
hebt even je zinnen verzet.”

Wat kan oedeemtherapie 
betekenen voor kankerpatiën-
ten Suzanne?
Oedeem bij kankerpatiënten 
ontstaat vaak als gevolg van 
een operatie of beschadiging 
door bijvoorbeeld bestraling. 
Het is een vervelende aandoe-
ning waarbij door vochtopho-
ping de huid strak gaat staan en 
de plek pijnlijk aanvoelt. Door 
het oedeem te behandelen kan 
het gestabiliseerd worden en 
nemen de klachten af. De be-
handeling bestaat meestal uit 
manuele lymfedrainage. Een 
massagetechniek, waarbij het 
vocht naar een plek wordt ge-
masseerd, waar het kan worden 
opgenomen door het lichaam. 

Aanvullend zwachtel ik de 
plek in of meet elastische kou-
sen aan. Met bewegingsoefe-
ningen wordt de doorbloe-
ding in het oedeemgebied ge-
stimuleerd waardoor het vocht 
beter afgevoerd kan worden”.

Wat betekent jullie samen-
werking voor de patiënt?
“Dankzij oedeemtherapie gaat 
het trainen in de beweeggroep vaak 
gemakkelijker. Dat komt doordat 
patiënten minder last hebben van 
vochtophopingen en pijnlijke plek-
ken”, legt Moniek uit. “En door het 
trainen en bewegen verdwijnen 
oedeemklachten sneller en beter, 
dus onze twee disciplines ver-
sterken elkaar enorm. Patiën-
ten waarderen het dan ook zeer, 
dat wij beide disciplines in huis 
hebben en regelmatig met el-
kaar overleggen om individuele 
behandelingen goed af te stem-
men.” Suzan vult aan: “Een ander 
pluspunt van Kemps & Rijf is, dat 

we naast de fysiotherapeuten 
ook andere paramedici in huis 
hebben. Zo kunnen wij heel snel 
en gemakkelijk overleggen met 
de ergotherapeut, logopedist, 
diëtist en sport- en ontspannings-
masseur. Het komt regelmatig 
voor dat we bij elkaar mee-
kijken, een probleem gezamen-
lijk overleggen of patiënten 
naar elkaar doorverwijzen als 
er op een bepaald gebied extra 
begeleiding of andere onder-
steuning nodig is. 

Moniek SpieringsMoniek Spierings

Optimale behandeling bij kanker onder één dak

Een beetje extra lucht voor COPD patiënten

Theo Kemps

Veel COPD patiënten snakken naar 
een beetje extra lucht en uithou-
dingsvermogen. Om net dat stuk-
je verder te kunnen wandelen of 
fietsen of zelfstandig boodschap-
pen te blijven doen. Beschadigde 
longen beter maken is helaas niet 
mogelijk. Maar met behulp van 

de juiste oefeningen en training is 
het wel mogelijk om het gezonde 
deel zo optimaal mogelijk te be-
nutten.

Individueel programma, trainen 
in een groep
Theo Kemps en Bas 
Keursten verzorgen bij 
Fysiotherapiepraktijk Kemps & Rijf 
twee maal per week een trainings-
programma voor COPD patiënten. 
Zij begeleiden patiënten zowel in-
dividueel als in groepsverband. 
Het programma wordt in de eerste 
afspraken afgestemd op de indivi-
duele wensen en behoeften van de 
patiënt. Met behulp van testen op 
kracht en conditie, een vragenlijst 
over het algemeen welbevinden en 

het vaststellen van de persoonlijke 
doelen bepalen Theo en Bas hoe 
het beweegprogramma er uit gaat 
zien. Bij de training in groepsver-
band die daarop volgt, stimuleren 
de deelnemers elkaar en wisselen 
onderling ervaringen uit. “Mensen 
begrijpen elkaar, omdat ze hetzelf-
de voelen en meemaken en dat 
schept een band”, vertelt Theo.

Korte lijnen dankzij samen-
werking met Longnet
Het trainingsprogramma voor 
COPD patiënten wordt ver-
goed vanuit de basisverzeker-
ing. Een verwijzing van de hu-
isarts, praktijkondersteuner of 
longarts is noodzakelijk. Theo 
startte een aantal jaar geleden 

samen met collega’s uit de 
regio Zuid-Oost Brabant 
Longnet op. “Longnet is een 
samenwerkingsverband van 
gespecialiseerde longfysio-
therapeuten en werkt nauw
samen met longartsen, long-
verpleegkundigen, praktijk-
ondersteuners en huisarts-
en”, licht Theo toe. “Dat 
heeft als groot voordeel dat 
we elkaar goed kennen en 
de lijnen kort zijn. Als wij 
tijdens de behandeling het ver-
moeden hebben, dat een patiënt 
achteruit gaat, kunnen we bin-
nen een dag een afspraak bij de
longarts of longverpleeg-
kundige inplannen. Zo is de 
patiënt er op tijd bij wanneer 

bijvoorbeeld een longontsteking 
op de loer ligt”. 

Voor meer informatie over de 
behandelmogelijkheden voor 
COPD patiënten kijkt u op 
www.fysiokempsrijf.nl of 
belt u de praktijk in Aarle-
Rixtel (0492-382120) of Beek en 
Donk (0492-463397).

Bas Keursten

Suzanne Maas
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Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Vroeger waren er in 
overvloed, tegenwoordig zijn ze in 
Nederland bijna op één hand te tel-
len: klompenmakers. Het eeuwenou-
de ambacht wordt met uitsterven be-
dreigd. Nederlands enige vrouwelijke 
klompenmaker Nicole van Aarle (40) 
uit Aarle-Rixtel doet, in haar Klom-
penschuurtje aan de Helmondseweg 
3a, haar uiterste best om het ambach-
telijke klompenmakersvak voort te la-
ten bestaan zodat dit immaterieel cul-
tureel erfgoed ook voor toekomstige 
generaties bewaard blijft.

Klompen in alle maten en kleuren
Haar sfeervol ingerichte klompen-
schuurtje hangt vol klompen, in alle 
maten en kleuren: van heel klein naar 
heel groot, van blank tot rood met tul-
pen of een bedrijfslogo, van ouderwets 
geel naar nieuwerwets met een hak. 
Daartussen staan werkbank, snijpaard 
en heulbank met daarop enkele klom-
pen ‘in de maak’ en Nicole’s traditio-
neel handgereedschap. Heel behendig 
demonstreert zij hoe een part hout, 
met behulp van een snijmes, al snel de 
ruwe vorm krijgt van een klomp. 

Voordat je een goed paar 

klompen kunt maken,  ben je 

al gauw tien jaar verder

Voorgeschiedenis
Nicole stamt uit een echte klom-
penmakersfamilie. Haar betover-
grootvader, Antony Cornelis van 
Aarle, maakt rond 1850 al klompen 
in Sint Oedenrode. Via haar vader 
Harrie van Aarle, komt het traditio-
nele ambacht naar Aarle-Rixtel. Ni-
cole is inmiddels de vijfde generatie. 
Zij heeft het vak van haar vader ge-
leerd: “Eigenlijk ben ik nog steeds 
aan het leren. Voordat je een goed 
paar klompen kunt maken ben je 
al gauw tien jaar verder.” Het dra-
gen van klompen heeft volgens de 
klompenmaakster veel voordelen: 
“Hout isoleert. In de winter krijg 
je geen koude voeten, in de zomer 
geen zweetvoeten. Klompen zijn 
ook veilig in het werk. Je trapt niet 
zomaar in een spijker. Bovendien 
zijn klompen heel goed voor je voe-
ten. Ze hebben de ruimte en kun-
nen zich beter ontwikkelen.”

Internationaal
Sinds vijf jaar heeft de Aarlese 
ambachtsvrouw een eigen klom-
penmakerij. Van heinde en verre 
komen haar klanten om klompen 
te bestellen, ieder met een eigen 
voorkeur: “Blanke klompen gaan 

meestal naar Duitsers, mensen die 
oude ambachten beoefenen of in 
een smederij werken. De traditio-
neel beschilderde klompen worden 
vaak cadeau gedaan aan mensen 
die geëmigreerd zijn of naar het 
buitenland vertrekken. De echte 
toeristen willen tulpen of molens 
en in China zijn de rode klompen 
populair. Rood brengt daar ge-
luk.” Haar handgemaakte klom-
pen gaan de hele wereld over: “Ik 
wil hier nog eens een wereldkaart 
ophangen waarop ik alle landen 
inteken waar mijn klompen naar 
toe gaan.” 

Het proces van klompen maken
Klompen maken is een arbeidsin-
tensief en specialistisch proces dat 
begint met het in stukken zagen 
van een boom: “Zo’n ‘bol’ zaag 
je in parten. Je zoekt daaruit twee 
gelijke stukken en je begint een 
ruwe vorm te kappen. Met het 
snijpaard snij ik het model er ver-

der in. Dan worden de klompen 
ingespannen in de heulbank en hol 
ik ze uit met de guts.” Om dit li-
chamelijk zware werk enigszins te 
verlichten, gebruikt de klompen-
maakster nat hout van wilg en po-
pulier: “Het sap van de boom zit er 
nog in. Het hout is taai en zacht.” 
Nicole geniet van haar vak: “Het is 
altijd anders. Geen enkel stuk hout 
is hetzelfde, klanten en opdrach-
ten zijn heel divers. Dat geeft veel 
afwisseling en leuke contacten.”

Uitsterven
Met pijn in haar hart constateert 
Nicole dat haar geliefde vak nu 

met uitsterven wordt bedreigd: 
“Vóór de oorlog zaten er alleen al 
in Sint- Oedenrode 122 geregis-
treerde klompenmakers, In Aarle-
Rixtel ongeveer zeven. Tegen-
woordig zijn er nog maar enkele 
in Nederland, België en Frankrijk. 
In Duitsland en Engeland zijn er 
twee en in Italië nog een.” Deze 

drastische afname verklaart de 
enige vrouwelijke klompenmaker 
als volgt: “Er zijn de laatste jaren 
veel oude klompenmakers overle-
den. Ook is er moeilijk de kost mee 
te verdienen omdat het zo’n lange 
leerschool is. De jeugd is hierdoor 
moeilijk te bewegen om eraan te 
beginnen.”

Toekomstperspectief
Om het ambacht te behouden 
voor de toekomst, start de klom-
penmaakster binnenkort met het 
geven van een cursus ambachte-
lijk klompen maken: “Via enkele 
Heemkamers zijn hier 22 mensen 
op de informatieavond geweest. Ik 
ga de cursus samen met ons pap 
geven. We hopen dat er een paar 
uit voort komen die het klompen-
makersvak mee kunnen voort-
zetten. In de Achterhoek zijn ze 
trouwens ook een cursus op aan 
het zetten.” Nicole hoopt dat haar 
plan lukt: “Wij doen ons best om 
het ambacht te behouden. Er is 
altijd vraag naar klompen. Mijn 
wens is dat het klompenmakers-
vak blijft voortbestaan. Ik hoop 
hier een steentje aan bij te kunnen 
dragen.”

“Mijn wens is dat het klompenmakersvak blijft voortbestaan”

Vanuit Uw Oude Raadhuis 

aan het Heuvelplein 

onze goede wensen voor 

mooie feestdagen en een 

voorspoedig 2016
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Wenst u prettige feestdagen!Wenst u prettige feestdagen!

Auto- en Motorrijschool 

Nicole van Aarle

 Wij doen ons best om het 

ambacht te behouden
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Bart Sanders
uw vuurwerk specialist

*BIJ MINIMALE BESTELLING VAN € 35,- IN DE SHOWROOM! UITGEZONDERD POWERPRIJZEN

ZONDAG
27 DECEMBER
12 - 17 UUR

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

GRATIS
X30 CAKE T.W.V. € 9.89*

DE GOEDKOOPSTE IN DE REGIO
OOK VOOR ZWAAR VUURWERK

EXTRA
KOOPZONDAG

VUURWERKTOPPERS
KORTING

TOT
75%

2005-2015

Topkwaliteit voor de beste prijs

2016

POWERPRIJS

POWERPRIJS

POWERPRIJS

POWERPRIJS

POWERPRIJS

POWERPRIJS

POWERPRIJS
MEGA BOMB
CRACKER  
Dé populaire
kanonslag! 
als beste
getest  

THUNDER SHOCK BULK 
Knalmortier (bizar)

108 stuks
per doos!

100 stuks
per doos!

2329 2067

MEGA

HARDE

EIND-

KNAL

2993

2
KG

KRUIT

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

Vernieuwde
productiemethode

2317

GRONDBLOEMEN
Rond draaiende
vuurbloem met
prachtige
wisselende
kleuren

EPIC SHOCKS
Goedkoopste knalmortier
van Nederland.
Een geweldige knal!

BLACK CELEBRATION CRACKER 
13 meter ratelband
met maximaal
toelaatbare
kruitvulling

€ 049

€ 099

€ 2699 € 3495

€ 9499

Bestel online op www.vuurwerkstunterbeekendonk.nl

Bizarre
knalpijl

BLACK
THUNDER ROCKET 

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

gratis vuurpijl bij
uw online bestelling!

25 stuks
per doos!

4 stuks
per doos!

2323

€ 079

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

Maximaal 2 p/klant

De reden om bij Vuurwerkstunter Beek en Donk te kopen:

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

KIJK OP ONZE SITE
VOOR ALLE ACTIES!!!

Bart Sanders,
aangenaam!

Ik ben uw
vuurwerkspecialist.

2 HALEN = 1 BETALEN

OP = OP

STARGATE
20 schots cake

met superglitter
en neonkleuren!

PALM SENSATION
30 schots fanshape-
cake met gouden 
palmstaarten en 
zware bouqetten. 
Een ware sensatie!

2 stuks
nu voor

20,-

2 stuks
nu voor

38,50

2 stuks
nu voor

55,-

MAXIMAAL 
1 PER KLANT

MAXIMAAL 
1 PER KLANT

MAXIMAAL 
1 PER KLANT

6212

6215

6220

2 HALEN = 1 BETALEN
62126212

KNAL

AANBIEDING

KNAL

AANBIEDING

PALM SENSATIONPALM SENSATION
30 schots fanshape-30 schots fanshape-

Een ware sensatie!Een ware sensatie!

MAXIMAAL 
1 PER KLANT

MAXIMAAL 
1 PER KLANT

62156215

MAXIMAAL KNAL

AANBIEDING
AANBIEDING

KNAL

AANBIEDING

X30 CAKE T.W.V. 
OP = OP

62206220

KNAL

AANBIEDING

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

Sprookje

Als je zegt dat je niet in sprookjes gelooft, dan 
zeg je eigenlijk dat je niet gelooft wat iemand 
zegt. “Sprook” is namelijk een oude verleden-
tijdsvorm van spreken. En dat je niet altijd 
moet geloven wat iemand zegt of schrijft, lijkt 
me verstandig. Zo las ik laatst in een boek van 
Tom Sharpe dat ‘the fat would really be in the 
fire”. Dat het vet echt in het vuur zou zijn. Uit 
de context kon ik opmaken dat die Engelse 
uitdrukking betekent dat er dan problemen 
zouden zijn. Misschien kan de vrijwillige 
brandweer uitleggen wat er gebeurt, als er vet 
in vuur terechtkomt, maar zo’n uitdrukking 
moet je dus duidelijk niet letterlijk nemen. 
Net zoals dat je het gras niet letterlijk voor 
iemands voeten wegmaait. En over iemand 
die te vaak domme dingen doet, kun je 
zeggen dat als een ezel het te goed heeft, hij 
op het ijs gaat dansen. Als je iemand een kans 
ontneemt, boor je die persoon natuurlijk niet 
letterlijk iets door de neus. Dat zijn allemaal 
heel korte sprookjes. Net zoals bij de sprookjes 
van de gebroeders Grimm blijkt pas achteraf 
wat de diepere betekenis van het gezegde is. 
Als iemand zegt “gelijke monniken, gelijke 
kappen” dan zal uit de rest van het verhaal 
moeten blijken wat er precies bedoeld 
wordt. Als je ooit 2theloo gaat, kun je je 
excuseren door te zeggen dat je daar-
naartoe gaat, waar zelfs de keizer te 
voet gaat. Die uitdrukking komt uit de 
tijd dat keizers overal werden rondgere-
den en begeleid. Behalve als ze dus naar 
de wc gingen. Je kunt ook zelf proberen 
uitdrukkingen te maken. Dat lijkt misschien 
niet echt nozel, maar als je in de winkel aan 
de kassa staat te wachten en iemand dringt 
voor en je zegt “dat doet het licht uit” of 

“nu stempel ik de 
postzegel” of wat je 
dan ook verzint, dan zal de voordringer uit 
je lichaamstaal wel op kunnen maken dat 
hij gewoon achteraan moet sluiten. En zo 
zijn de meeste spreekwoorden waarschijnlijk 
ontstaan. Onlangs las ik in een Belgische 
krant dat voor premier Charles Michel “de 
haring niet braadt”. Nu zult u allicht denken 
dat het wel normaal is dat er dingen misgaan 
in België, maar die uitdrukking kende ik toch 
echt niet. Het artikel ging over de Belgische 
onderhandelingen voor een beter milieu. 
Omdat de gesprekken nogal stroef gingen, 
schreef de redacteur dat de haring dus niet 
braadt. Zo heeft die krant mijn stelling dus 
bewezen, dat je alles kunt zeggen en dat alles 
dus een sprookje is zolang je maar duidelijk 
uitlegt waar het over gaat. En dit was mijn 
sprookje voor deze keer. Of u het allemaal 
gelooft, moet u zelf weten.
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MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij vertaal- en tekstbureau 
M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met 
de redactie van De MooiLaarbeekKrant of via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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Beek en Donk - Traditioneel bakt ook dit jaar 
Buurtvereniging ‘De Eendracht’ tussen kerstmis 
en oudjaar weer oliebollen en rozijnenbollen in 
een echte, professionele oliebollenkraam op het 
Heuvelplein in Beek en Donk.

Oliebollen horen er ieder jaar bij tijdens de aan-
loop naar Nieuwjaar. Heb je geen zin om ze zelf 
te bakken, dan doet de buurtvereniging dat wel 
voor u. Deze buurtactiviteit is ontstaan bij de 
voorbereiding van de viering van het 25-jarig be-
staan van de buurtvereniging. Intussen gebeurt 
dit alweer voor de dertiende keer en doen er 
maar liefst 25 vrijwilligers mee om dit geheel tot 
een goed en geslaagd einde te brengen. De op-
brengst van deze buurtactiviteit komt ten goede 
aan de clubkas, waardoor het mogelijk is weer 
veel activiteiten te organiseren voor jong en oud 
van de 550 leden tellende buurtvereniging.

Zij hopen u in de aanloop naar de jaarwisseling 
te mogen begroeten en dat u kunt genieten van 

onze overheerlijk smakende oliebollen of rozij-
nenbollen. Zij staan weer voor u klaar op 28, 29 
en 30 december van 11.00 tot 17.00 uur. Op 31 
december kunt u bij hen terecht van 7.00 tot on-
geveer 17.00 uur.

Op oudejaarsdag kleden zij het Heuvelplein weer 
gezellig aan en luisteren het geheel op met een 
muzikale bijdrage. Eerst verzorgt het leerlingen-
orkest van O&U, onder leiding van Nick Hees-
akkers een optreden en daarna neemt De Coö-
peratieve Stoomafblaaskapel, onder leiding van 
Hannie Hendriks, het stokje over. Gezelligheid 
rond de vuurkorf en onder het genot van een 
glaasje glühwein. Het optreden begint om 13.00 
uur en duren tot ca. 15.00 uur.

Buurtvereniging De Eendracht wenst iedereen: 
eet smakelijk, een prettige jaarwisseling en een 
voorspoedig en vooral gezond 2016.

Buurtvereniging ‘De Eendracht’ bakt oliebollen
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Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 
op zoek naar iets? Meld uw zoekertje (max. 
20 woorden) aan via info@mooilaarbeek.nl. 
Een commercieel zoekertje plaatst u al vanaf 

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST
Rolluiken, zonneschermen, garagedeuren, 
horren. Verkoop, montage, reparatie, reno-
vatie. Bel of mail voor informatie 0413-
476359, info@kluijtmanszonweringen.nl

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

GEVONDEN

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

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

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

Losse sleutel gevonden voorbij Slagerij Brouwers 
in de Smalleweg in Beek en Donk. Af te halen bij 
kantoor MooiLaarbeek.

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

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

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

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

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

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

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

Ruimte te huur voor caravans, travelsleeper en 
aanhangers, tel. 06-22849257

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

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

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

Kachelglas vuurvast op maat gesneden. Prijs 
0,05 per cm2. Kan opgestuurd worden. Jos, tel. 
0492-382571/06-46548080.

Te koop: droogbrandhout voor kachel- of open 
haard en vuurkorf. Tel. 06-43132610

UGG Herenpantoffel, z.g.a.n., nauwelijks ge-
dragen. Lichtbruin, maat 42. Incl. doos, €45 
(nieuw €109). Nog op zoek naar een kerstge-
schenk? Tel. 06-13002920

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

Sleutels verloren eind november. Auto-
klapsleutel, sleutel met een groen ringetje, 
afstandbediening voor de poort. Tasje met 2 
ritsjes en 100 euro erin. Heeft u deze gevon-
den? Beloning €150,00. Tel. 0492-832182

Verloren op zaterdag 19 december. Kleine af-
standsbediening van elektrische poort. Twee 
kleuren grijs. Waarschijnlijk omgeving Koppel-
straat. Tel. 06-18763558

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

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

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Voor het ophalen van:

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

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar

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

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

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

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

Frietje Brabant
Bakt voor u verse 
oliebollen
thuisgebracht op

31 december
Bestel op:

www.frietjebrabant.nl

Bakt voor u verse 
oliebollen
thuisgebracht op

Bakt voor u verse 

thuisgebracht op

Bakt voor u verse 

thuisgebracht op

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Simone Villalon 

De bodem van de kinderbox waar 
ik als kleine dreumes een bepaalde 
periode gebruik van moest maken, 
heeft het ongeveer tot het millennium 
volgehouden. Jaarlijks diende deze 
houten bodem als ondergrond voor 
mijn vader´s zelfgecreëerde kerststal 
van wit berkenhout. Deze bodem 
werd op enkele lege Bavariakratjes 
gelegd zodat er een kleine verhoging 
ontstond. Vanuit de “Stippuntse”-
bossen, de laatste werkomgeving van 
mijn vader zaliger, bracht hij een “vijf-
noaldigen-den” en een heleboel mos 
mee. De dennenboom werd op de 
kinderbox-bodem gezet, rondom met 
mos afgedekt en splendide afgewerkt. 
Dagenlang geurde de “goei-kaômer” 
naar Stiphoutse humus. Beeldjes en 
ballen kwamen van zolder, groen crê-
pepapier en engelenhaar werd jaarlijks 
nieuw gekocht in het bonafide alles-
winkeltje van Maria van Vlerken. Er 
kwamen grote gekleurde kerstlampjes 
in de kerstboom. Het geheel zag er 
zeer hoerig uit maar dat had ik toen 
niet in de gaten. Even vrolijk werd een 
rood lampje door het strooien dak van 
de kerststal gestoken, zodat de sfeer 
compleet was! De lampjes knipperden 
nog net niet en als de kamerverlich-
ting uit ging, zat het hele gezin vol 

verbijstering naar het kersttafereel te 
kijken. In het zwakke kaarslicht sprak 
het kerstverhaal tot de verbeelding en 
ontroerde ons. De complete beelden-
groep was van gips en werd zorgvul-
dig gerangschikt. Door het spelen en 
verzetten was the-special-one; Kinde-
ke Jezus in de kribbe, ietwat bescha-
digd. Als gelovige AARTS-Engelen 
zongen we kerstliederen waarvan ik 
me er eentje goed herinner. Althans… 
het ene zinnetje: “Zie die kleine hand-
jes beven”. Het liedje waarin dit zin-
netje een onderdeel is heb ik jammer 
genoeg nóóit meer kunnen achterha-
len! Met betraande ogen zaten wij als 
een stel debielen met onze armpjes te 
bengelen alsof Parkinson in de familie 
had toegeslagen. Jaar op jaar hetzelf-
de. Onmiskenbaar: DIT was Kerst…

Inmiddels woon ik in de Costa-Blanca 
en verbaas me ieder jaar opnieuw over 
de Spaanse kerstsfeer die in vijftig jaar 
niet is veranderd ten opzichte van 
mijn Aelese kerstherinneringen. Enig 
idee hoe een palmboom eruit ziet met 
grote gekleurde kerstlampjes? Als het 
maar kleurrijk is én knippert dan vindt 
een Spanjaard het nogal snel sfeervol. 
Waaraan de Costa-Blanca mij doet 
denken tijdens de kerst hoef ik niet 

uit te leggen, als je mijn herinneringen 
goed gelezen hebt… whaháááhhh! 
Kerstbomen worden hier nagenoeg 
niet verkocht en een tweede kerstdag 
kennen ze niet. En als mijn nepper in 
de woonkamer staat te knipperen ruik 
ik de Stiphoutse humus weer, zing ik 
uit volle borst door de Jalónvallei: “Zie 
die kleine handjes beven” en begin-
nen mijn armen vanzelf te bengelen. 
Onmiskenbaar: DIT is Kerst…

Ik groet héél Laarbeek met een beetje 
zon, een beetje mistletoe en een beet-
je Rudolf. Feliz Navidad. 

Anne Wittebol-Aarts(-Engel) 
www.FincaErbalunga.com 

En toen was het ineens alweer de 
laatste maand van het jaar. Omdat 
ook november nog (boven verwach-
ting) druk geweest is met gasten en 
omdat het overdag nog heerlijk zon-
nig weer is, zou je bijna vergeten dat 
het december is. Maar de bergtoppen 
van de Pyreneeën zijn bedekt met een 
mooi wit laagje sneeuw en ’s nachts 
kan het ook bij ons zo af en toe zelfs 
een graadje vriezen. Hoog tijd dacht ik 
op 3 december om de kerstboom en 
de kerstversiering uit de verhuisdoos 
tevoorschijn te halen. En ach, wachten 
tot na Sinterklaas hoeft hier in Spanje 
niet omdat ze die Goedheiligman hier 
helemaal niet kennen; althans niet als 
gulle gever zoals in Nederland. Dus ik, 
vol goede moed, met een graadje of 
20 op de thermometer, mijn kerstmuts 
opgezet en de hele Bed & Breakfast 
van kerstversierselen voorzien. Daar-
na besluit ik toch even te “googelen” 
op internet wat de gebruiken hier 
in Spanje eigenlijk zijn tijdens deze 
feestmaand. Lees ik tot mijn grote 
verbazing dat de kerstboom pas na 
8 december (feestdag in Spanje: Ma-
ria’s onbevlekte ontvangenis) gezet 

wordt. Grrrr... kerstboom toch maar 
laten staan, maar verder weer alles 
van kerstfrutsels ontdaan om deze 
vervolgens op 9 december weer terug 
te hangen. Dat inburgeren valt nog 
niet altijd mee zeg. Eerste en tweede 
kerstdag zit onze B&B weer gezellig 
volgeboekt met Spanjaarden. Alleen 
kerstavond is voor hen de avond dat 
zij met familie gaan dineren en een 
bezoek aan de kerk brengen. Vóór de 
kerstdagen, op 22 december, hoopt 
iedere Spanjaard (en ook een Neder-
lands stelletje dat sinds een jaar in 
Spanje woonachtig is ;-) de grootste 
loterij “El Gordo” van het jaar te win-
nen. Zowat iedere Spanjaard koopt 
hiervoor een lot en op 22 december 
onthullen kinderen al zingend de win-
nende nummers. Tussen de kerstda-
gen en het nieuwe jaar is het op 28 
december hier in Spanje de 1 april van 
Nederland en worden er allerlei grap-
pen en grollen uitgehaald waar jong 
en oud aan mee doet. Eind december 
gaan we voor het eerst sinds we ver-
huisd zijn, samen terug naar Neder-
land en vieren wij met onze families 
en vrienden oud en nieuw zodat we 

in januari weer fris en fruitig aan het 
nieuwe jaar kunnen beginnen. We 
hebben er nu al zin in om volgend jaar 
met veel enthousiasme, nieuwe idee-
en en een beetje meer ervaring door 
te gaan met wat we in 2015 begon-
nen zijn.

Feliz navidad y Prospero año nuevo!

Denny & Imca van Lankveld
www.elranxo.com 

Luchtpost

Luchtpost

Gloria in Excelsis Deo…

Het einde van 2015…

Spanje

Spanje

Onmiskenbaar: DIT is Kerst…

Henk 75 jaar
Gefelicit eerd!
Herzlichen 
Glückwunsch
Romi en alle 
kinderen en 
kleindochters

Frietje Brabant
Bakt voor u verse 
oliebollen

Donderdag 31 december
van 9.00 – 18.00 uur

Locatie: Jumbo Lieshout

Bakt voor u verse 
oliebollen
Bakt voor u verse Bakt voor u verse 
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Beek en Donk - Bij Lifestyle Center Laar-
beek werd vrijdag volop gefietst voor het 
goede doel. Team Frans, dat deelneemt 
aan de Alpe D’Huzes in 2016, had een 
spinningmarathon georganiseerd om 
geld op te halen voor dit grootse evene-
ment. Deelnemers konden zich inschrij-
ven voor 1, 2 of zelfs alle 3 de blokken, 
die werden gegeven door Maarten Gil-
sing, Susan Lok en John Tappel. 

Team Frans is een team dat in juni 2016 
deel gaat nemen aan de Alpe d’Huzes 
voor de KWF kankerbestrijding. Het team 
bestaat uit 10 fietsers, waaronder de 3 
instructeurs, die gaan proberen zo vaak 
mogelijk de Alpes D’Huez op te klimmen. 
Ook gaan 8 wandelaars de dag ervoor de 
berg op wandelen voor Alpes d’Huzus. 

Het team is ontstaan na het overlij-
den van Frans Megens, die de oneer-
lijke strijd tegen deze verschrikkelijke 
ziekte dit jaar verloor. Veel leden van 
het team waren aanwezig om mee 
te fietsen of de deelnemers aan te 
moedigen en te bedanken. De vrouw 
van Frans liet aan het eind nog even 
aan iedereen weten hoe fantastisch 
al deze toppers zijn!  En ook de op-
brengst was geweldig! Er was € 665,- 
opgehaald tijdens de marathon en de 
daaropvolgende loterij. Verder is er 
een prachtig schilderij van Inge Smits 
verloot voor €550,-! Kortom, het was 
een mooie avond met een prachtig 
resultaat. 

“Wij willen iedereen namens Team 
Frans bedanken voor hun bijdrage. 
Voor meer informatie over of steun 

aan dit team kijk op deelnemers.op-
gevenisgeenoptie.nl/frans. Hier kunt 
u ook zien hoe dicht we bij ons doel 
zijn; €27.500 voor de strijd tegen kan-
ker!”, aldus het enthousiaste team. 

Heeft u de zorg voor bijvoorbeeld een zie-
ke partner, dementerende ouder of buur-
vrouw of een gehandicapt kind en zou u 
graag eens met anderen in dezelfde situ-
atie van gedachten willen wisselen? Dan 
bent u van harte welkom tijdens de in-
loopmiddag voor mantelzorgers. Donder-
dag 14 januari organiseren ViERBINDEN 
en de Zorgboog de eerste bijeenkomst in 
de Gasterij van Zorgcentrum de Regt in 
Beek en Donk voor alle Laarbeekse man-
telzorgers. 

Behoefte aan ontmoeting
Eerder dit jaar verspreidden ViERBINDEN 
en de Zorgboog gezamenlijk een enquête 
onder mantelzorgers in Laarbeek. “Daar-
uit bleek, dat er onder mantelzorgers be-
hoefte is aan ontmoeting”, vertelt Manita 
Herregrave, mantelzorgcoördinator van 
ViERBINDEN. “We zijn naar aanleiding 
van die uitkomst op zoek gegaan naar 
vrijwilligers die een inloopmiddag kunnen 
en willen verzorgen en beginnen in 2016 
met vier middagen. Caroliene Bongers van 
de Zorgboog vult aan: “De middagen vin-
den plaats in de Gasterij van de Regt. Veel 
mantelzorgers komen hier al wel eens. Wij 
hopen dat iedereen zich dankzij de gast-
vrije vrijwilligers op zijn gemak voelt en 
aansluiting vindt”.

Ervaringen uitwisselen
De inloopmiddagen zijn bedoeld om er 
even uit te zijn en van gedachten te wis-
selen met andere mantelzorgers. De vrij-

willigers die de middagen begeleiden zijn 
zelf ervaringsdeskundigen. Zij bieden een 
luisterend oor en kunnen tips en advies 
geven als dat gewenst is. Zij weten ook 
de weg naar de dorpsondersteuners van 
ViERBINDEN als blijkt dat mantelzorgers 
behoefte hebben aan meer hulp of advies. 
Gerda Koorman is één van de vrijwillig-
sters: “Voor veel mensen is het vaak al-
leen al fijn als je hun verhaal herkent. En 
ik kan mantelzorgers tips geven hoe ze 
met bepaalde situaties om kunnen gaan. 
Bijvoorbeeld door te vragen of ze er al op 
die of die manier over nagedacht hebben. 
Vaak wordt er van mantelzorgers heel veel 
geduld verwacht. Soms helpt het om van 
iemand anders te horen op welke manier 
je daarmee om kunt gaan. Door in som-
mige situaties gewoon even af te wachten 
bijvoorbeeld.” Maria Cuypers en Diny van 
Boxmeer beamen dit. Samen met Annet 
Haverkort vormen deze vier dames het 
team vrijwilligers dat de inloopmiddagen 
zal begeleiden.

Feestelijke opening
Donderdag 14 januari van 14.00 tot 16.00 
uur vindt de eerste inloopmiddag voor 
mantelzorgers plaats in de Gasterij van 
Zorgcentrum de Regt. Om 14.30 uur zal 
er een kort officieel moment zijn waarin 
wethouder Briels de feestelijke opening 
verricht. Voor alle belangstellenden die 
aanwezig zijn is er wat lekkers bij de koffie 
of thee en er is muziek. Maar vooral ook is 
er ruimte voor mantelzorgers om elkaar te 

ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 
Om even te ontspannen en elkaar te steu-
nen. U bent dan ook van harte welkom.

Voor meer informatie over de inloopmid-
dagen neemt u contact op met Manita 
Herregraven (mantelzorgcoördinator bij 

ViERBINDEN). Zij is bereikbaar per e-mail: 
mherregraven@vierbinden.nl of telefo-
nisch op 0492-782902. De volgende In-
loopmiddag Mantelzorgers staat gepland 
voor donderdag 14 april.

MANTELZORGERS

Inloopmiddag voor mantelzorgers
Ontmoeten en ervaringen uitwisselen

Vlnr. Caroliene Bongers (De Zorgboog), Gerda Koorman, Diny van Boxmeer, Maria Cuypers en Manita 
Herregraven (ViERBINDEN). Op de foto ontbreekt Annet Haverkort.

ViERBINDEN.NL

Zolang mogelijk 
zelfstandig 

blijven wonen:
voor senioren, 

eenzame, zieken en 
andere 

hulpbehoevenden.

Ingrid van Dijk        06-36 41 29 31 
info@aggeris.nl      www.aggeris.nl     

Team Frans fi etst mooi bedrag bij elkaar voor 
Alpe D’Huzes 

 Team Frans, dat deelneemt aan de Alpe D’Huzes in juni 2016 

Vertoning ‘The Kite Runner’ in het Dorpshuis Lieshout

3e Film in fi lmcyclus Laarbeek
Laarbeek - De werkgroep Ouderen-
educatie, de vier gezamenlijke Seni-
orenverenigingen van Laarbeek en 
ViERBINDEN organiseren een filmcy-
clus. De filmcyclus bestaat uit 4 films 
met het thema ‘Weer in het reine ko-
men’. 

De komende maanden gaan ze steeds 
in op een film en deze nader beschrij-
ven. Deze keer film 3: Dinsdag 5 janu-
ari in het Dorpshuis aan de Grotenhof 
in Lieshout, aanvang 13.30 uur.
 
The Kite Runner/Vliegeraar, Marc For-
ster, 2007 (128min)
Het gaat hier om de verfilming van 
het bekende boek De Vliegeraar van 
Khaled Hosseini. De jongens Amir, 
een Pashtun, zoon van een rijke, ge-
respecteerde zakenman in Kabul (Af-
ghanistan) en Hassan, een Hazara (lid 
van een onderdrukte, achtergestelde 
bevolkingsgroep) zoon van de be-
diende van Amirs vader, zijn samen 
opgegroeid. Ondanks het grote ver-
schil in rijkdom, status, opvoeding en 
onderwijs – de ongeletterde Hassan is 

eigenlijk Amirs bediende, hem tot in 
het uiterste toegewijd – bestaat er tus-
sen de twee jongens een diepe vriend-
schap en verbondenheid….. Op een 
gegeven moment echter ontstaat er 
een breuk waarvan de schuld geheel 
bij Amir ligt. Politieke omstandigheden 
maken dat die nooit meer hersteld kon 
worden, iets waarover Amir zich zijn 
hele verdere leven schuldig blijft voe-
len. Het ‘weer in het reine komen’ en 
Amirs poging iets van zijn laffe fouten 
goed te maken verloopt in deze film via 
compensatie en een soort schadeloos-
stelling ten behoeve van de zoon van 
Hassan.

De bijeenkomst start met een korte in-
leiding door Philip Verdult, theoloog/
filosoof van de Radboud Universiteit 
in Nijmegen. Daarna wordt de film 
vertoond en dan, na een pauze met ’n 
kopje koffie of thee, volgt een interac-
tieve nabespreking van Dhr. Verdult. U 
kunt zelf bepalen of u bij deze nabe-
spreking aanwezig wilt zijn. De middag 
duurt incl. nabespreking tot ongeveer 
17.00 uur. De entree bedraagt €7,00.

Aarle-Rixtel – ‘Eten en ontmoe-
ten’, onder dit motto houdt ViER-
BINDEN in samenwerking met 
Savant culinair elke 2 weken 
een restaurantavond. Deze vindt 
plaats in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij. 

De eerste restaurantavond in het 
nieuwe jaar vindt plaats op dins-
dag 5 januari. Iedereen is dan weer 
van harte welkom vanaf 17.30 
uur. Het diner wordt geserveerd 
om 18.00 uur. Hiervoor dient men 
wel een plaatsje te reserveren en 

dit kan tot uiterlijk donderdag 31 
december 12.00 uur via het se-
cretariaat van ViERBINDEN, tel. 
0492-328800 of via een e-mail 
naar stichting@vierbinden.nl.

Op het menu van 5 januari staat: 
heldere rundvleessoep, hutspot, 
boerenkool- en zuurkoolstamppot, 
hachee, rookworst en speklap-
jes met vleesjus en grand dessert. 
Voor dit driegangenmenu betaalt 
men slechts €13,50.

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel
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Januari 1967 verscheen De Aa-Post, week-
blad voor Beek en Donk, Aarle-Rixtel, 
Lieshout, Mariahout en Boerdonk, voor het 
eerst. Het blad viel wekelijks bij 3275 ge-
zinnen op de mat. Theo Vliegenberg was 
redacteur. Hij schreef in z’ n eentje het 
blad vol. Was dat een huzarenstukje? De 
MooiLaarbeekKrant zocht en vond de in-
middels vierenzeventigjarige uitgever van 
de Aa-Post in Wanssum.

Theo Vliegenberg
Theo Vliegenberg, geboren en getogen 
Helmonder, getrouwd met de rasechte Beek 
en Donkse Marianne van den Eijnde, is van 
beroep journalist. Hij werkte voor verschil-
lende dag- en weekbladen, zoals Helmonds 
Dagblad, Traverse en Groot Eindhoven. Theo 
en Marianne woonden vanaf 1969 op het 
Karekietplein in Beek en Donk. Toen Theo bij 
andere kranten ging werken, verhuisde het 
echtpaar in 1971 eerst naar Oldenzaal en 
later naar Wanssum. “Maar de gezelligheid 
van Beek en Donk is me altijd blijven trek-
ken”, zegt Theo.

Het ontstaan van de AA-Post
Volgens Theo kende Beek en Donk in de 
jaren zestig een maandblad, MIBEDO. 
(Middenstand Beek en Donk) Het blad werd 
uitgegeven door Broer van de Laar, secretaris 
van de Middenstandsvereniging. “Hij vroeg 
mij om redacteur te worden bij MIBEDO. Dat 
heb ik gedaan, maar diep in mijn hart schreef 
ik liever voor een onafhankelijk blad, los van 
de middenstand. Dat lukte dus in 1967.”

Theo schreef de artikelen, zijn zwagers 
Cor en later Jan, verzorgden de adver-
tenties. Marianne deed de administra-
tie. De krant werd gedrukt bij drukkerij 
Messerschmidt in Nuenen. “Hoe kwam 
je  aan achtergrondartikelen?”, vraagt De 
MooiLaarbeekKrant. “Heel simpel”, lacht 
Theo. “Als journalist bij Traverse, zat ik na-
tuurlijk zelf heel dichtbij het nieuws. Maar 
ik kreeg ook veel tips uit Beek en Donk.” 

Tuindorp Beek en Donk
In al zijn artikelen noemde Theo Beek en 
Donk steeds Tuindorp Beek en Donk. “Ik 
vind Beek en Donk een prachtig dorp”, 
verklaart Theo, “mooi gedrapeerd rond de 
muziektuin.” Sommige personen vroegen 
zich geërgerd af, of ‘diejen Helmondse 
Vliegenberg’ wel de juiste persoon was 
om Beek en Donk zó op de kaart te mo-
gen zetten. Anderen vonden het leuk. “Er 
waren zelfs ambtenaren op het ge-
meentehuis die in officiële stukken 
Tuindorp Beek en Donk schreven.” 

Bijverdienste
“De Aa-Post was voor ons slechts 
een bijverdienste”, bekent Theo. “ 
Héél leuk om te doen en van de 
‘vette winst’, haha,  gingen we met 
zijn drieën wel eens eten in gele-
genheden, die we ons eigenlijk niet 
konden veroorloven: De Warande in 
Helmond  of Het Groene Koffiehuis 
in Geldrop.”

Andere kwaliteiten
Gaandeweg het interview wordt duidelijk 
dat de uitgever van de Aa-Post , behalve 
over journalistieke kwaliteiten, ook over 
andere kwaliteiten beschikt. Hij schreef 
liedjes en trad op bij allerlei verenigingen, 
onder andere bij carnavalsvereniging De 
Keiebijters in  Helmond. Bovendien richtte 
hij de cabaretgroep Dessidan (dat is hij 

dan) op, waarmee hij tot en met 1971 
optredens verzorgde. Vaak was Jules de 
Corte de gast van Dessidan.

Op de Sauwelauvunden van de Teugelders 
was hij een graag geziene gast met zijn 
scherpe liedjes over de plaatselijke poli-
tiek. “Ik denk dat de oudere inwoners van 
Beek en Donk zich mijn optredens en mijn 
gesauwel beter kunnen herinneren dan de 
Aa-Post”, zegt Theo met de nodige zelf-
spot.

Tot slot  
Als De MooiLaarbeekKrant, na dit leuke 
uitstapje naar Wanssum, ‘het Tuindorp 
Beek en Donk’ van Theo Vliegenberg wil 
binnenrijden, staat er bij de ‘Beekse brug’ 
een heuse file. Tijden veranderen. 

Als journalist bij Traverse zat ik natuurlijk 

zelf heel dichtbij het nieuws

gen zetten. Anderen vonden het leuk. “Er 

dE aA-pOsTdE aA-pOsTdE aA-pOsT

www.aldi.nl

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN MET KERST
OP WWW.ALDI.NL

Mini-roombotercroissants

Struisvogelbiefstuk*

Notenbroodjes

Luxe gourmet mini’s*

Voordeelverpakking
perssinaasappelen

Paprika mix

Carambola

Trostomaten

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Luxe geschenkbox met 
3 overheerlijke fl essen wijn.
Cava Gran Livenza, Mayor 
de Castilla Rueda Verdejo 
en Lomo Rojo.

*Uit de koeling. **Uit de diepvries.
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Theo tijdens de Sauwelavond Beek en Donk
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Beek en Donk – Beek en Donkse mu-
zikanten geven op maandagavond 8 
februari een groots huldeblijk aan Be-
weging Op d’n Tocht. Onlangs heeft 
de Beweging aangekondigd te wil-
len stoppen met de organisatie van 
de roemruchte maandagavond tijdens 
carnaval. Op initiatief van Nummerke 
3 wordt daarom een muzikale hom-
mage voorbereid dat in Café Zaal Bar 
Dancing Dart- en biljartcentrum tevens 
koffietafel accommodatie Van de Burgt 
plaatsvindt.
 
Nummerke 3, dat gewend is om hoog 
van de toren te blazen, wil voorkomen 
dat Op d’n Tocht ter gelegenheid van 
hun 22ste jubileum er stiekem tussenuit 
piept. Ook de eigenaar van het etablis-
sement, Dave eigest, heeft de afgelopen 
periode niet stil gezeten om een sober 
afscheid voor te kunnen zijn. Vanaf no-
vember heeft hij zijn bezoekers namelijk 
de mogelijkheid geboden zich per com-
puter in te schrijven voor het aanleveren 
van ideeën. Naar verluid zijn er zoveel 
aanmeldingen binnengekomen dat 
Dave samen met zijn Chantal er nog niet 
in geslaagd is de juiste inzending voor 

deze avond te selecteren. Ondertussen 
heeft Nummerke 3 het initiatief naar 
zich toegetrokken om voldoende tijd te 
kunnen hebben een weergaloze avond 
voor te bereiden.
 
Al 22 jaar fantastisch
De jubilerende Beweging Op d´n Tocht is 
al een tijdje stil. Zoals gebruikelijk is deze 
club voornamelijk achter de schermen 
actief. Daar waar de grote verenigingen 
en haar kopstukken zich graag dominant 
via de sociale media uitten, kiest de cre-
atieve achterban van Op d´n Tocht voor 
bescheidenheid. Het Gezicht van Op d´n 
Tocht vindt het niet zo nodig om de me-
dia op te zoeken. “Hiermee creëren we 
alleen maar hoge verwachtingen zodat 
het telkens moeilijker wordt ze te over-
treffen”, volgens de geboren leider van 
de meest ondergewaardeerde Beweging 
van de regio. Op d´n Tocht is inderdaad 
een opmerkelijk gezelschap. Daar waar 
de gelouterde uitbater met advertenties 
en posters smijt om de aandacht van de 
Ganzendonckse carnavalsvierder te ver-
werven, werkt Op d´n Tocht al 22 jaar 
zorgvuldig aan het opbouwen van een 
vibe in de underground van Zuidoost 

Brabant. Afgelopen jaar klonk om die 
reden dan ook met grote regelmaat de 
carnavalshit `Wat is da toch´. Net als de 
Lama´s was dit ook weer een bizarre cre-
atie uit de achterban van Op d´n Tocht.
 
Het initiatief van Nummerke 3 om de 
carnavalsmaandagavond met live ge-
speelde muziek in te gaan vullen en op 
deze wijze Op d´n Tocht te eren, getuigd 
van lef. Menigmaal bewerken de leden 
van de Beweging immers de grote trom 
op dermate luide en a-ritmische wijze 
dat weifelende muzikanten al snel het 
hazenpad kiezen. Volgens de Beek en 
Donkse media wordt er door de Gan-
zendonckse kapellen inmiddels flink ge-
repeteerd om zich te wapenen tegen do-
minante a-ritmische interrupties en valse 
tonen die met grote regelmaat door de 
draagbare micro’s heen schallen. Op d’n 
Tocht is Op d’n Tocht niet als zij aan 
deze hommage aan zichzelf niet een 
eigen draai denken te kunnen geven. 
Publiek dient zich deze avond dan ook 
te wapenen tegen een te verwachten 
megalomane bombastische kakofonie. 
Dave eigest maakt zich niet druk. Dat 
doet hij nooit. Zelfs nu niet.

Groots concert ter ere van 22 jaar Op d’n Tocht Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? 
Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.

Samen aan de slag met retail 
Laarbeek - De gemeente heeft samen 
met ondernemers, consumenten en 
vastgoedpartijen een compacte visie 
gemaakt om de retail in Laarbeek toe-
komstbestendig te maken. Op 10 de-
cember is de retailnota officieel vast-
gesteld door de gemeenteraad.

Intensief voortraject
De retailnota is een coproductie van 
de gemeente en ondernemers, con-
sumenten en vastgoedpartijen. In het 
afgelopen jaar hebben daarvoor ver-
schillende consultatierondes plaatsge-
vonden, zijn er enquêtes gehouden via 
TipMooiLaarbeek en is er met onder-
nemers en consumenten gesproken 
tijdens retailavonden. 

Retailnota
Doel van het opstellen van de retail-
nota is het blijven bieden van goede 
(basis)voorzieningen aan de inwoners 
van Laarbeek. “Dit vraagt om duide-
lijke keuzes en om een benadering die 
verder kijkt dan alleen detailhandel. 
Retail is een ‘totaalproduct’ waarin 
alle betrokken partijen een eigen rol 
en verantwoordelijkheid hebben”, al-
dus de gemeente. Voor vijf gebieden 
(winkelcentra, woonwijken/centrum-
gebieden, perifere locaties, buitenge-
bied, Laarbeek in de regio) is een toe-
komstvisie met actiepunten opgesteld. 
De retailnota is te vinden via https://
www.laarbeek.nl/standaard-pagina/
gemeentelijk-beleid.

Zondag Open dag bij Van Kessel Openhaarden 
& Kachels
Uden – Tijdens de open dag op zon-
dag 27 december, 3e kerstdag, zal het 
grote aanbod van open haarden en ka-
chels in de aandacht staan. 

Van Kessel is een begrip in de regio 
en ver erbuiten. Zeker bekend om de 
duurzame accumulatiekachels in vele 
varianten. De massieve spekstenen ka-
chels van Tulikivi en Nunna Uuni, en de 
Linnatuli en Ortner accumulatiekachels 
zijn bekend om de behaaglijke zachte 
stralingswarmte. Haarden die met en-
kele uren stoken langdurig hun warmte 
afgeven, omdat het rookkanaal in de 
kachel een grote omweg maakt, waar-
door het accumulatiemateriaal maxi-
maal de warmte kan opnemen en deze 
langdurig aan de ruimte afgeeft. 

Pelletkachel met subsidie
Ook heeft men pellet kachels, waar 
men subsidie voor kan krijgen in 2016. 
Daarvoor zijn ook demonstraties aan-
wezig. Daarnaast heeft Van Kessel de 
nieuwste gashaarden met de nieuwste 
vuren in huis, in vele soorten en uitvoe-
ringen, voor zowel moderne als klassie-
ke interieurs. Met al dan niet een maat-
werk meubel. Ook een ruime collectie 
van de prachtige Focus designhaarden 
van de zeer bekende ontwerper Domi-
nique Imbert vindt u bij Van Kessel. 

Het belangrijkste is, dat gebouwd 
wordt met de beste materialen. Dat is 
de bedrijfsfilosofie, want het familiebe-
drijf bestaat al ruim 40 jaar en wil graag 
nog lang deze kwaliteit blijven leveren. 

27 december
11.30 – 16.00 uur
www.vankesselkachels.nl

Advertorial

Het belangrijkste is, dat gebouwd 
wordt met de beste materialen. 

Dat is de bedrijfsfi losofi e

Mijn Ergernis: Gemeentelijke OZB Verhoging 
Iedere week is het weer smullen ge-
blazen als De MooiLaarbeekKrant op 
onze deurmat valt. Wat staat er nu 
weer te gebeuren in Laarbeek het be-
gint een soap te worden. Een (terecht) 
boze inwoner, een partij die zich zeer 
op de tenen getrapt voelt en weer een 
andere die menig onderwerp onder de 
aandacht brengt.

Wat een OZB-verhoging al niet te-
weeg kan brengen binnen een ge-
meente. Daarom ging ik maar eens 
op zoek binnen het gemeentelijk loket 
naar het gemeentelijk huishoudboekje 
wat overigens niet mee viel om dat te 
vinden binnen het gebruiksonvriende-
lijke ABC van de gemeente Laarbeek.

Uiteindelijk heb ik gevonden wat ik 
zocht en wat scherts mijn verbazing 
ONZE GEMEENTE HEEFT EEN RESER-
VE OP 1 JANUARI 2016 VAN SCHRIK 
NIET! €49.583 MILJOEN.

Hoezo, geen keuze om deze zware be-

slissing van 13% verhoging te nemen?
Ik citeer vanuit de MooiLaarbeekKrant 
van 17 december: “Laarbeek heeft het 
afgelopen jaar enkele forse bezuinigen 
vanuit ‘Den Haag’ moeten slikken, 
hierbij draait het om een totaalbedrag 
van meer dan een half miljoen”.

Dat is toch een klein bedrag 
(€500.000) op een overschot van 
€49.583 miljoen. Dat en ook de leges 
die verhoogd worden, wat jaarlijks ook 
nog een slordige €100.000 extra in het 
laatje brengt, en niet te vergeten de 
nieuwe melkkoe (reclamebelasting) 
€17.000 extra.

Voor veel mensen is die 13% verho-
ging een heel groot bedrag als je daar-
bij ook nog eens alle verhogingen gaat 
tellen van alle verzekeringen en ziek-
tekosten die jaarlijks stijgen.

Zoals de Heer Boltjes al aangeeft 
wordt De OZB door het huidige be-
stuur systematisch verhoogd met bui-

tensporige verhogingen wat de ge-
meente een extra opbrengst geeft van 
€28.000 in 2014, €112.000 in 2015 
en €196.000/€280.000, in 2016 en 
2017 als men deze waanzin niet een 
halt toeroept. Dit alles is te lezen in 
het meerjarenperspectief van de ge-
meente.

Men kan beter kritischer naar de uit-
gaven gaan kijken die in mijn ogen 
onnodig zijn, zoals de verkoper die is 
ingehuurd voor het stimuleren van de 
verkoop van bedrijfskavels á €50.000 
dit is burgergelden over de balk gooi-
en.

Ik ben het dus zeer eens met de heer 
Boltjes, deze verhoging is onaanvaard-
baar en teken zeker bezwaar aan op 
deze belachelijke verhoging van 13%, 
gezien deze reserve bij de gemeente 
Laarbeek. 

C. Versteegden 
Lieshout

LEZERSPODIUM

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

Op de foto van twee weken geleden is geen enkele 
reactie binnengekomen. De foto kwam uit  1933, 
het zijn leden van de Beek en Donkse bijenhouders-
vereniging St.Ambrosius, die toen ruim 100 leden telde. 

Historische beelden

Samen aan de slag met retail 

Op de foto van twee weken geleden is geen enkele 
reactie binnengekomen. De foto kwam uit  1933, 
het zijn leden van de Beek en Donkse bijenhouders-

telde. 

Tiny Schepers
info@tscaravanservice.nl

Rooijseweg 12
5738 RE Mariahout

T. 
M. 

www.tscaravanservice.nl

0413 - 20 96 59
06 - 12 17 99 65

Onderhoud - Keuringen - Taxaties -
Verkoop - Caravans - Campers  - Aanhangwagens

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Rooijseweg 12 | 5738 RE Mariahout | t. 0413 - 20 96 59 |www.tscaravanservice.nl

Dealer:

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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Beek en Donk/Mierlo – Totaal verrast. 
Dat was de Beek en Donkse Toon Ver-
bakel toen hij tijdens de kerstshow van 
Rolschaatsvereniging Olympia naar vo-
ren werd geroepen door burgemeester 
Frans Ronnes. Uit handen van onze bur-
gervader kreeg hij een Koninklijke on-
derscheiding opgespeld, als waardering 
voor zijn 25 jaar vrijwilligerswerk in de 
rolschaatssport. 

Hoe het begon 
Toon begon 25 jaar geleden bij Roller-
club De Oude Molen in Beek en Donk. 
Zijn beide dochters waren lid van deze 
vereniging. Toon maakte zich verdien-
stelijk bij de opbouw en voorbereidin-
gen van de jaarlijkse kerstshow. Tijdens 
de show functioneerde hij als camera-
man, om vervolgens een mooie video-
film samen te stellen. Vanaf midden 
jaren ’90 kreeg de kerstrollershow meer 
vorm. Dat betekende ook meer werk. 
Vanaf die tijd was Toon betrokken bij 
het ontwerpen en het maken van de at-
tributen. Ook voerde Toon veel onder-
houdswerkzaamheden uit, in en om het 
clubgebouw. 

RV Olympia
In 2003 werd een nieuwe vereniging 
in het leven geroepen: Rolschaatsver-
eniging Olympia, gehuisvest in Mierlo. 
Toon was medeoprichter van deze club. 
Hij werd aangesteld als voorzitter van 
‘De Werkgroep’ en werkt nu nog steeds 
als materialenman van deze vereniging. 
Het hele jaar door is Toon bezig met de 
voorbereidingen voor de kerstshow. Hij 
maakt grote attributen, verlichting op de 
kostuums, werkt figuurlijnen uit, stuurt 
vrijwilligers mee aan, bezoekt sponsoren 

voor de aanschaf van materialen, coör-
dineert het vervoer van decorstukken en 
stelt werkschema’s op voor de vrijwilli-
gers voor, tijdens en na de show. Vanaf 
2013 maakt Toon deel uit van het b es-
tuur. Al met al: een betrokken vrijwilli-

ger, die voor iedereen klaar staat. Nooit 
doet men tevergeefs beroep op hem.

Verrast 
Ook dit jaar was Toon weer druk in de 
weer met de organisatie rondom de 
kerstshow. Deze vond afgelopen week-
end in Sporthal De Weijer in Mierlo 
plaats. Tijdens de eerste show op zater-

dagavond werd alles net voor de pauze 
even stilgelegd. Burgemeester Frans 
Ronnes betrad de bühne. “Ik wil een 
heel speciale vrijwilliger naar voren roe-
pen”, vertelde hij aan de 400 aanwezige 
bezoekers. Ronnes sprak Toon toe en 

vertelde over zijn vele vrijwilligerswerk. 
Pas toen de burgervader vertelde dat hij 
namens Zijne Majesteit de Koning Toon 
mocht onderscheiden tot ‘Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau’, viel bij de hardwer-
kende vrijwilliger het kwartje. Vol onge-
loof keek hij Ronnes aan. Inmiddels wa-
ren ook zijn vrouw Hennie, zijn kinderen 
Hannie en Marianne en kleindochter (en 
tevens lid van de vereniging) Angel naar 
voren gekomen. Niet alleen Toon, maar 
zijn hele gezin, en zelfs de vriend van 
zijn dochter Marianne, is heel actief bij 
de rolschaatsvereniging. “Dit is helemaal 
geweldig. Ik ben enorm verrast”, wist de 
totaal overrompelde Beek en Donkenaar 
met moeite uit te brengen. Helemaal 
nog in die waan zette hij na de pauze 
zijn werkzaamheden gewoon door. ‘The 
show must go on’ en zo was dat ook 
zondag het geval, maar dan deze kerst-
show wel met een héle grote glimlach. 

Lees meer over de kerstshow van Rol-
schaatsvereniging Olympia in het sport-
katern van deze krant. 

 

Spuitwerk

sinds 1980

Wim van Dijk |  Aarle-Rixel | www.dijkschilderwerk.nl | 06 537 947 53 | 0492-382473

Vakwerk binnen en buiten

Wenst u prettige 
feestdagen en een 
voorspoedig 2016

‘t Eigen Stekje
Home decoratie
& Flowers
Fijne Feestdagen en een 
fleurig en sierlijk 2016
De Schop 27, Lieshout, 06-10149317
www.eigenstekje.nl

Wenst u fi jne 
feestdagen

Wenst u prettige Kerstdagen toe

Graag tot ziens bij: 
Toni en Mieke van den Bergh

Heuvelplein 26 | 5741 JK  Beek en Donk 

Tel.: (0492) 46 17 40
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feestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagen

Wenst u prettige Kerstdagen toeWenst u prettige Kerstdagen toe

‘t Eigen Stekje
Home decoratie

Koninklijke onderscheiding voor Toon Verbakel 

Kleindochter Angel, Toon Verbakel en zijn vrouw Hennie midden op de vloer tijdens de kerstshow van Rv Olympia voor de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding

Niet alleen Toon, maar het 

gehele gezin, inclusief  schoon-

zoon, is als vrijwilliger actief bij 

de rolschaatsvereniging 
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Mooi UIT in Laarbeek

Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

OPENINGSTIJDEN KERSTMIS

19.00 uur
KERSTAVOND

19.00 uur
EERSTE KERSTDAG

open vanaf 22.00 uur
OUDEJAARSDAG

15.00 uur
vanaf 21.00 uur zanger Bas en Zangeres Ryane

TWEEDE KERSTDAG

Iedereen prettige kerstdagen 
toegewenst en een voorspoedig nieuwjaar. 

CHRISTMAS PARTY!

Groenteboer Frans van den Heuvel wacht op vorst

“Ik weet zeker dat het een keer gaat lukken”

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Frans van den Heuvel(48) 
houdt moed. Ondanks de milde winters van 
de laatste jaren en de nieuwsberichten over 
opwarming van de aarde, heeft hij dit jaar 
voor de derde keer een prachtige schaatsbaan 
aangelegd in het weiland pal tegenover zijn 
groentezaak aan de Opstal te Aarle-Rixtel. 
De vorige twee pogingen waren tevergeefs. 
Hij hoopt dat er dit jaar wel geschaatst kan 
worden.

Allerlei schaatsbanen
Zo’n tien jaar geleden ontstond bij Frans voor 
het eerst het idee om een schaatsbaan te ma-
ken: “Dat kwam, denk ik, omdat ik een neefje 
had die wilde schaatsen. Daar wilde ik wel 
aan meehelpen.“ Er moest toen snel gehan-
deld worden: “Er werd vorst voorspeld. Ik heb 
vlug een stuk plastic gelegd en dit vol laten 
lopen met water.” Vele schaatsbanen volg-
den: “Achter mijn huis, in de tuin, langs mijn 
schuur. Het was altijd maar net hoe het uit-
kwam.” Echt tevreden over het resultaat was 
de groenteboer geen enkele keer: “De ene 
keer zat er een gat in het plastic, de andere 

keer was de baan niet recht. Maar ja, als je 
in zo’n kort tijdsbestek moet handelen, kun je 
zo’n schaatsbaan natuurlijk niet goed voorbe-
reiden. Het was altijd vlug, vlug, vlug, kijken 
wat je hebt liggen en beginnen maar.” 

Op tijd beginnen
“Dat moet beter kunnen”, dacht Frans drie jaar 
geleden. Hij egaliseerde het weiland tegenover 
zijn huis, maakte een soort zwembadsysteem 
van PVC buizen en kocht een groot stuk nieuw 
plastic: “Ik leg de baan nu in november al aan. 
Dan hoeft het allemaal niet zo snel en heb ik 
meer voorbereidingstijd. Er is in die maand 
nog geen vorst, ik kan de baan dan tussen 
mijn werk door aanleggen. Dat zou rond de 
feestdagen nooit lukken. Dan kan ik er zoiets 
echt niet bij hebben.” 
Door dit vroege tijdstip van aanleggen heeft 
de baan ook voldoende tijd om vol te rege-
nen: “Normaal duurt dat drie à vier weken. 
Dit jaar ging dat trouwens wel heel erg snel: in 
twee dagen was de baan helemaal vol.”

Tevreden
Sinds zijn professionele aanpak is de Aarlese 
groenteboer veel meer tevreden over het 
resultaat: “Hij ligt er perfect bij.” Maar ge-

Haageijk 25 • 5421 KW Gemert 
T. 0492 820 041

GROOTSTE DEALER

Urban Sofa’s & Jouw Meubel

2e Kerstdag geopend 
van 11.00 – 17.00 uur.

Voor iedere klant een leuke verrassing.

Tijdens deze dag spectaculaire acties 
zie ook www.truudswoonwinkel.nl

Graag tot ziens bij
Truuds!

Meubels • Bankstellen • Schilderijen • Verlichting • Accessoires

Truuds!Truuds!

E. truudswoonwinkel@live.nl • I. www.truudswoonwinkel.nl

Bankstellen en vloerkleden 

tot 70% korting!

OP
=
OP
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Groenteboer Frans van den Heuvel wacht op vorst

“Ik weet zeker dat het een keer gaat lukken”
Mooi UIT in Laarbeek

‘T Café van Lieshout

Kerstavond
geopend om 20.00 uur

1ste en 2de kerstdag
geopend om 20.00 uur

Oudejaarsavond (met DJ)
geopend om 20.00 uur

Nieuwsjaardag
geopend om 19.00 uur

Wij wensen u f ijne feestdagen en een gezond 2016!

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

‘T Café van Lieshout
‘T Café van Lieshout
‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 120 personen? Info aan de bar

Aarle-Rixtel - BRUUT! komt optreden op 
woensdag 30 december in zaal Van Bracht aan 
de Kerkstraat in Aarle-Rixtel. Gastheer Wim 
Beeren Jazz Society is trots om deze band te 
presenteren op de inmiddels traditioneel fees-
telijke avond tussen kerst en oud en nieuw. 

BRUUT! swingt enorm, is kleurig en ongepo-
lijst, dansbaar en extra luisterbaar, spannend 
en feestelijk. Superjazz: invloeden uit de rock ’n 
roll, boogaloo, rhythm and blues, funk, en een 
sound die je vooral live moet ondergaan. Stilzit-
ten is onmogelijk en ook ongewenst. Afgelopen 
tijd deed BRUUT! bijna alle continenten van de 
wereld aan. Onder meer Japan, Polen, Burkina 
Faso, Duitsland, Engeland, Zuid-Afrika, Spanje, 
Suriname en België stonden op het tourschema. 
Ook speelde het kwartet op podia als North Sea 

Jazz, Noorderslag, LantarenVenster, Uitmarkt, 
North Sea Jazz Club en op TV in De Wereld 
Draait Door.

In 2012 bracht BRUUT! het gelijknamige de-
buutalbum uit, gevolgd door het zeer goed 
ontvangen ‘FIRE’ in 2013. Met het derde album 
‘Mad Pack’ (2015) op vinyl bewijst de band op-
nieuw één van de meest creatieve en vernieu-
wende bands van dit moment te zijn.

Line-up: Maarten Hogenhuis – altsax, Fol-
kert Oosterbeek - hammond orgel, Thomas 
Rolff - bas Felix Schlarmann – drums. Op 
tijd komen wordt van harte aanbevolen. 
De aanvang is 20.30 uur, entree €8,00. Kijk ook op 
www.wimbeerenjazzsociety.nl en 
www.bruutmusic.com.

BRUUT! – Superjazz bij Wim Beeren Jazz 
Society 

schaatst is er nog niet op zijn nieuwe ijsbaan 
van vijftig bij vijftien meter. Hij krijgt dan ook 
veel reacties zoals: “Hé Van den Heuvel, gaan 
we weer schaatsen?”, “Ik vind het altijd fijn 
als gij oew baan aanlegt. Dan weet ik zeker 
dat het niet gaat vriezen” en “Graaft maar iets 
dieper dan hebben we een zwembad.” Frans 
kan er niet mee zitten: “Het maakt me niet uit 
dat het nog niet is gelukt. Ik geef de moed 
niet op. Uiteindelijk komt het een keer goed. 
En als dat niet zo is, dan breek ik hem ge-

woon weer af en leg ik de baan volgend jaar 
weer. De mensen waarderen het. Op deze 
manier probeer ik een steentje bij te kunnen 
dragen aan het dorp.” Ondanks de extreem 
hoge temperaturen van de laatste weken blijft 
Frans optimistisch: “Het hoeft maar twee of 
drie nachten flink te vriezen en we zijn aan 
het schaatsen. Ik weet zeker dat het een keer 
gaat lukken. Driemaal is scheepsrecht, in ja-
nuari wordt er geschaatst.”

Ik geef de moed niet op. 
Uiteindelijk komt het een keer goed
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In het stukje van ABL ‘de waarheid achter de OZB-
verhoging’, van vorige week, schreef ABL dat de 
coalitiepartijen ‘geen andere keuze hadden.’  

Het spijt ons dat ABL als onderbouwing voor deze 
verhoging enkel wijst naar de landelijke overheid. 
Laarbeek ontvangt minder geld van het Rijk; alle 
andere gemeenten van Nederland ook. Waarom 
krijgen dan de inwoners van Laarbeek de hoogste 
stijging van het land voor de kiezen? 

Alsof er geen andere keuzes zijn. PNL had een al-
ternatief, op basis van gegevens van het college. 
Niemand van de coalitiepartijen heeft ons voorstel 
afgedaan als onzin. Toch heeft ABL hier, evenals 
de andere coalitiepartijen, niet voor gekozen. 
Wij vinden dat een gemiste kans. Maar wel hún 
keuze. Bovendien: waarom zou alleen de oppo-
sitie, PNL dus, met alternatieven moeten komen? 
Waarom kwam ABL zelf niet met een alternatief 
voor de OZB-verhoging. Of zit de leiband van de 
coalitie echt zo strak?

Helemaal jokkebrokken vinden wij de opmerking 
van ABL als zouden wij willen korten op projecten 
uit het WMO-programma. Zo’n voorstel hebben 
we nooit gedaan en zullen we nooit doen. Wij 

hadden in de betreffende raadsvergadering een 
voorstel ingebracht waarin onder meer gepleit 
werd voor het verhogen van de subsidie voor o.a. 
Omroep Kontakt en Muziekopleidingen. Zie onze 
website voor het complete voorstel.  Helaas heeft 
ABL dit ook afgewezen. 

Het positieve nieuws van ABL: omdat de inwoners 
komend jaar meer afval gaan scheiden, minder 
restafval hebben, zijn de totale kosten minder en 
bespaart een gezin ongeveer €25,00. (NB: vol-
gens de gemeente €10,00) Let wel: deze bespa-
ring wordt door de inwoners zelf verdiend; is een 
sigaar uit eigen doos. 

En dan kan de gemeente de OZB verhogen vol-
gens ABL, want de woonlasten blijven toch laag? 
En dus, volgens diezelfde logica van ABL, is en 
blijft Laarbeek een financieel gezonde gemeente. 
Dan toch met onze aantekening dat het college 
geld tekort komt en daarom de OZB extra veel 
verhoogt, met goedkeuring en toestemming van 
de volksvertegenwoordigers van de coalitiepar-
tijen. 

Fractie PNL 

Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
EDC
Gafair                           
Il Dolce

ISLA IBIZA
Wear Just Angels
Azuri
Brams Paris

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

MAATJE MEER
X-two
Samoon

EN NOG VEEL MEER!

DAMES MODE DAMES MODE

STOMERIJ SUPERSTUNT
NU ELK KLEDINGSTUK VOOR

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK

5,-

2E KERSTDAG OPEN
van 10.00 tot 17.00 uur

Wintercollectie 

50% 
korting

Alle gelederen van O&U zorgen voor een muzikaal begin van 2016Alle gelederen van O&U zorgen voor een muzikaal begin van 2016Alle gelederen van O&U zorgen voor een muzikaal begin van 2016

Muzikale opening van feestjaar 2016 door O&UMuzikale opening van feestjaar 2016 door O&UMuzikale opening van feestjaar 2016 door O&U

Het Nieuwjaarsconcert van O&U in 2015

Beek en Donk - Koninklijke Harmonie 
Oefening en Uitspanning luidt op vrij-
dag 1 januari het nieuwe jaar traditie-
getrouw in met een nieuwjaarsconcert. 
Vanaf 13.30 uur laten alle gelederen 
van de vereniging van zich horen in 
Muziekcentrum ‘t Anker in Beek en 
Donk. De entree is gratis.

Van jong tot oud, van beginner tot 
ervaren muzikant, alle gelederen van 
O&U zorgen voor een muzikaal begin 
van 2016. Zo laten de jongste muzi-
kanten, gevormd door de blokfluitklas 
en het leerlingenorkest onder leiding 
van Nick Heesakkers met enkele leuke 
(pop)liedjes horen wat zij in hun prille 
muziekcarrière al geleerd hebben. 
Voordat zij dit doen, trapt de slagwerk-
groep onder leiding van Rob van Doore 
af met een sterk staaltje Oosterse rit-
miek dat op spectaculaire wijze  wordt 
opgevoerd. Hierna brengt het jeugdor-
kest, met Marianke Hobé als dirigent, 
onder andere Air for Winds van Waig-
nein ten gehore. Ook de leerlingen- 
en jeugdslagwerkgroep laten van zich 
horen. Het harmonieorkest, deze keer 

onder leiding van Martijn Pepels, slui-
ten het concert af op de wijze waarop 
ook de Wiener Philharmoniker traditio-
neel haar nieuwjaarsconcert afsluit. De 
naam van de bekende mars laat zich 
wel raden. 

Het wordt een gevarieerde middag 
waarbij de verschillende orkesten en 
groepen elkaar snel afwisselen. Daarbij 
wordt de hele zaal gebruikt en zijn de 
muzikanten niet alleen op het podium 
te zien en te horen. 

Het nieuwjaarsconcert vormt voor 
O&U het begin van een bijzonder jaar. 
In 2016 viert O&U haar 125-jarig be-
staan. Het weekend van 19 tot en met 
22 mei wordt een groots feestweek-
end voor het hele dorp. Dit jubileum 
wordt onder andere gevierd met een 
feestavond, een muzikale rondwande-
ling met zeer veel muzikanten en een 
promsconcert. Om dit feest mogelijk 
te maken organiseert O&U een loterij. 
Met een lot van €50,00 maak je kans 
op een muziekreis voor twee personen 
naar New Orleans. De tweede prijs, een 

muziekreis voor twee personen naar 
Berlijn of Londen, en de derde prijs, een 
muziekreis voor twee personen naar 
Amsterdam of Rotterdam, liegen er ook 
niet om. Loten zijn te verkrijgen via de 
leden en commissarissen van O&U. 

Tevens kan er na afloop van het nieuw-
jaarsconcert worden ingeschreven op 
een speciale Jubileumuitgave. Honder-
den foto’s uit de afgelopen 125 jaar zijn 
verzameld in een omvangrijk en kleur-
rijk geïllustreerd fotoboek. Wetens-
waardigheden van de harmonie en het 
dorp waarin zij leeft komen uitgebreid 
aan bod. Een bijgevoegde USB-stick 
met onder meer audio-opnames en 
filmbeelden maken dit unieke tijdsdo-
cument compleet. Meer informatie is te 
vinden op www.oenu.nl. Tot slot start 
op 1 januari de kaartverkoop voor de 
carnavalsconcerten. Deze vinden plaats 
op 30 januari en 5 februari en hebben 
als thema ‘Fantasy World&U’. 

Kortom, genoeg redenen om op 1 ja-
nuari naar ‘t Anker te komen en met 
O&U het nieuwe jaar in te luiden.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Muzikale opluistering plechtige Eucharistieviering 2e Kerstdag

Kerstmis met het Seniorenorkest

Lieshout/Mariahout - Het Senioren-
orkest, onderdeel van Harmonie St. 
Caecilia, luistert op tweede kerstdag 
de plechtige Eucharistieviering muzi-
kaal op in de Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes kerk in Mariahout.

Het Seniorenorkest, opgericht in 1994, 
treedt al sinds haar bestaan op in 
vooral verzorgings- en verpleeghui-
zen in de omgeving. Zij bezorgen de 
bewoners dan een gezellige middag 
met hun breed repertoire aan muziek. 
Wekelijks wordt daar flink voor geoe-
fend door het enthousiaste muziekge-
zelschap, dat onder leiding staat van 
Piet van Neerven uit Beek en Donk. 
Het is overigens niet alleen leuk voor 
het publiek, maar ook de muzikanten 
beleven er zelf nog heel veel plezier 
aan. Het is ook de doelstelling van de 
vereniging, om op hogere leeftijd nog 
zo goed mogelijk samen muziek te 
maken. Bestaat op zo’n muzikale mid-
dag het programma vooral uit polka’s, 
marsen en walsen, ook muziek zoals 
beguine, evergreens en andere be-
kende muziekstukken worden dan ten 
gehore gebracht.

Daarnaast heeft het orkest ook mooie 
gedragen muziek in haar repertoire. 
Daarmee is zij in staat om ook meer 
serieuzere optredens te verzorgen, 
waaronder kerkdiensten. Het is inmid-
dels een traditie geworden dat het Se-
niorenorkest op tweede kerstdag de 
eucharistieviering in één van de kerken 
van de Lieshoutse/Mariahoutse paro-
chie van de Zalige pater Eustachius 
muzikaal opluistert. Dit jaar is het de 
beurt aan de parochiekerk Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes in Mariahout. Het 
orkest is al enkele weken bezig om de 
muziek daarvoor in te studeren. Behal-
ve veel kerstmuziek worden ook een 
aantal mooie gedragen muziekstukken 
gespeeld, zoals Romance van Ludwig 
van Beethoven en (voor het orkest een 
primeur) het Largo van Georg Frie-
drich Händel. 

De dienst, die wordt voorgegaan door 
pater Wester, is dus op tweede kerst-
dag in de kerk van Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes in Mariahout en begint 
om 10.00 uur. Maar ook vooraf ver-
welkomt het orkest iedereen met 
kerstmuziek.

Seniorenorkest St. Caecilia 

Rectifi catie van de waarheid

Kerst begint met ‘Xmas sing–a-long’
Bedankt allemaal,
Wat was het hartverwarmend, vrijdagavond 18 
december tussen 19.00 en 21.00 uur in de mu-
ziektuin in Beek en Donk. Honderden mensen be-
zochten dit evenement, en zij gaven gehoor aan 
de oproep om levensmiddelen te doneren, blikken 
soep, pakjes koekjes, blikjes ragout, een enkele 
fles wijn. 

Ouderen met een rollator, groepen tieners, gezin-
nen met kleine kinderen uit alle dorpen van de 
gemeente Laarbeek kwamen om te genieten van 
de zang en om hun  bijdrage af te geven. En dan 
de vele vrijwilligers, die al die kraampjes beman-
den, die de verlichting en het geluid verzorgden.

Een paar namen wil ik toch noemen. Ilse Sewalt 
en Jolanda van Uden kwamen met dit super idee 
en hebben het verder uitgewerkt. Dank aan de 
vrijwilligers van de parochie die hebben meege-
holpen om de levensmiddelen in ontvangst te 
nemen.

De vele levensmiddelen zijn naar de pastorie in 
Beek gebracht, waar voedselpakketten worden 
samengesteld. Het streven is 62 gezinnen in Laar-
beek een extraatje te bezorgen voor Kerstmis.

Bedankt Ilse, Jolanda en iedereen die hun bijdrage 
heeft geleverd om er een succes van te maken.

Pastorie Beek 

LEZERSPODIUM

LEZERSPODIUM
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Haar Zaken, Raagtenstraat 21, Beek en Donk
T: 0492 - 593433 E: margo@haarzaken.net 

     www.haarzaken.net
“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

Bikinilijn ! 20,-  |  Bovenlip of kin ! 10,-
oksels ! 15,-

onderBenen ! 50,-  |  rug en schouders ! 100,-
Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.

De meeste iPl apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als Ce of FDA) maar de 
Record iPl is tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse

Kwalteit- en veiligheidscertificaten: FDA: Food and Drug Administration (usA)
Ce-MDD: international Medical standardieC 601-1: Medical safety standard
CFs: governmental health Approval CsA: Canadian & us safety standards

isO 13485: Quality Medical Production isO 9001: Quality Management standard

Pijnloos defi nitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Haar Zaken, Broek 20, 5738 PA Mariahout (zijstraat Sonseweg) 
T 06-53975005 E margo@haarzaken.net 

www.haarzaken.net

Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.
De meeste IPL apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertifi caten (als CE of FDA) maar de Record IPL is 
tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse Kwaliteit- en veiligheidscertifi caten.

U WILT AANKOMENDE ZOMER “HAARVRIJ” ZIJN?
DAN IS HET NU DE PERIODE OM TE STARTEN MET DEFINITIEF ONTHAREN.

zie voor meer informatie onze webpagina 

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN
BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK

BIKINILIJN € 20,- | BOVENLIP OF KIN € 10,-  
OKSELS € 15,-

ONDERBENEN € 50,- | RUG EN SCHOUDERS € 100,-

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

Helmond:  Prins Hendriklaan 25   Tel:  0492-543093 
E-mail:        helmond@gldk-advocaten.nl     I:        www.gldk-advocaten.nl

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en 
doelgericht. Onze specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

NATUURLIJK 
Mooi Laarbeek

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

Witte Kerst?
Nee, een witte kerst is helaas ver te zoeken 
dit jaar. Daarom heb ik maar een paar fo-
to’s gekozen waar wel volop sneeuw te 
zien is, zoals de vink in de neerdwarrelende 
sneeuw. 
Op sneeuw en kou zit niet iedereen te 
wachten en het geeft ook veel ongemak, 
bijvoorbeeld voor de oudere mensen, maar 
een witte kerst dat is toch waar iedereen 
wel van droomt.
Door het warme weer zullen we het zonder 
moeten doen, maar ik hoop dat iedereen 
toch een fi jne en gezellige kerst heeft, met 
de warmte van de familie om zich heen.
Bij de foto van het vinkje moet ik ook 
denken aan Peer Wich, die deze week he-
laas gestorven is. Peer de vrijgezel die zijn 
hele leven bij onze familie kind aan huis 
was en heel zijn tuin vol met dieren had 
zitten. Daar zaten in het verleden ook wel 
eens vogels bij die je offi cieel niet mocht 
hebben zoals de vink, die hij hield voor de 
prachtige zang.
Hij was een man van de eenvoud wars van 
uiterlijk vertoon, maar op het laatst zei hij: 
“Ik heb een heel mooi leven gehad.” Dan 
sterf je als een rijk man, en ook Peer heeft 
altijd volop genoten van onze Mooie Laar-
beekse natuur!
Ik wens iedereen een hele fi jne gezellige 
Kerst toe. 

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

Locatie:
Opstal, Aarle-Rixtel 

Over de in Laarbeek gehuisveste vluchteling Amar Agha en de komst van zijn gezin naar Nederland

Het Kerstverhaal verbleekt hierbij
Beek en Donk - Wat bezielde hem toch, 
mee te doen aan de Nacht van de Vluch-
teling? Het lot van vluchtelingen had al 
lang zijn hart. Maar zijn die mensen 
geholpen met een nachtwandeling? De 
geldinzameling die voorafging aan de 
Nacht was succesvol geweest; dat dan 
weer wel. Wie praat met Peter Ronkes 
Agerbeek, wordt meegesleurd in een 
maalstroom van ontroering, betrokken-
heid en verontwaardiging. Een indruk: 

Het was warm, die aprilnacht waarop 
van Rotterdam naar Den Haag werd 
gelopen. Maar er broeide meer: saam-
horigheid, betrokkenheid bij mensen in 
nood, emoties. “Deze Nacht zal ik nooit 
vergeten!”, zei hij. Zou dat waar zijn… ?

30-jarige vader op de vlucht 
Toen Monica Vervaart hem vroeg Amar 
Agha te begeleiden, vond hij dat direct 
een goed idee. Amar, een 30-jarige Pa-
lestijn, was al enige tijd in Nederland. 
Hij wachtte op gezinshereniging met 
zijn Syrische vrouw Iman en hun drie-
jarige dochtertje Maya. Al snel leerde 
Peter Amar kennen als een sympathieke 
jonge, dus o-zo-ongeduldige vader. Alle 
hulp die hij kreeg aangereikt, ging hem 
niet snel genoeg. Toch nam hij Amar zijn 
lastige ongeduld niet kwalijk. 
Vergoelijkend: “Je zult het maar meege-
maakt hebben. Huis en haard verlaten. 
Tijdens een gevaarlijke zeereis vrienden 
en beminden zien verdrinken. Nach-

ten doorbrengen in de open lucht… 
Eenmaal hier bijna een jaar op vrouw 
en kind wachten.” Zijn anders meestal 
vriendelijke blik was nors nu – om het 
onbegrip waarmee velen vluchtelingen 
afdoen als profiteurs.

Etentjes om aan te passen
Hij vertelde dat het beetje geld dat Amar 
nog had, was opgegaan aan het hoog-
nodige voor huis. Aan documentverta-
lingen. Hij vertelde hoe Amar etentjes bij 
hem thuis hield. Om Brabanders te laten 
kennismaken met de Palestijnse keuken 
en de tradities. Zo leerde Amar Brabant 
kennen. “Dat was nuttig, plezierig en 
het hielp Amar en Laarbeek aan elkaar 
te wennen.” Terug in zijn warme betrok-
kenheid wilde hij opeens meer vertellen.

Veel hulp van vrienden
“In november kreeg Amar toestem-
ming van de IND om zijn gezin te laten 
overkomen. Met wat hulp kon hij tickets 
kopen voor zijn vrouw Iman en doch-
tertje Maya. En zo kwamen die twee 
korte tijd later aan op Schiphol. Amar 
had gevraagd vervoer te regelen naar de 
luchthaven en terug. Dat lukte, ook weer 
dankzij goede vrienden. Ook ik moest en 
zou mee om zijn gezinnetje welkom te 
heten.” Was dat wel leuk, al die vreem-
den die de intimiteit doorkruisten van 
man en vrouw die elkaar na een jaar in 
de armen zouden sluiten? Weer die oog-
jes, wéér zo’n blik - van herkenning nu:

“Aanvankelijk voelde ik me zeker in de 
weg zitten, maar al gauw bleek dat ie-
dereen om hem heen hard nodig was 
om hem gerust te stellen: het baasje 
was bloednerveus.”

“Weet je”, vervolgde hij, “de vergelij-
king van ezeltje met vliegtuig en van 
Maria met baby is misschien wat cru, 
maar toch… Het eindeloze wachten in 
Schiphols aankomsthal riep die sfeer 
wel op. Zoals Amar daar stond met 
ballon voor Maya in de ene hand en 
bloemen voor Iman in de andere: mooi 
en hartverscheurend tegelijk.

Hello Goodbye
De betekenis van de hereniging werd 
nog eens onderstreept doordat Joris 
Linssen die dag tv-opnamen maakte 
voor Hello Goodbye. Joris vond het 
wel mooi om dit vast te leggen (in 
januari is dat waarschijnlijk op tv te 
zien). Amar waardeerde de belangstel-
ling wel maar werd er nòg nerveuzer 
van.”

Warm onthaal in Beek en Donk 
“Terwijl Iman haar man in de armen 
vloog, raakte ook ik vervuld van emo-
ties. Gevoelens die je meestal alleen 
voor eigen familieaangelegenheden 
koestert. Ooit zei ik dat deelnemen 
aan de Nacht voor de Vluchteling 
een emotioneel hoogtepunt voor me 
was. Maar de hereniging van déze drie 
mensen ontroerde me nog veel meer. 
De oorlog overleefd, de wanhoop 
overwonnen. Het gezin Agha - warm 
onthaald in mijn Beek en Donk.”

Na meer dan een jaar werd Amar 
Agha vorige week op Schiphol weer 
herenigd met zijn vrouw en dochtertje

Het gezin Amar Agha is na een jaar eindelijk weer samen 

Fotograaf: Joost Duppen

MINDER MOOI....

Het ziet er weer lekker uit tegenover de ijsvogelwal 
bij de vijver in het park aan de Otterweg. Een 

goede afvalbak kan wonderen doen.

Kerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461 255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

Is het kappersvak geknipt voor jou?

Knippen duur?
Wist u dat wij knippen vanaf €8,95?
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Wat betekent Kerst voor jou?

Onze tocht gaat verder langs 
woonzorgcomplex ‘De Regt’. 

Harry van der Aa toont ons de 
kerststal. Kerstmis doet hem den-
ken aan zijn overleden ouders. 

Zijn vader stierf daags voor Ker-
stmis, zijn moeder op tweede ker-
stdag. Het liefst zou hij een mis 

aanvragen in de Leonarduskerk. 
“Jammer dat die gesloten is”, 

zegt Harry. Gelukkig heeft hij ook 
mooie herinneringen aan Ker-

stmis. Ooit vierde hij Kerstmis bij 
zijn broer in Nieuw-Zeeland. Een 
onvergetelijk, mooi aandenken.

Vanuit sporthal De Dreef zijn de 
vluchtelingen alweer naar een 

nieuwe locatie vertrokken. Annie 
en Hans Gerrits zijn druk aan 
het werk. Met Kerstmis dragen 

zij hun steentje bij voor stichting 
‘Durf jij’. Twee- tot driehonderd 
mensen met een laag inkomen 
schuiven aan voor een volledig 
gesponsord driegangendiner. 

“Wij verzorgen de accommodatie 
en zorgen ervoor dat iedereen te 
drinken heeft”, vertelt Hans, die 
blij is dat hij met de kerst zulk 

bijzonder werk mag doen.

“Kerst moet je van binnen 

vieren”, zegt Maria Verhoeven 

uit Lieshout. “Kerstmis wordt 

steeds meer de buitenkant. 

Grote cadeaus en drukke versi-

eringen.” Maria viert haar 

kerstfeest het liefste met haar 

eigen familie. “Bij Kerstmis 

hoort voor mij een bezoek aan 

de kerk”, zegt Maria, “daar 

kom ik echt tot rust.”

Miriam Berkvens  uit Maria-
hout is druk aan het werk in 
Lieshout. “We gaan met de 
familie gourmetten”, zegt 

Miriam, “mijn tweelingzus en haar gezin schuiven ook aan.” Wat het kerstfeest extra bij-
zonder maakt, is dat haar va-der speciaal voor de kerst naar Den Bosch rijdt om daar de enige echte chocoladebollen te halen. “Een lekkere familietra-

ditie”, lacht Miriam.

“Misschien gaan we wel op stap,” 

lachen Brenda Spierings uit 

Lieshout en Audrey Smulders uit 

Beek en Donk, “maar kerstfeest 

vieren met onze familie vinden we 

toch het belangrijkste.” Op dit mo-

ment hebben de dames nog geen 

concrete plannen, maar rondom 

de kerstdagen is er genoeg te 

doen. “Als we gaan stappen dan 

doen we dat in Helmond of Eind-

hoven. Het is met kerst iets drukker 

dan normaal en hier en daar zie 

je iemand met een kerstmuts op.” 

Leo van Schijndel is aan de 

wandel op de Beekse Akkers. 

“Vroeger moesten we met kerst 

naar de kerk en dan op onze 

knieën”, lacht Leo die nu het 

liefst met zijn Annie zoveel mo-

gelijk kerststallen bezoekt. “In 

Weert hebben ze een prachtige 

kerststal,” vertelt Leo, “we heb-

ben daar weleens drie uur in 

de rij gestaan.” Toch merkt 

Leo dat veel mooie kerststallen 

verdwijnen; “Maar Weert is een 

aanrader!” 

In de voormalige klokkengiet-
erij Petit & Fritsen hebben cre-
atieve geesten het complex een 
tweede jeugd gegeven. Enthou-
siaste Dré Meulendijks toont de 
schitterende historische ruimte 
waarin hij nu mag werken. “De 
betekenis van kerst sluit aan bij 
wat ik doe”, zegt Dré, terwijl hij 
zijn zelfontworpen tafels toont: 
“Gezellig samenkomen rond de 
tafel. Geen uren in de keuken, 

niets ingewikkelds, gewoon stil-
staan bij het leven en hoe goed 

je het hebt.”

Op het Piet van Thielplein in 

Beek en Donk treffen we Betsy 

Kluijtmans en haar klein-

dochter Miley. “Kerstfeest is voor 

ons een gezellig samenzijn, met 

cadeautjes”, zegt Betsy terwijl 

ze er lachend aan toevoegt; 

“Het is uit nood geboren. Na 

Sinterklaas vond ik altijd nog 

cadeautjes die ik vergeten was.”  

Samen met de kleinkinderen 

wordt altijd de kerst met ca-

deautjes gevierd. “Zo gebeurde 

het bij ons thuis ook”, voegt 

Betsy eraan toe.

De geur van heerlijk vers 
brood en gebak verspreidt 
zich door de winkel waar 

Esméy Ket werkt. De drukke 
dagen voor Kerstmis zijn 

altijd leuk om in de bakkerij te werken. “De dagen vliegen voorbij”, lacht Esméy, “klant-
en zijn gezellig en je bent 
lekker actief bezig.” Na de 

drukte kan ze lekker uitrust-
en en genieten van familie 

en vrienden.

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Betsy Kluijtmans met kleindochter Miley

Leo van Schijndel

Harry van der Aa

Dré Meulendijks

Annie en Hans Gerrits

Esméy Ket

Maria Verhoeven

Miriam Berkvens

Brenda Spierings en Audrey Smulders

Hein Gilsing

De laatste halte van ‘rondje 
Laarbeek’ is Mariahout. De 

MooiLaarbeekKrant overvalt 
prins Carnaval Hein Gilsing op 
zijn werk. “We gaan uitrusten 
voor wat gaat komen”, lacht 
Hein, “het is druk geweest de 
afgelopen tijd en er komt een 
nog drukkere tijd aan.” Hein 

grijpt de kerst aan om zijn 
kinderen extra aandacht te 

geven. “Gerdi en ik gaan lekker 
genieten van de vakantie en de 
standaard dingen doen die bij 

kerst horen.”

Terwijl het afgelopen week wel lente leek, staat toch werkelijk de kerst voor de deur. Geen temperaturen voor een Elfstedentocht. 
Toch kluunde De MooiLaarbeekKrant ‘Een rondje Laarbeek’.

Fotograaf: Daphne van Leuken
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Redacteur: Suzan Mulder
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Beek en Donk)

Lieshout - De van oorsprong Belgische 
Suzy Bevers-Nuyts kwam 20 jaar gele-
den voor de liefde naar Lieshout en is 
inmiddels moeder van drie tienerzo-
nen. Van beroep is ze verzorgende en 
ze werkt als zelfstandige thuiszorghulp. 
Eén van haar cliënten vond haar hobby 
zo bijzonder, dat hij De MooiLaarbeek-
Krant tipte over het graffitiproject dat ze 
onlangs in Eindhoven voltooide. 

Cool jongensfeestje
In Lieshout is Suzy al jaren bekend als de 
moeder die de Mariabasisschool opvro-
lijkte met haar schilderingen op deuren 
en ramen. Twee jaar geleden raakte ze in 
de ban van graffiti. “Het begon allemaal 
met een kinderfeestje voor mijn jongste 
zoon. Het moest een cool jongensfeestje 
worden. Air brush, de techniek die nor-
maal gebruik bij het schilderen, vond ik 
niet stoer genoeg. Graffiti had ik nog 
nooit gedaan, maar ik heb een paar bus-
sen gekocht en ben het gaan uitprobe-
ren.”

“Ik volg graag mijn eigen weg”
In rap tempo en met Vlaamse tongval 
vertelt Suzy verder: “Ik tekende als kind 
al heel veel. Alles tekende ik na. Nu denk 
ik wel, had ik dat niet als beroep moeten 
kiezen? Maar dat was destijds niet echt 
aan de orde. En mensen helpen en blij 
maken, dat deed ik ook altijd al graag. 
Het combineren van mijn passies zorgen 
en tekenen is voor mij perfect. Ik volg 
graag mijn eigen weg. Daarom ben ik 
voor mezelf begonnen in de zorg. Zodat 
ik de tijd heb voor de mensen en op mijn 
eigen wijze en tempo kan werken. In het 

tekenen en schilderen kan ik mijn fanta-
sie en creativiteit kwijt.”

Holbewoners en bevertjes
Voor het graffitiproject in Eindhoven 
werd Suzy getipt door een Lieshoutse 
timmerman. Bij een bouwlocatie in het 
centrum van de stad, tegenover het 
stadhuis, is een houten wand geplaatst 
om de bouwplaats af te schermen. De 
aannemer en de gemeente wilden het 
wildplakken tegengaan en kwamen te-
recht bij Suzy om de wanden te voorzien 
van een graffitiwerk. “In de graffitiwe-
reld is één van de ongeschreven regels, 
dat je niet over andermans werk heen 
spuit”, licht Suzy toe. “Daarom worden 
muren en omheiningen uit voorzorg be-
schilderd. Ik mocht zelf de onderwerpen 
verzinnen. De ene schildering is geba-
seerd op Eindhoven. Het zijn holbewo-
nertjes, die het licht uitvinden. De andere 
kant zijn bevertjes met bouwhelmen op; 
gebaseerd op de naam van mijn man. 
Het was erg leuk om te doen, vooral ook 
door de praat die je tussentijds hebt met 
voorbijgangers. Ook al was het een le-
gaal project, als er een politiewagen in de 
buurt reed, vond ik het toch steeds even 
spannend.”

Peanuts
Komt u binnenkort ergens een graffiti-
werk tegen met de ‘tag’ Peanuts? Grote 

kans dat Suzy er achter zit! Ze maakte 
een afgeleide van haar meisjesnaam, gaf 

deze, zoals dat hoort bij graffiti, creatief 
vorm en plaatste hem duidelijk zichtbaar 
op haar werk.

Lieshoutse ‘graffi ti artist’ leeft zich uit op Eindhovens bouwproject 

A pin for your thoughts creëert bewustheid over vruchtbaarheidsproblematiek 

2016!

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49, Beek en Donk
0492 468503    www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 16,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 53,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 13,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 27,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 33,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 33,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 37,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 43,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 47,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 53,-

‘Ik volg graag mijn eigen weg, 

daarom ben ik voor mezelf 

begonnen in de zorg’

Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Melissa Kanters

Aarle-Rixtel - Bewustzijn creëren over 
vruchtbaarheidsproblematiek, dat wil 
de nieuwe Stichting A pin for your 
thoughts. De stichting is opgericht 
door de Aarlese vriendinnen Loes van 
de Laar en Charlotte Hendriks. Op 12 
maart wordt de stichting officieel ge-
lanceerd tijdens een benefietavond. 

Eigen ervaring 
“We zijn al twee jaar bezig met het op-
zetten van de stichting’’, vertelt Char-
lotte. “Loes is de initiatiefneemster en 
vorig jaar op 24 december zijn we naar 
de notaris geweest om alles officieel 
te laten vastleggen.” Het idee voor de 
stichting begon bij Loes toen ze zelf 
het IVF traject inging omdat ze geen 
kinderen kon krijgen met haar partner. 
“Het is een heel zwaar traject, je loopt 
ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Toen 
ik na mijn punctie de behandelkamer 
uitliep dacht ik: waar is de fanfare en 
het lintje? Het is zo’n pijnlijke behan-
deling en het duurt zo lang, vrouwen 
die dit ondergaan verdienen allemaal 
een lintje omdat ze sterk zijn, maar er is 
helaas maar weinig aandacht voor.” En 
dus besloot Loes dat ze zelf een lintje in 
het leven moest roepen of in dit geval 
een speldje. 

Drie doelstellingen
Het speldje kunnen mensen straks ko-
pen voor vijf euro, dit geld gaat volledig 
naar de stichting. “We hebben onszelf 
drie doelen gesteld met de stichting”, 
legt Charlotte uit. “Ten eerste willen 
we vrouwen met deze problematiek 
steun bieden. Stel dat je een dag hebt 
waarop het allemaal niet zo lekker gaat 
en je ziet iemand met zo’n speldje, dan 
voel je je toch gesteund. Dat wil niet 
per se zeggen dat deze persoon ook 
problemen heeft met kinderen krijgen, 
maar diegene wil wellicht gewoon zeg-
gen dat ze aan je denkt. Daarnaast 
willen we aandacht vragen voor dit 

probleem. Veel mensen beseffen hele-
maal niet wat een impact het heeft op 
mensen. Wij als vriendengroep ston-
den erg open voor Loes en ze kon er 
met ons over praten maar je hoort van 
veel mensen dat hun vriendschappen 
verwateren doordat hun vrienden er 
niet mee om konden gaan. Maar men-
sen denken ook niet na over simpele 
dingen als vragen: ‘Wanneer begin je 
met kinderen?’. Dat is erg pijnlijk voor 
stellen waarbij dit niet lukt. Als laatste 
willen we natuurlijk geld ophalen voor 
onderzoek naar de problemen.” 

We willen eigenlijk hetzelfde 
doen als Pink Ribbon voor 

borstkanker doet

Benefietavond
Op 12 maart organiseren de meiden 
hun eerste benefietavond. De stich-
ting wordt dan gelanceerd en er wordt 
geld opgehaald. Dit wordt gedaan 
door een loterij. Vele Aarlese onderne-
mers hebben al cadeaus voor de loterij 
beschikbaar gesteld, maar de stich-
ting kan altijd meer gebruiken. Daar-
naast heeft de stichting een samen-
werkingscontract afgesloten met de 
organisatie Moeders voor Moeders, 
onderdeel van het farmaceutische be-
drijf Aspen Oss BV. Hierdoor zijn de 
kosten van de avond grotendeels ge-
dekt en kunnen alle opbrengsten van 
de avond naar de stichting gaan. “We 
zijn heel blij met de samenwerking 
met Moeders voor Moeders. Hun doel 
ligt heel dichtbij dat van ons en dat is 
erg fijn”, vertelt Loes. De dames heb-
ben grote ambities voor de stichting. 
“Het zou natuurlijk super zijn als we 
landelijke bekendheid zouden krijgen 
met de stichting. We willen eigenlijk 
hetzelfde doen als Pink Ribbon voor 
borstkanker doet”, legt Charlotte uit. 
“Als je ziet wat zij in 10 jaar bereikt 

hebben om bewustzijn te creëren om-
trent borstkanker, ik hoop dat onze 
stichting dit kan bereiken voor vrucht-
baarheidsproblematiek.” 

Wilt u als ondernemer ook een bijdra-
ge aan de benefietavond leveren? Of 
op de hoogte blijven van wat de Stich-
ting A pin for your thoughts allemaal 
doet? Kijk dan op www.facebook.
com/apinforyourthoughts of volg de 
stichting op Twitter @stichtingAPFYT
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Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 24 december 2015.

Kort nieuws

Aangepaste openstelling gemeentehuis en milieustraat

Woonlasten blijven laag ondanks stijging ozb

Vaststelling diverse belastingverordeningen 2016

Hoe leg ik mijn puber uit dat hij niet aan de champagne kan?

Agenda’s raadscommissies

Nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Nieuwe Nederlandse in Laarbeek
• Nieuw inzamelsysteem voor afval 
• Retailnota vastgesteld
• Voorgenomen uitschrijving Basisregistratie Persoonsgegevens
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

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

LAARBEEK - Uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 107 (van de 390) 
gemeenten bleek onlangs dat de ozb in Laarbeek in 2016 het meest stijgt. Deze 
stijging moet echter wel in het juiste perspectief worden gezien. Laarbeek heeft (één 
van) de laagste woonlasten in de regio en dat blijft zo. 
Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema voor onze gemeente. Deze visie is 
ook vertaald naar financiële toekomstbestendigheid. De gemeente Laarbeek heeft 
een goede financiële positie en wil dat graag zo houden. De éénmalige verhoging van 
de ozb in 2016 zorgt ervoor dat het huidige hoge voorzieningenniveau in Laarbeek 
behouden kan blijven en ons ‘huishoudboekje’ op orde blijft. Aandachtspunt daarbij is 
dat de lasten voor onze inwoners laag blijven. 
De stijging van 13% in 2016 bestaat uit 3%, die jaarlijks is afgesproken, en eenmalig 
10% extra (omgerekend gemiddeld 29 euro per huishouden extra). Vanaf 2017 is de 
jaarlijkse stijging weer 3%. De verlaging van de afvalstoffenheffing is ook van invloed 
op de lage woonlasten. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad 
op 10 en 17 december 2015 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:
• Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016,
• Verordening Afvalstoffenheffing 2016,
• Verordening Rioolheffing 2016,
• Legesverordening 2016,
• Verordening staangeld 2016.
Deze verordeningen treden in werking met ingang van de achtste dag na die van 
bekendmaking. De ingangsdatum voor heffing van deze belastingen is 1 januari 
2016. De verordeningen liggen ter inzage bij de Pijler onderhoud en middelen. 
Iedereen kan tegen betaling van de verschuldigde leges een kopie krijgen van 
genoemde besluiten. Wijziging van deze verordeningen was vooral noodzakelijk om 
per 1 januari 2016 die tarieven in rekening te kunnen brengen die voortvloeien uit het 
bij de gemeentebegroting 2016 behorende dekkingsplan.
 

Bespreek het op tijd en steek je kop niet in het zand. Zeker als je kind plannen maakt 
om het met vrienden te vieren. Je kunt vertellen dat de regel is: tot 18 jaar geen 
alcohol, thuis en bij anderen. Je kunt ook uitleggen dat in de wet staat dat er geen 
alcohol en tabak verkocht mag worden aan jongeren onder de 18.

Niemand twijfelt aan het nut van heldere regels. Die werken zelfs nog door als kinderen 
allang uit huis zijn. Als ouders erin slagen de norm buitenshuis ook binnenshuis te 
laten gelden, gaan hun kinderen minder snel ‘los’. Kinderen verwachten dat ouders 
grenzen aangeven. Zo simpel ligt het. Gelukkig staan ouders niet alleen met de 
NIX18 boodschap. Ook anderen ondersteunen dezelfde principes. Horeca, school, 
sportvereniging, supermarkt: ze dienen allemaal NIX18 te zijn, ook met de feestdagen 
in december.

Probeer zo veel mogelijk één lijn te trekken. In ieder geval met je partner en andere 
ouders. Willen ze een feestje regelen bij een andere ouder thuis? Neem eens contact 
op met die ouder en informeer hoe die met alcohol omgaat bij het feestje. Is er drank 
aanwezig? Zijn er afspraken gemaakt dat onder de 18 jaar niet gedronken wordt? Is 
er toezicht bij het feestje of zijn de ouders zelf ergens anders? Als je contact zoekt 
blijkt meestal dat die ouder met dezelfde vragen zit en kun je gezamenlijk afspraken 
maken. Vertel dat jij het belangrijk vindt dat aan de groep duidelijk wordt gemaakt dat 
jullie niet willen dat een 18-minner drinkt.

En heeft je kind plannen om Oudjaar buitenshuis te vieren?
Geef aan dat ook dan geldt: geen alcohol. En dat hij een boete riskeert als hij in het 
openbaar - op straat, in een café, maar ook op een oudejaars-evenement, gepakt 
wordt met alcohol. De beste leerschool is als hij die boete zelf moet betalen (45 euro 
voor 16-minners en 90 euro voor 16- en 17-jarigen). 

De eerste commissievergaderingen voor 2016 staan weer op de agenda. De 
vergaderingen van de raadscommissies starten om 19.30 uur in het gemeentehuis 
Laarbeek. U bent daarbij van harte welkom. De agenda’s voor deze vergaderingen 
vindt u hieronder. 

Tijdens de commissie Ruimtelijk Domein op woensdag 6 januari 2016 wordt het 
volgende besproken 
1.   Opening.
2.   Vaststelling van de agenda.
3.   Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 november 2015.
4.   Ingekomen stukken en mededelingen.
5.   Stand van zaken bouwplannen.
6.   Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant.
7.   Stand van zaken ontwikkelingen openbaar vervoer.
8.   Advies werktafel MRE betreffende de woningmarkt in de regio.
9.    Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kom Beek en Donk, 1e herziening.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Op dinsdag 5 januari 2016 wordt het volgende besproken bij commissie Sociaal Domein 
1.   Opening.
2.   Vaststelling van de agenda.
3.   Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 17 november 2015.
4.   Ingekomen stukken en mededelingen.
5.   Stand van zaken jeugdproblematiek 12 – 16 jarigen.
6.   Bespreking kwartaalbrief uitvoering WMO 2015.
7.   Stand van zaken transities Peel 6.1.
8.   Stand van zaken voorzieningsclusters.
9.   Rondvraag.
10. Sluiting.

Bij de commissie Algemene Zaken op donderdag 7 januari 2016 wordt het 
volgende besproken: 
1.   Opening.
2.   Vaststelling van de agenda.
3.   Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 19 november 2015.
4.   Ingekomen stukken en mededelingen.
5.   Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODZOB 2015.
6.   Raadsinformatiebrief programma Duurzaamheid.
7.   Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
8.   Rondvraag
9.   Sluiting.

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

www.laarbeek.nl 

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

Ophaaldata afval

week 51 52 15049
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ma
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07

08
14 21 28

01 15 22 29
0902 16 23 30
1003 17 24 31

1104

19 26
20 271306zo

18 25
1205

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

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

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

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.30 uur
Maandag tot en met donderdag:
13.00 – 17.00 uur
Woensdag:
18.00 - 19.00 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek



Donderdag 24 december 2015 25
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Verleende vergunning Wet op de kansspelen

Verleende omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Afgehandelde sloopmeldingenOntheffing sluitingsuren

Bestemmingsplannen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kapvergunningen

Verleende vergunningen

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten een aanwezigheidsvergunning te 
verlenen voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten in 2016 op grond van in artikel 
30c van de Wet op de Kansspelen aan Café De Vrienden, Dorpsstraat 18-22 in Aarle-
Rixtel (verzonden op 17 december 2015).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit binnen zes 
weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek 
‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie    Werkomschrijving   Activiteit  Verzonden
Dorpsstraat 78, Aarle-Rixtel  veranderen van een woning  bouwen  16-12-2015 
Beemdkant 14, Lieshout  bouwen van een woning  bouwen  16-12-2015
Croylaan 4a, Aarle-Rixtel  veranderen woonboerderij  bouwen  17-12-2015 
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. 
Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor 
ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
ontwerpbeschikkingen zijn genomen:
Locatie       Inzagetermijn  Werkomschrijving
De Wolfsputten 11, Aarle-Rixtel   21-12-2015 t/m 1-2-2016 huisvesten   
      seizoenarbeiders
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemde 
ontwerpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer 
geen zienswijze wordt ingediend, kan later geen beroep worden ingesteld.

Locatie            Werkomschrijving              Activiteit
Julianastraat 32, Mariahout          verwijderen asbest dakbeschot   slopen
Havenweg nabij nr 10, Aarle-Rixtel   slopen bijgebouwen              slopen

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten om voor 2016 een ontheffing te verlenen 
voor het verruimen van de sluitingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek 2013 (APV) aan Café 
zaal van de Burgt, Heuvelplein 21 in Beek en Donk (verzonden 21 december 2015).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit binnen zes 
weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek 
‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Bekendmaking Ontwerp Herziening Exploitatieplan D’n Hoge Suute 2015
Het college van burgemeester en wethouders maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.14 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat de gemeente voornemens is om het exploitatieplan voor D’n Hoge suute te herzien. Het exploitatieplan bevat een kaart van het 
exploitatiegebied D’n Hoge suute, een exploitatieopzet en een omschrijving in grote lijnen van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 
maken, het inrichten van de openbare ruimte en de aanleg van nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied. 

Indienen van zienswijzen
Het ontwerpexploitatieplan ligt met de bijbehorende stukken van maandag 28 december 2015 tot en met maandag 8 januari 2016 ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het exploitatieplan is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.laarbeek.nl, 
onder het item ‘Projecten’. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken 
tegen het voornemen om het exploitatieplan vast te stellen. 
Een zienswijze inzake het ontwerpexploitatieplan dient kenbaar te worden gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. 
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de heer B. van Liempd, telefoon 0492 469 878. Ook van deze mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie  Ingediend Werkomschrijving
Kerkstraat 21,  16-12-2015 brandveilig gebruik  arbeidershuisvesting
Beek en Donk    
Adriaan Botslaan 18-20,  16-12-2015 plaatsen van dakkapellen
Lieshout
Pater Vogelsstraat 41,  18-12-2015 verbouwen kinderdagverblijf
Beek en Donk
Lage Dijk 5,  21-12-2015 bouwen van een hooiberg
Beek en Donk

Aangevraagde sloopmelding
Locatie   Ingediend Werkomschrijving
Pater Vogelsstraat 41, Beek en Donk 18-12-2015 verwijderen asbest
Havenweg nabij nr. 10, Aarle-Rixtel 21-12-2015 slopen van bijgebouwen

Verlengen beslistermijn
Locatie    Ingediend Werkomschrijving
Ginderdoor 37, Aarle-Rixtel  20-10-2015 realiseren B&B

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

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 6 lid 1 
van de Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het 
kappen van hieronder genoemde bomen.
•  12600 are bosareaal staand onder het hoogspanningstracé Aarle-Rixtel – Uden. 

De opstanden worden verwijderd om te voorkomen dat de beplanting te dicht bij de 
hoogspanningsleidingen groeit. Omdat delen van deze opstanden opgenomen zijn op 
de groene kaart is er een afweging gemaakt tussen het gevarenrisico dat optreedt als 
de beplanting gehandhaafd blijft en de mogelijke schade die op zal treden versus de 
ecologische waarden van deze percelen. Omdat er sprake zal zijn van het afzetten 
van de beplanting is er geen sprake van een permanente verwijdering en blijven de 
ecologische waarden ten dele bespaart. Vandaar dat de vergunning verleend is. Er is 
wel een financiële compensatie opgelegd.

• Twee boltrompetbomen, twee gele paardenkastanjes en zes bolacacia’s aan de 
Melodiestraat en De Plataan in Beek en Donk. De vergunning wordt verleend vanwege 
de herinrichting van het gemeentelijk openbaar domein. Omdat een fysieke herplant op 
deze locatie niet duurzaam mogelijk is, wordt een financiële herplantplicht opgelegd.

• Een beuk op de Lieshoutseweg 101 in Aarle-Rixtel. Deze boom is aangetast door een 
zwam waardoor de stabiliteit en vitaliteit niet langer gewaarborgd is. Vandaar dat de 
vergunning verleend wordt. Ter compensatie zal een nieuwe boom geplant worden.

• Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 21 december 2015.

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

De burgemeester maakt bekend voornemens te zijn vergunning te verlenen aan:
• Stichting Teugelders van Ganzendonck voor het voor het houden van een carnavalsoptocht in Beek en Donk op zondag 15 februari 

2015 van 14.45 tot ongeveer 17.00 uur (verzonden 17 december 2015),
• Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat voor het houden van een carnavalsoptocht in Aarle-Rixtel op zondag 7 februari 2016 van 

12.30 tot ongeveer 15.00 uur en voor het houden van een collecte tijdens deze optocht (verzonden 17 december 2015),
• Carnavalsvereniging De Raopers voor het houden van een carnavalsoptocht van Lieshout naar Mariahout op zondag 7 februari 

2016 van 11.00 tot ongeveer 17.00 uur (verzonden 17 december 2015),
• gemengd koor Primavera voor het houden van een vlooienmarkt in manege D’n Perdenbak, Provinciale Weg 26 in Lieshout op 

zondag 31 januari 2016 van 12.00 tot 15.00 uur (verzonden 17 december 2015),
• Dorpscafé De Vrienden voor het vieren van carnaval in een tent in de achtertuin van Café De Vrienden, Dorpsstraat 18 in Aarle-

Rixtel op 6, 7, 8 en 9 februari 2016 (verzonden 17 december 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• de heer R. Babaei, handelend onder de naam Pars Kebab, voor het innemen van een standplaats in 2016 op het Piet van Thielplein 

in Beek en Donk op donderdag van 13.00 tot 20.00 uur voor de verkoop van broodjes kebab (verzonden 16 december 2015),
• de heer en mevrouw De Beer, handelend onder de naam De Beer Vishandel, voor het innemen van enkele standplaatsen in 

Laarbeek op de volgende locaties:
          A.  Piet van Thielplein te Beek en Donk – op donderdag van 7.00 tot 13.00 uur;
          B.  Kerkplein in Aarle-Rixtel – op donderdag van 13.00 tot 20.00 uur;
          C.  Heuvelplein in Beek en Donk – op vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur;
          D.  Parkeerterrein Jumbo in Lieshout – op vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur;
          E.  Kerkplein in Aarle-Rixtel - op zaterdag van 7.00 tot 20.00 uur;
          F.  Piet van Thielplein in Beek en Donk – op zaterdag van 13.00 tot 20.00 uur;
          G.  Burgemeester van Nispenstraat in Beek en Donk – 20 dagen in juni in verband met Haringtijd (verzonden 17 december 2015).

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 24 december 2015. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

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

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

Bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit  luxe be- 
drijfsunits, gelegen op bedrijventerrein Papenhoef. 
Door het koppelen van de units is de 
vloeroppervlakte te vergroten. 
De bedrijfsunits zijn voorzien van:
• Elektronisch bedienbare overheaddeur
• Daglichttoetreding
• Separate loopdeur
• Telefoon- en internetaansluiting
• Toiletvoorziening
• Camerabewaking
• Krachtstroom
• Eigen meters nutsvoorzieningen
Per unit 2 parkeerplaatsen.
AFMETINGEN 
Vloeropp. beg.grond ca. 78 m²
Vloeropp. 1e verd. ca. 24 m² uit te breiden naar ca. 78 m²
HUURPRIJS
€  650,00 per maand
exclusief BTW, gas, water, elektra

AFMETINGEN 
Praktijk-/kantoorkamers vanaf 15 m²
HUURPRIJS
Aan de hand van uw specifieke wensen maken wij 
een geheel vrijblijvend huurvoorstel op. Ook een 
All-in huurprijs behoort tot de mogelijkheden.

Representatief bedrijfsverzamelgebouw bestaande 
uit luxe, instapklare praktijk-/ kantoorkamers, hoog-
waardig  afwerkingsniveau en gunstige grootte. 
Voorzien van o.a. 
• Vloerbedekking, 
• Systeemplafond, 
• TL-armaturen,
• Luchtbehandeling-systeem, 
• Alarminstallatie, 
• Kabelgoten met utp aansluiting.
Volop gratis parkeergelegenheid op eigen terrein.

ZÉÉR LUXE TURNKEY BEDRIJFSUNIT(S)

PRAKTIJK-/KANTOORKAMERS VOOR 
DE KLEINE ZELFSTANDIGE!

EIJKEMANS BEDRIJFSMAKELAARDIJ
T: 0492 - 37 13 37
info@eijkemans.nl
www.eijkemans.nl

TE HUUR                   PAPENHOEF 21B LIESHOUT

TE HUUR                   PAPENHOEF 21A LIESHOUT

www.eijkemans.nl

NOG 2 
TE HUUR

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Beek en Donk)

Beek en Donk - Sport-, cultuur- en hobbyver-
enigingen hebben ook dit jaar weer kunnen 
rekenen op de inzet van fanatieke lotenver-
kopers. Het bedrag dat verenigingen jaarlijks 
ophalen met de Grote Clubactie is onmisbaar 
voor het inrichten van het clubhuis, de aan-
schaf van materialen en het organiseren van 
activiteiten. De opbrengsten voor de vereni-
gingen uit Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lies-
hout en Mariahout werden afgelopen week 
tijdens de Grote Clubavond bekendgemaakt 
bij de Intersportvestiging in Helmond.

Over de Grote Clubactie
De Grote Clubactie werd in 1972 bedacht 
door Pierre Claessens, chef-redacteur bij het 
toenmalige Nieuwsblad van het Zuiden. Tij-
dens de eerste Grote Clubactie werden er 

55.000 loten in Tilburg verkocht. Het unieke 
van de Grote Clubactie is dat 80% direct naar 
de clubkas gaat, de resterende 20% gaat 
naar onder meer prijzen en het organiseren 
van de loterij. In 1977 brak de Grote Clubac-
tie landelijk door in heel Nederland.

Lotenverkopers zetten zich fanatiek in voor 
hun club
Landelijk deden 6.000 verenigingen mee. Die 
verenigingen verkochten dit jaar 310.000 lo-
ten meer dan vorig jaar. Door het fanatisme 
van de lotenverkopers zijn 2,9 miljoen loten 
verkocht en werd een opbrengst van bijna 9 
miljoen euro opgehaald, waarvan 80% recht-
streeks naar de clubkas gaat. Een fantastisch 
resultaat voor het verenigingsleven in Neder-
land. In Laarbeek heeft deze inzet dus geleid 
tot een opbrengst van maar liefst €8.723,-!

Grote Clubactie Laarbeek 2015 behaalt 
prachtig resultaat
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Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Laarbeek - Per toeval kreeg De Mooi-
LaarbeekKrant een handgeschreven 
manuscript in handen met daarin, 
in onvervalst ‘Aoles’, een prachtig 
kerstverhaal. Naspeuringen leidden 
algauw naar de auteur, Bets van Ham. 
Exclusief voor de lezers van De Mooi-
LaarbeekKrant vertelt Bets hoe zij in 
1944 als elfjarig meisje een heel bij-
zonder kerstfeest beleefde.

Bets van Ham-Gruijters.
Bets is een dochter  van Piet en Miet 
Gruijters. Die woonden in 1944 op de 
Laarweg in Aarle-Rixtel en hadden 2 
zonen en 5 dochters. “Ik was de mid-
delste van het stel”, lacht Bets. “Ons 
vader werkte als verfmeester op een 
textielfabriek en ons opa woonde bij 
ons in. Ons moeder was een heel ge-
zellig iemand. Bij ons in huis was altijd 
veel aanloop.”

Oorlog
De echte oorlog was grotendeels aan 
Aarle-Rixtel voorbijgegaan. Af en toe 
kwamen er wat Duitsers in het dorp 
om mannen mee te nemen, die schut-
tersputten moesten graven langs het 
kanaal of werken in Duitsland. Er was 
gebrek aan alles, er mocht niet naar de 
radio geluisterd worden en voor NSB-
ers moest je voorzichtig zijn. “Maar als 
meisje van elf jaar snapte ik daar al-
lemaal niet zoveel van”, vertelt Bets.

Bevrijders 
Duitsers gingen, bevrijders kwa-
men. Die werden als helden ont-
vangen. Ze bivakkeerden in ten-

tenkampen. “Het waren Britten. In 
haar beste Engels had ons moeder 
een soldaat aangesproken en ge-
vraagd: ‘American?, het antwoord 
was ‘No, British’. Iedere avond 
zaten bij ons soldaten gezellig te 
buurten. Ons moeder vroeg zich af 
hoe dat toch kon?” Bets herinnert 
zich nog goed hoe zij dat voor el-
kaar kreeg: “Overdag ging ik naar 
de soldaten. In mijn beste Engels 
zei ik dan: ‘You come mee, twee 
sister 18 jaar’.  Nou en dat werk-
te!” Toen het wat kouder begon 
te worden, kregen verschillende 
gezinnen inkwartiering. “Bij ons 
kwamen ook drie soldaten. Die 
bleven een tijdje en werden dan 
vervangen door anderen.” Bets 
vervolgt: “Ons Engels ging zo na-
tuurlijk met sprongen vooruit. Op 
een dag stond één van ‘onze jon-
gens’ voor mijn neus te trappelen. 
Hij herhaalde steeds de woorden 
‘Double You See’. Ik begreep er 
niets van. ‘Wat zag hij dan?’, vroeg 
ik me af. Gelukkig kwam ik er net 
op tijd achter dat deze Tommy op 
zoek was naar de … WC!”

Kerstmis 1944
“De winter viel in en het  kerstfeest 
naderde. Het werd bitterkoud en 
er viel een dik pak sneeuw. Onze 
Tommies kwamen al helemaal in 
de kerststemming. Een paar dagen 
voor Kerstmis vroegen ze wan-
neer wij de kerstboom gingen zet-
ten? Wij hadden nog nooit een 
kerstboom gehad! Toen ze dat in 
de gaten kregen, reden ze weg 

en kwamen terug met een mooie 
kerstboom. Achteraf denk ik  dat 
ze die gehaald hebben in ‘De Neij 
Wirreld’, zo noemden ze in die tijd 

de Lieshoutse bossen. Ons moeder 
vond het eerst allemaal maar niks. 
Zonder kerstboom was het al druk 
genoeg  in huis. En wat moet je in 
zo’n boom hangen? Gelukkig kon 
onze Jan, via via, voor vijf ballen 
en een stuk of tien kaarshoudertjes 
zorgen. De meisjes werden er op 
uitgestuurd om ‘stoorbandjes’ te 
verzamelen. Dat waren stukjes zil-
verpapier, die door Engelse vlieg-
tuigen werden uitgestrooid, om de 
Duitse radar te storen. Ons moe-
der vond nog wat watten in de 
kast om daarmee ‘sneeuw’ te ma-
ken. Toen alles klaar was, vonden 
we dat dit de mooiste kerstboom 
was, die we ooit hadden gehad. En 
daar was niets van gelogen!”

Pure kerstsfeer
“Met tranen in de ogen zaten we 
met onze Engelse gasten bij de 
kerstboom en zongen kerstliede-

ren. Zij zongen ‘Silent Night’ en 
wij zongen ‘Stille Nacht’. Toen zij 
het lied I’m dreaming of a white 
Christmas’ inzetten, zwegen wij. 
Ze begrepen niet dat we nog nooit 
van Bing Crosby hadden gehoord! 
Eén van de soldaten zag ons moe-
der bij de kerstboom zitten, met 
op haar slip ons Annie, die toen 
nog maar een half jaar oud was. 
Hij werd  helemaal overmand 
door heimwee. Zijn vrouw was 
in verwachting toen hij naar het 
front werd gestuurd. Zijn dochter-
tje had hij nog nooit gezien, laat 
staan vastgehouden!” Zo had ie-
dereen zijn eigen gedachten. Het 
gevoel dat er na deze rotoorlog 
een Nieuwe Wereld zou ontstaan 
overheerste. Dit kerstfeest  was 
een eerste lichtpuntje. 
“Als elfjarig meisje maakte deze 
pure kerstsfeer grote indruk op 
mij”, zegt Bets zacht. “Nooit was 
‘unne neije wirreld’ zo dichtbij ge-
weest. Vrede vieren, samen met 
mensen die vrede brengen. Einde-
lijk vrede! Voor altijd. De volgende 
ochtend gingen we met onze En-
gelse vrienden naar de nachtmis. 
Daarna hebben we samen ontbe-
ten. Ons moeder bakte brood en 
de Tommies brachten eierpoeder 

mee om struif te bakken. Ons va-
der slachtte een konijn voor het 
middageten. Ons moeder maakte 
er hazenpeper van, want dat deelt 
gemakkelijker”, glimlacht Bets.

Nieuwjaarsdag
“Toen we op nieuwjaarsdag uit 
de kerk kwamen, heerste er grote 
bedrijvigheid bij de soldaten. Ze 
moesten in allerijl vertrekken naar 
het Ardennenoffensief. Als kind 
van elf begreep ik daar geen snars 
van. Duurde vrede dan maar zó 
kort?, vroeg ik me vertwijfeld af. 
Nooit hebben wij nog iets gehoord 
van deze drie soldaten. Zijn ze na 
dit mooie kerstfeest toch nog ge-
sneuveld?” Het enige tastbare zijn 
een paar onhandige schrijfsels in 
haar poëziealbum van  Charlie uit 
London, Reginald uit Halford en 
Bill uit Devon.”Ik zal het kerstfeest 
van 1944 nooit vergeten”, zo be-
sluit Bets haar verhaal.

De redacteur van De MooiLaar-
beekkrant stamelt, diep onder de 
indruk, “Bets, bedankt voor jouw 
prachtige kerstverhaal!”

Dorpsraad Beek en Donk wenst 
u prettige Kerstdagen en een 

gelukkig 2016!

Wenst u prettige feestdagen.
Kitty, Mari en personeel

Kerkstraat 22 | 5741 GL Beek en Donk

0492 - 466249 | www.tapperijbeekendonk.nl

Dorpsraad Beek en Donk wenst 
u prettige Kerstdagen en een 

gelukkig 2016!
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Een heel bijzonder kerstfeest als 11-jarig meisje in 1944 

Toen alles klaar was, vonden we 

dit de mooiste kerstboom die we 

ooit hadden gehad

In mijn beste Engels zei ik dan: 

You come mee, twee sister 18 jaar

Vonderweg 23 | Beek en Donk | 0492 461228www.automotiveschadeherstelleenders.nl

Wenst iedereen prettige feestdagen
en een gezond 2016!

Bets van Ham bij haar kerstboom 
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KinderkerstPagina

Obs het klokhuis lespunt Lieshout wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

Het kerstspel van groep 2 op Kindercentrum De Raagten 
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KinderkerstPagina

Obs het klokhuis lespunt Lieshout wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

Het kerstspel van groep 2 op Kindercentrum De Raagten 

Groep 2-3, maar ook de rest van OBS Het Klokhuis uit Beek en Donk wenst 
iedereen hele fijne dagen toe!
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Kerstboeket
Prachtig vol boeket 
in de kerstkleuren
wit/rood
van € 14,99

Kerstboeket
Prachtig vol boeket 
in de kerstkleuren
wit/rood
van € 14,99

HÉ! HEB 

JIJ HET AL 

GEDAAN...?!

HÉ! HEB 

Zondag 27 december geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

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

/DeBiezenTC

@DeBiezenTC    
Aanbieding geldig 

van 23 t/m 29 december
Aanbieding geldig 

van 23 t/m 24 december

40% 
Korting

op alle kerstartikelen
geldig van 27 december t/m 2 januari

Pro-line is consumenten vuurwerk voor proffessionals!
Wist je dat wij de exclusieve 
Pro-line dealer zijn voor 
Laarbeek en omstreken.

Tulpen
1e kwaliteit 
10 takken 
per bos
van € 3,50

Tulpen
1e kwaliteit 
10 takken 

van € 3,50

nu

€1.99
nu

€9.99

Nieuwjaarsboeket
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren.50 cm hoog, 
compleet met vaas 
en versiering
van € 8,99

nu

€5.99

Nieuwjaarsboeket
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren.50 cm hoog, 
compleet met vaas 

Aanbieding geldig 
van 27 t/m 29 december

HÉ! HEB HÉ! HEB HÉ! HEB HÉ! HEB HÉ! HEB HÉ! HEB HÉ! HEB 

JIJ HET AL JIJ HET AL JIJ HET AL JIJ HET AL JIJ HET AL JIJ HET AL JIJ HET AL JIJ HET AL JIJ HET AL JIJ HET AL JIJ HET AL 

GEDAAN...?!GEDAAN...?!GEDAAN...?!GEDAAN...?!GEDAAN...?!GEDAAN...?!GEDAAN...?!GEDAAN...?!GEDAAN...?!GEDAAN...?!GEDAAN...?!GEDAAN...?!GEDAAN...?!GEDAAN...?!

Pro-line is consumenten vuurwerk voor proffessionals!
Wist je dat wij de exclusieve 
Pro-line dealer zijn voor 
Laarbeek en omstreken.

VUURWERK BESTELLEN NATUURLIJK..! 
WWW.TUINCENTRUMDEBIEZEN.NL

Lieshout – Carnavalsvereniging De 
Raopers houdt, in samenwerking met 
KBO-Lieshout, een amusementsmid-
dag voor 50-plussers op zondag 17 
januari. Iedereen is van harte welkom, 
ook als u geen lid bent van de KBO.

De Raopers hebben een vol program-
ma, met onder andere kletsers en 
amusement en natuurlijk ook de eigen 
jeugdraad en dansmariekes. Er is een 
loterij in de pauze met leuke prijzen 
te winnen. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Top1 Toys van Berlo, Dorpsstraat 
47, Lieshout en bij de inloop van het 
Dorpshuis. De kaartjes kosten €5,00 
per stuk. Deze middag begint om 
14.00 uur in zaal de Koekoek. De zaal 
is open vanaf 13.00 uur.

Lieshout – Vanaf heden is het moge-
lijk om in te schrijven voor de Jeugd 
Bonte Middag van C.V. De Raopers. 
Zoals ieder jaar houden De Raopers 
weer een super spetterende bonte 
middag voor de jeugd van Lieshout. 
Kinderen vanaf drie tot dertien jaar 
kunnen hun talenten komen vertonen.

Deze knallende show vindt plaats 
op zondag 24 januari vanaf 13.30 
uur op het grote podium van het 
Dorpshuis in Lieshout. Je kunt je op-
geven door het inschrijfformulier in te 
vullen (inschrijfformulier is te vinden 
op de website van C.V. De Raopers: 
www.cvderaopers.nl) en voor 8 janu-
ari in te leveren bij Mariëlle van Loon, 
Baverdestraat 11 te Lieshout. Voeg bij 
het inschrijfformulier ook meteen een 

usb-stick (met naam) waar de muziek 
van je optreden op staat. Jeugdprins 
Mike, Jeugdprinses Mirthe en heel 
hun gevolg verheugen zich op een 
gezellige middag met veel optredens, 
Allaaaafff...

Op zaterdag 2 januari 2016 organi-
seren de Jeugd van C.V. De Raopers 
weer hun jaarlijkse lege flessenactie 
binnen Lieshout. Hierover meer in de 
MooiLaarbeekKrant. Maar bewaar al-
vast de lege flessen, dan komen zij die 
graag ophalen.

Raopers houden 50+ Bonte MiddagStart inschrijving Jeugd Bonte Middag Raopers 

Vluchtelingen maken kunstwerkjes

Tijdens de vluchtelingenopvang 
hebben kinderen in de opvang 
leuke dingen geknutseld, ge-
kleurd, geverfd, gekleid, enz. 
Alle vrijwilligers die zich op vele 

verschillende manieren hebben 
ingezet Bedankt!

Met vriendelijke groet,
Suzan de Koning

LEZERSPODIUM

 Freddy van de Elzen

Voortgang Dementievriendelijk Laarbeek
Laarbeek - De eerste bijeenkomst om 
Laarbeek dementie vriendelijker te ma-
ken vond plaats op 28 januari 2015. 
Afgelopen jaar zijn er drie werkgroe-
pen, nu nog op de achtergrond, bezig 
geweest om te kijken hoe ze dit kunnen 
realiseren. De werkzaamheden van de 
werkgroepen heeft de gemeente doen 
besluiten om ook voor het komende jaar 
middelen ter beschikking te stellen om 
dit verder uit te ‘rollen’.

Bij deze wil de stuurgroep u graag op de 
hoogte houden van de ontwikkeling en 
dingen die u in 2016 van hen kunt ver-
wachten. 

Werkgroep Beeldvorming en informatie
Een groep van enthousiaste vrijwilligers 
zijn onder regie van een even enthou-
siaste maar ook deskundige vrijwillige 
regisseuse een toneelstuk over demen-
tie/omgang met dementie/begrip voor 
dementie aan het in studeren. Begin 
volgend jaar is het stuk ingestudeerd en 
laten zij via de media horen waar, wan-

neer en hoe het uitgevoerd gaat worden.
Op 17 november j.l. hebben in de kernen 
van Laarbeek informatiebijeenkomsten 
over dementie plaatsgevonden. Deze zijn 
door de Verenigde Ouderen Bonden Bra-
bant (VBOB) en de plaatselijke KBO’s in 
goed overleg met de gemeente georga-
niseerd!

Tot slot is deze werkgroep bezig met het 
ontwikkelen van een folder en andere 
mogelijkheden (mogelijk met bibliotheek) 
om de omgang cq het begrip voor men-
sen met dementie positiever te maken.  

Werkgroep Ketenzorg Dementie
Afgelopen jaar heeft deze werkgroep ie-
dereen in Laarbeek die op wat voor ma-
nier dan ook betrokken is bij dementie in 
beeld gebracht en elkaar laten ontmoe-
ten. Vrijwilligers en professionals kunnen 
elkaar nu beter vinden en hebben aange-
geven elkaar meer te willen ontmoeten. 
Met een moeilijk woord heet dit verbe-
teren van de ‘ketenzorg’ wat ze komend 
jaar door zetten.

Naast deze ketenzorg is deze werkgroep 
o.a. bezig met het verbeteren van de re-
gionale en provinciale samenwerking, het 
betrekken van bedrijven bij dementie, 
Ontwikkeling van de site Guido-Laarbeek 
uitbreiding van de EHBD-koffer en activi-
teiten ontwikkelen om de keten duidelij-
ker te maken.

Werkgroep Meldpunt dementie
In iedere kern van Laarbeek gaan ze van-
uit de wijkteams Meldpunten ontwikke-
len voor alle vragen op gebied van zorg 
en welzijn, maar ook voor vragen op het 
gebied van dementie. 1 April 2016 moe-
ten de wijkteams, maar dus ook de meld-
punten operationeel zijn.

Hopende u bij deze voldoende geïn-
formeerd te hebben, mocht u meer 
willen weten kunt u contact op-
nemen met Henrie Bouwmans die 
de stuurgroep ondersteunt, mail 
hbouwmans@vierbinden.nl of bel naar 
0493-328803.



Donderdag 24 december 2015 31
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk-  In het kader van de 
milieuconferentie in Parijs waar af-
spraken worden gemaakt hoe om 
te gaan met de wereldwijde opwar-
ming, zijn we in Laarbeek aangeland 
bij Gerard Arends. Hij zegt met een 
minimum aan energie zijn huishou-
den te kunnen runnen

Geen gasmeter
Een gasmeter zul je in het houten 
huis van Gerard aan de Peeldijk te-
vergeefs zoeken. De plaats waar die 
heeft gezeten is nog wel te zien, 
maar een hangslot op de aansluiting 
is het enige dat rest. Al zijn hele leven 
is hij bezig om zo onafhankelijk als 
mogelijk van anderen te zijn. In het 
verleden heeft hij geëxperimenteerd 
met een biologisch toilet en andere 
ecologische zaken. Tegenwoordig is 
er nog maar één grote drijfveer over. 
Dat is de CO²-uitstoot. Die moet 
omlaag, want die is verantwoordelijk 
voor de opwarming van de aarde én 
verpest het milieu. Daar is de inrich-

ting en energiehuishouding van Ge-
rard vooral aan opgehangen. Daar-
naast probeert hij met een goede 
beluchting en afdoende isolatie het 
energieverlies zo klein mogelijk te 
laten zijn.

Overal zonnepanelen
Op zijn huis, garage en kippenhok 
liggen zonnepanelen. De 32 pane-
len zorgen voor de elektriciteit, die 
hij nodig heeft voor verwarming 
van zijn huis, het koken op inductie 
en zijn auto. De auto is natuurlijk 
elektrisch met een aangepast ac-
cupakket. Dit zorgt ervoor dat het 
brandstofverbruik nihil is, als je hem 
op een normale manier rijdt. De 
verwarming van zijn huis gaat met 
stralingspanelen, die aan het plafond 
in de diverse ruimtes hangen. Voor 
snelle opwarming en extra warmte in 
koude periodes beschikt hij over een 
pellet kachel, die met geperst hout 
wordt gestookt. De panelen aan het 
plafond produceren een aangename 
warmte, die heel anders is dan de 
vloerverwarming of de gewone ver-
warming met radiatoren. De ener-

giekosten van zijn huishouden zijn 
op het moment €10,-per maand. 
Aan het einde van het jaar krijgt hij 
nog eens €300,- terug, zodat hij er 
nog op verdient ook.

Duurzaam gebruik van fossiele brand-
stoffen
Belangrijk is volgens Gerard, dat ieder-
een er nu van doordrongen wordt dat 
het fout gaat met het gebruik van fos-

siele brandstoffen. “De 1.000.000 jaar 
die olie, steenkool en gas nodig had-
den om zich te vormen, gebruikt de 
mensheid in 100 jaar op”, verzucht hij, 
“dit kan echt niet.” Hij vervolgt: “We 

kunnen wel blijven wachten op aller-
lei ontwikkelingen, maar ik wil graag 
meteen resultaat zien.” Gerard vertelt 
dat hij er blij van wordt als de meter te-
rugloopt en ziet dat hij bijna geen geld 

meer hoeft uit te geven aan elektriciteit 
en al helemaal niet aan gas. Er zijn in 
diverse plaatsen in Nederland initiatie-
ven om te komen tot een duurzamer 
gebruik van fossiele brandstoffen en 
dus minder CO²-uitstoot. 

In Laarbeek kan contact opgenomen 
worden met Wim Hijnen als het gaat 
om het energiezuinig(er) maken van 
een woning. Wim geeft advies aan 
huis. Het advies is geheel vrijblijvend 
en gratis. Wim komt eventueel met een 
infraroodcamera bij u kijken waar uw 
woning warmte verliest. Op de web-
site www.duurzaamwonenlaarbeek.nl 
is een contactformulier opgenomen, 
zodat u zelf actie kunt ondernemen.

Gerard Arends ‘runt’ een zelfvoorzienend huishouden

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

Munten, kaarten, postzegels en 
theezakjes. Het zijn zo maar wat 
populaire verzamelitems. Maar er 
is nog veel meer. Mensen verza-
melen de meest bijzondere dingen, 
ook in ons Mooi(e) Laarbeek.
Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van de decembermaand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij Gerda 
en Piet Burgt, woonachtig aan de 
Grensweg nummer 2 in Beek en 
Donk. Vol trots vertelt Gerda over 
haar prachtige verzameling mini-
kerststalletjes.

Verrassing
Met enige moeite vindt 
DeMooiLaarbeekKrant Grensweg 
nummer 2. Het is bijna in Mariahout. 
Piet is 62 en zijn vrouw 64 jaar 
oud. Piet verzorgt voor de firma 
Heijmans het onderhoud bij enkele 
GGZ-instellingen. Gerda werkt voor 
De Zorgboog in De Regt in Beek en 
Donk. Ze hebben  twee kleinkinde-
ren, Noud is drie en Ties is zes jaar. 
Ze zijn vandaag bij opa en oma. 
Piet belde De MooiLaarbeekKrant 
met de tip dat zijn vrouw een gro-
te verzameling minikerststalletjes 
heeft. Of De MooiLaarbeekKrant 
eens wilde komen kijken?

Omdat de actie van Piet bedoeld 
was als verrassing, werd op ge-
dempte toon absolute  geheimhou-
ding afgesproken. Contact alleen 
via mobiel, e-mail via het mailadres 
van Piet zijn werkgever. “Echt ge-
holpen heeft het allemaal niet”, 
lacht Gerda. “Ik kreeg al snel in de 
gaten dat er dit jaar iets bijzonders 
aan de hand was. Hij zat me op-
vallend vaak achter mijn veren dat 
ik mijn kerststalletjes tevoorschijn 
moest halen!”

De verzameling
De verzameling staat keurig op-
gesteld tegen een zijwand van de 
woonkamer. Piet heeft van hout een 
mooie kerstboom tegen de muur 
bevestigd, waar ook nog kerststal-
letjes op staan. Gerda steekt met-
een van wal. Haar eerste kerststal 
kreeg ze in 1976 toen ze trouwden. 
“Later zag ik op een tentoonstelling 
in het Boerenbondmuseum prach-
tige kerststalletjes”, zegt Gerda. 

“Ook in de Wereldwinkel viel mijn 
oog op hele mooie minikerststal-
letjes uit verschillende landen. Zó 
mooi, dat ik besloot om ze te gaan 
sparen.” Sommige exemplaren 
kocht Gerda als ze op vakantie wa-
ren. Andere kreeg ze van vrienden 
en familieleden. “Het komt goed 
uit dat ik in december jarig ben”, 
lacht Gerda. De teller staat inmid-
dels op 93 minikerststalletjes.

Bijzondere exemplaren
Vol trots toont Gerda een aantal 
exemplaren. Het zijn stuk voor stuk 
kunstwerkjes. Bij elk voorbeeld ver-
telt Gerda enthousiast hoe ze er-
aan kwam. “Kijk, deze brachten we 
mee toen we op vakantie waren in 
Rocamadour in Frankrijk. En deze is 
gemaakt door de zusters in Vessem 
in een struisvogelei. En dit is weer 
een heel moderne, die kochten we 
in de basiliek van Oudenbosch. En 

deze is helemaal gemaakt van textiel 
en komt uit China. En deze kleurige 
beeldengroep komt uit Ecuador.” 
Sommige kerststalletjes zijn zo klein 
dat De MooiLaarbeekKrant zich 
afvraagt hoe de kunstenaar er die 
hele kleine poppetjes in heeft kun-
nen krijgen. De trots van Gerda is 
een miniatuur ter grootte van een 
opengewerkte eikel met ook daarin 
minuscuul kleine poppetjes waar-
aan geen enkel detail ontbreekt! 
Het beeldengroepje dat Gerda ‘ne-
ver en nooit’ kwijt zou willen raken, 
komt nog van haar thuis en is 75 

jaar oud. Het superkleine kribje met 
het Kindje Jezus erin, is gemaakt 
van een luciferdoosje! 

Oproep
“Mochten er onder de lezers men-
sen zijn die minikerststalletjes heb-
ben waar ze niks mee doen, dan 
houd ik me aanbevolen”, zegt 
Gerda. “Mensen kunnen contact 
opnemen via ons e-mailadres piet-
gerda@kpnmail.nl, besluit ze en-
thousiast haar verhaal.

Mooi Laarbeek Verzamelt...

tige kerststalletjes”, zegt Gerda. 

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...

komt nog van haar thuis en is 75 

Mijn oog viel op hele mooie mini-
kerststalletjes uit verschillende lan-
den. Zó mooi, dat ik besloot om ze 

te gaan sparen

We kunnen wel blijven wachten 
op allerlei ontwikkelingen, maar ik 

wil graag meteen resultaat zien
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Een aandeel in elkaar

De prijs is een prachtige beloning voor onze initiatiefrijke klanten

Rabobank Peel Noord werkt graag samen met ondernemers aan een duurzame
toekomst door toegang te geven tot financiering, kennis en netwerken. Zo hebben
we een aandeel in elkaar en bereiken we gezamenlijke doelen. Nu, en voor later.

Samen doelen bereiken 

van harte
gefeliciteerd!

Winnaars ZLTO
Initiatiefprijs

Boer Bier
Water en
Heyde Hoeve

Aarle-Rixtel – Na 2 weken vakantie 
en maandenlange voorbereiding is 
het op 1 januari eindelijk zover, ca-
fetaria Le Patat aan de Dorpsstraat 
in Aarle-Rixtel heropent de deuren 
en hijst zichzelf direct in een ander 
jasje. “Maar de inhoud blijft gewoon 
hetzelfde hoor”, benadrukt Jolanda 
Relou, een van de 3 uitbaters van 
deze zaak.

“Per 1 januari a.s. zijn wij aange-
sloten bij de cafetariaformule Plaza 
Food for All. Vanaf dat moment tre-
den wij dan ook naar buiten als Plaza 
Le Patat”, aldus Jolanda. Met het 
toetreden tot deze kwaliteitsformule 
probeert de cafetaria zich nog meer 
te onderscheiden ten opzichte van 
haar collega’s in de omgeving. Suus 
Krause legt uit: “Momenteel zit er 
geen andere Plaza-vestiging in deze 
regio. Wij zijn hiervoor benaderd en 
hebben goed overwogen om dit wel 

of niet te doen. Ook hebben we ge-
keken naar de toekomst, zeker om-
dat er ook in onze sector heel veel 
aan het veranderen is. De formule 
Plaza Food for All speelt hier goed op 
in, luistert naar wensen van gast en 
ondernemer en gaat mee met de tijd. 
Een soort cafetaria 3.0 zeg maar.”

Zo kan er onder andere vanaf 1 ja-
nuari ook online besteld worden, bij-
voorbeeld via de nieuwe bestelapp 
die gratis te downloaden is. En naast 
de gewaarborgde kwaliteitsproduc-
ten, extra toezicht op steeds stren-
gere hygiëne-eisen en verantwoord 
ondernemerschap, dragen zij ook 
een belangrijk steentje bij aan een 
specifieke doelgroep. “Samen met 
Plaza is ervoor gekozen om voor elk 
verkocht kindermenu een bedrag te 
doneren aan Villa Pardoes, een va-
kantieverblijf voor ernstig, mogelijk 
levensbedreigende zieke kinderen 

en hun familie. 
Maar ook door 
collectief in te 
kopen samen 
met andere 
Plaza-collega’s 
kunnen wij 
driewekelijks, en tussendoor, aller-
lei unieke acties en voordeel blijven 
aanbieden.” aldus Bart Krause. Zo 
worden er begin januari 6.000 friet-
zakken huis aan huis verspreid om 
gratis te laten vullen, en er volgt nog 
een leuke actie met bigshoppers om 
iedereen te laten weten dat er een 
Plaza in de buurt zit.

Een nieuwe uitstraling dus, maar 
met hetzelfde team en dezelfde ver-
trouwde gezichten. 
Want Plaza Le Patat blijft gewoon ’n 
Zaak met Smaak!

Cafetaria Le Patat wordt Plaza Le Patat
Advertorial Samen Sterk in Laarbeek

Laarbeek – Armoede is dichterbij dan 
je denkt. De organisatie Samen Sterk 
in Laarbeek maakt zich hier sterk voor.

Zij verzamelen alle bruikbare goederen 
in zoals; verzorgingsproducten, speel-
goed, kleding, woonspulletjes en zelfs 
voedsel. Zij schenken dit aan mensen 

die het hard nodig hebben. Bent u ie-
mand die hun hulp kan gebruiken? Of 
bent u juist iemand die iets kan missen? 
Neem dan contact op met Samen Sterk, 
want samen is men sterk! Stuur een mail 
naar info@samensterkinLaarbeek.nl of 
bel met Wendy, tel. 06–52103385.

Laarbeek - Het einde van 2015 in 
is in zicht. De Goede Doelencom-
missie van Rotary Gemert – Beek 
en Donk – Lieshout heeft weder-
om lokale projecten financiële on-
dersteuning gegeven. Steeds meer 
verenigingen en instellingen leren 
de weg kennen naar Rotary voor 
het indienen van een aanvraag 
voor het ondersteunen van lokale 
activiteiten. 

Deze maand is er aan maar liefst 
vijftien projecten een bedrag toe-
gekend. De instellingen die een 
bijdrage hebben ontvangen zijn: 
L’accolade vakantie voor gehandi-
capten; Lezingenreeks Literair café 
Alleman i.s.m. Bibliotheek; Read 
to Grow plaatsen bibliotheek-
kastjes; Organisatie Millus Muziek 
Matinee; Muziekfeest mensen 
met een beperking; Stichting Cei-
goed; Buurtverening SMW Lies-
hout; Organiseren buurtendag; 
70ste sinterklaasoptocht Gemert; 
Uitstapje dagbesteding ouderen 
Handel; Zonnebloem Gemert-
Handel-Mortel; ViERBINDEN: Dag 
Mantelzorg Laarbeek; Diomage 
zijspanrun; IVN Laarbeek; De Bun-
ker; Leonarduskerk Beek en Donk; 
Fanfare St. Cecilia en toneelver-
eniging Voetlicht Milheeze; ORO 
Beek en Donk. 

Rotary zet zich in zo veel moge-
lijk projecten te voorzien van een 
kleine financiële injectie. Deze ser-
viceclub verwerft haar middelen 
met de uitvoering van fondswer-
vende activiteiten en middels een 
bijdrage van WiSH Outdoor, die 
ook dit jaar weer €20.000,00 heeft 
bijgedragen. 

Er zijn ook aanvragen die geen on-
dersteuning ontvangen. Dit komt 
omdat Rotary geen financiële bij-
drage geeft aan de organisatie van 
feesten of aan projecten die zelf 
ook weer geld aan het werven zijn 
voor andere goede doelen. 

Verenigingen en instellingen vinden steeds meer de weg

Rotary ondersteunt 15 nieuwe projecten 

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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Bedrijf:               Urnenhuis en Van Ganzewinkel
                          Natuursteen
In gesprek met:  Carlo Aliëff
Locatie:              Mierloseweg 284, Helmond
Redacteur:         Martien van den Heuvel

In 1888 begon de familie Van Ganzewinkel in 
Eindhoven een kleine steenhouwerij. Na verschil-
lende overnames van het bedrijf door jongere ge-
neraties Van Ganzewinkel kan Van Ganzewinkel 
Natuursteen nu met gepaste trots terugkijken 
op 127 jaar ervaring in natuursteen. Inmiddels 
staat de vijfde generatie aan het roer in de win-
kel met showroom en eigen werkplaats aan de 
Mierloseweg 286 in Helmond. Gespecialiseerd 
in grafstenen en urnen biedt Van Ganzewinkel 
Natuursteen een dierbare herinnering aan de over-
ledene. Vele tevreden klanten uit de wijde omge-
ving wisten hun weg al te vinden naar de winkel. 

Waarvoor kunnen mensen bij jullie terecht?
“Wij zorgen ervoor dat de mensen die bij ons te-
rechtkomen hun dierbare overledene op een ge-
denkwaardige en mooie manier kunnen blijven 
herinneren. Wij verzorgen de graven op een be-
graafplaats, maar wij kunnen ook op heel veel 
verschillende manieren ervoor zorgen dat de as op 
een mooie manier bewaard wordt. Tegenwoordig 
worden overledenen, zeker hier in het zuiden van 
het land, steeds vaker gecremeerd. Wij volgen die 
trend op de voet en met onze innovatieve produc-
ten en objecten kunnen onze klanten hun dierbaren 
altijd bij zich houden,” aldus Carlo Aliëff van het 
Urnenhuis en Van Ganzewinkel Natuursteen.

En als ze speciale wensen hebben?
“Bij ons staan de klanten altijd centraal. Juist om-
dat de klant bij ons komt in een emotioneel zware 
periode, moet hij of zij zeker weten dat hij of zij op 
ons kan rekenen. Wij nemen alle praktische zaken 
voor onze rekening. We bieden een hele waaier aan 
objecten om de herinnering aan de dierbare over-
ledene levend te houden. We kunnen de as van de 

overledene bijvoorbeeld in sieraden verwerken, maar 
ook in glas of andere materialen, duurzaam uiteraard 
want ze moeten de tand des tijds kunnen doorstaan 
in weer en wind. Daarnaast is het ook mogelijk om 
een lok haar te bewaren of een vingerafdruk te ge-
bruiken in de urn. En we houden ook altijd rekening 
met bijvoorbeeld de inrichting van het huis waar de 
urn of het gedenkobject komt te staan.” 

Wat hebben jullie nog meer te bieden?
“Wij regelen desgewenst ook het onderhoud 
of de renovatie van graven of begraafplaatsen. 
Als iemand begraven is, regelen we kosteloos 
een tijdelijk gedenkmonument, zodat het graf 
niet naamloos achterblijft. Daarna wordt het 

door de familie gekozen gedenkmonument ge-
plaatst. Bij graven zijn er heel veel mogelijkhe-
den met verschillende ornamenten, zoals een 
lantaarn of een vaas. Eigen ideeën van mensen 
zijn ook altijd welkom. Dankzij onze 127 jaar 
ervaring en ons uitgebreide netwerk van leve-
ranciers kunnen wij aan alle wensen voldoen.  
Juist bij het afscheid van een dierbare is het ui-
teraard essentieel dat alles vlekkeloos en naar 
wens verloopt,” legt Carlo uit. “En als oudere 
mensen niet meer goed ter been zijn, bieden 
wij ook aan om bij hem of haar thuis alles te 
overlopen, zodat iedereen tevreden is en alles 
tot in de puntjes wordt geregeld.”

Hoe kunnen onze lezers jullie vinden?
Voor extra informatie over het Urnenhuis en Van 
Ganzewinkel Natuursteen neem je gerust een 
kijkje op onze websites www.urnenhuis.nl en 
www.vanganzewinkelnatuursteen.nl. Je kunt ook 
altijd naar de winkel gaan aan de Mierloseweg 
284 in Helmond. De winkel is van maandag tot 
en met vrijdag geopend van 9 tot 17 uur. “Maar 
omdat de kans bestaat dat wij op huisbezoek zijn 
of misschien wel in het crematorium of bij de 
begraafplaats, is een telefoontje altijd praktisch: 
0492 521545 of 06-22149040. Daarnaast zijn we 
nu bezig met een online webshop. Op die manier 
bieden we onze klanten een nog betere indruk 
van wat er allemaal mogelijk is,” voegt Carlo toe. 

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

OP DE KOFFIE BIJ...  VAN GANZENWINKEL

Wij wensen u
fijne feestdagen en 
een gelukkig 2016!

Op 25 december en 1 januari is ons kantoor gesloten.

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

Carlo Aliëff

Lieshout/Mariahout - Scouting Lieshout 
– Mariahout stond zaterdag 19 decem-
ber in het teken van Kerst 2015. Tijdens 
een gezamenlijke opkomst werd door 
de Bevers, Welpen, Scouts en Explorers 
kerst gevierd. Voorafgaand aan deze 
speciale opkomst was de blokhut voor-
bereid voor een leuke kerstviering door 
de grote zaal in te richten voor een ge-
zamenlijke lunch en deze aan te kleden 
met een vrolijke kerstboom en andere 
kerstversiering.

Om 10.00 uur werd de opkomst ge-
opend met het hijsen van de verschillen-
de vlaggen.  De Explorers hadden voor 
deze kerstopkomst een vossenjacht door 
de kern van Lieshout georganiseerd.  
Voor deze vossenjacht hadden de Ex-
plorers gekozen voor de ‘Oleaat’ tocht-
techniek. Het oleaat is een stukje inge-
tekende route op een doorzichtig stuk 
folie. Door vervolgens deze folie goed op 
een kaartje te leggen kan de juiste route 
worden gevonden. De leden, leiding en 
aanwezige hulp-ouders werden verdeeld 
over een zestal groepen en na een korte 
uitleg ging de tocht van start. 

Tijdens de vossenjacht waren in de kern 
van Lieshout 10 vossen verstopt. Bij 
elke gevonden vos moest een opdracht 
worden uitgevoerd. Enkele opdrachten 
waren; het roosteren van marshmallows 
boven een vuurtje in een vuurkorf.  Een 
woord maken van een aantal letters. Sa-
menwerking in een opdracht om deze te 
vervullen kwam ook aan de orde. Maar 
ook kracht was er nodig om weer een 
andere opdracht te vervullen. 

Gedurende de vossenjacht werd door 
vrijwilligers de blokhut verder voorbe-
reid voor een afsluiting in kerstsfeer 
met feestelijk aangeklede tafels. Nadat 
de groepen na ruim 2 uur alle vossen 
gevonden hadden en weer bij de blok-
hut terugkwamen, werden zij dan ook 
begroet met vrolijke kerstmuziek en de 
geur van warme chocolademelk en wor-
stenbroodjes. Onder het genot van deze 
lekkernijen werden de ervaringen van de 
vossenjacht uitgewisseld. 

Ook werd tijdens de opkomst door het 
bestuur aan de aanwezige ouders ge-
vraagd om samen met hen na te denken 
over nieuwe leiding bij de Bevers. Hetty 

Prinsen heeft de afgelopen 15 jaar met 
veel passie, creativiteit, en vakkundig-
heid de leiding gehad over de Bevers van 
Scouting Lieshout – Mariahout. Aan het 
begin van dit seizoen heeft Hetty echter 
aangegeven om, na 15 jaren van trouwe 
dienst, te stoppen als leidster. Bestuur en 
leiding van Scouting Lieshout – Maria-
hout betreuren, maar hebben uiteraard 
begrip voor haar besluit en hopen Hetty 
nog jaren op andere belangrijke functies 
binnen Scouting Lieshout – Mariahout in 
te kunnen zetten. 

De geslaagde kerst-opkomst werd hierna 
rond 13.30 uur afgesloten. Leiding en 
bestuur van Scouting Lieshout – Maria-
hout kijken terug op een geweldig leuk 
en succesvol 2015 en willen hierbij alle 
vrijwilligers, bedrijven en andere organi-
saties bedanken voor hun bijdragen en 
wensen iedereen prettige kerstdagen en 
een uitdagend 2016 toe!

Vanaf maandag 4 januari 2016 gaan de 
opkomsten weer van start op de gebrui-
kelijke dagen en tijden. Bezoek ook hun 
Facebookpagina voor meer verslagen en 
foto’s.

Hetty Prinsen stopt na 15 jaar met leiding over de Bevers

Scouting Lieshout – Mariahout sluit 2015 gezamenlijk af

De  leden van Scouting Lieshout-Mariahout onder het nieuwe afdak van de Blokhut van Scouting Lieshout – Mariahout

Winter-wandeltocht bij VV Mariahout
Mariahout - Zin om om na de feest-
dagen een frisse neus te halen of met 
het gezin een gezellige wandeltocht te 
maken? Doe dan mee met de winter-
wandeltocht van VV Mariahout.

De wandeltocht is geschikt voor jong 
en oud en voorzien van leuke vragen 
en opdrachten onderweg. De tocht 
wordt gehouden op zondag 27 decem-
ber. Inschrijven en vertrekken kan vanaf 
de kantine tussen 13.00 en 14.00 uur. 
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...

Horizontaal
  1. Geweven band (4)
  4. Koud groentegerecht (6)
  8. Daar (2)
  9. Paling (3)
10. Lichtgevende buis (2)
12. Voegwoord (2)
15. Onderdeel van een kerststal (6)
18. Santé (6)
19. Voordat (3)
21. Rotsbank in zee (3)
23. Honingdrank (3)
25. Duisternis (6)
28. Argon (2)
29. Ingepakt cadeautje (5)
31. Diskjockey (2)
32. Verbruikt (2)
34. Muzieknoot (2)
35. Ruimte voor dieren (4)
38. Uitblinker (3)
39. Spil (2)
41. Laatste dag van het jaar (7)
43. Viering van een belangrijke
      gebeurtenis (5)
44. Klaar (2)
46. Feestmaaltijd (5)
47. Lekkernij die op Oudejaarsavond 
      gegeten wordt (7)

Verticaal
  1. Smakelijk (6)
  2. Titel (2)
  3. Tantalium (2)
  4. Winters voertuig (4)
  5. Schuifbak (2)
  6. Doctor (2)
  7. Glinsterende deeltjes (7)
11. Dierbaar (4)
13. Harmonie (5)
14. Gewas met een houtige stam (4)
16. Geluid van een schaap (2)
17. Gaar maken van vlees (6)
20. Soort hert (7)
22. Tablet-pc (4)
24. En anderen (2)
26. Kilojoule (2)
27. Vuurwerk (5)
30. Met lage temperatuur (4)
33. Familielid (2)
36. Verbindingsstuk (3)
37. Edelmetaal (4)
38. Graanafval (3)
40. Soort luxebrood (4)
42. Bloeiwijze (3)
45. Reeds (2)

Attent
Bezinning
Boom
Engelenhaar
Feesten
Film
Geluk
Genieten
Gezond
Goud
Kerstmis
Knus
Koken
Koud
Leuk

Lief
Muts
Muziek
Noren
Pakje
Piek
Samen
Sjaal
Slee
Ster
Trui
Uitslapen
Wens
Winters

REBUS

K
R
U
I
S
W

O
O
R
D

P
U
Z

Z
E
L

WOORDZOEKER

kleurplaat
Cadeaubon van Tante PiP t.w.v. €20,00 

voor de mooiste tekening.

Leuk prijsje voor 
de winnaar!

De tekening kan ingeleverd worden tot en met 31 
december 2015 bij het kantoor van:

De MooiLaarbeekKrant 
Heuvelplein 3, 5741 JH te Beek en Donk. 

De winnaar wordt bekendgemaakt in 
De MooiLaarbeekKrant van donderdag 7 januari 2016.

Naam:            
Adres:            
Woonplaats:           
Telefoonnummer:           

Tante 
PiP
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Beek en Donk - Wie in de donkere dagen 
voor kerst door de Lijsterlaan wandelt in 
Beek en Donk, kan van veraf zien waar 
Hanneke en Christ Vogels wonen. Hun 
huis en hun tuin zijn versierd met een 
ontelbaar aantal lichtjes. Door de ge-
opende gordijnen is te zien dat ook de 
binnenkant van het huis uitbundig de 
kerstgedachte uitstraalt. Alle reden voor 
De MooiLaarbeekKrant om eens een 
kijkje te nemen.

Ieder zijn eigen hobby
Hanneke is 59 en Christ 61 jaar oud. Ze 
hebben twee kinderen en vier kleinkinde-
ren. Hanneke werkt bij de kinderopvang 
van Fides en Christ houdt zich bezig met 
het maken van sierhekwerken. Christ 
verzamelt alles wat met Elvis Presley 
te maken heeft. Hanneke gaat over de 
kerstversieringen. “Mijn hobby is niet zo 
duur”, plaagt Hanneke, “want ik ben er 
maar één maand per jaar mee bezig.” 

Het opbouwen
Elk jaar, meteen als de Goedheiligman 
weer is afgereisd naar Spanje, begint 
Hanneke aan het opbouwen. Meubels 
worden verschoven en kerstspullen wor-
den via de vlizotrap van de vliering ge-
haald. “Met het creatieve proces hoeft 
Christ zich niet te bemoeien”, zegt Han-
neke streng. “Ik ben blij dat Christ er 

geen moeite mee heeft dat ik de woon-
kamer een maand lang zo op zijn kop 
zet”, voegt ze er vergoelijkend aan toe. 
Hanneke sluit alle lichtjes zelf aan. Christ 
kijkt of het veilig is. “Maar hij keurt het 
meestal wel goed hoor”, lacht Hanneke. 
“De verlichting springt automatisch aan 
om vijf over zes en gaat uit om elf uur.” 

Blikvanger is de prachtige kerstboom
In de prachtige kerstboom hangen ontzet-
tend veel ballen. In de boom zitten ook 
nog eens 900 lichtjes verwerkt! Voor het 
optuigen van de boom had Hanneke een 
hele dag nodig. “Ze was ’s nachts om half 
twee pas klaar. Dat heb ik maar niet meer 
afgewacht”, zucht Christ, “want ik moest 
de volgende dag vroeg naar mijn werk.”

De kerststal
De kerststal staat op de grond onder de 
kerstboom. Het zijn mooie, royale beeld-
jes. Opvallend zijn de vele dieren: de 
schapen, de eekhoorn, de uil, herten. Er 
is zelfs een vijvertje en een watervalletje. 
Om het hoekje staan de drie wijzen uit 
het Oosten. “Die komen niet bij de kerst-
stal”, vertelt Hanneke, “want ik ruim 1 
januari alles op en pas op 6 januari is het 
Driekoningen. Speciale aandacht vraagt 
Christ voor de authentieke kameel die ze 
in Turkije kochten. ”En de ezel ?”, vraagt 
De MooiLaarbeekKrant. “Die kochten we 
in Griekenland”, lacht Hanneke.

Het dorp met verlichte Lemaxhuisjes
Op de kast staat, heel sfeervol, een dorp 
opgesteld. Allemaal verlichte Lemax-
huisjes in een soort Dickensstijl. “Deze 
verzameling is ooit begonnen met één 
huisje”, glimlacht Hanneke. Christ ver-
telt dat een groter dorp in de planning 
zit, eventueel met een rijdend Märklin-
treintje.

Veel plezier
Hanneke zegt dat ze, ondanks het vele 
werk, er zelf ieder jaar weer ontzettend 
veel plezier aan beleeft om met haar 
creativiteit het hele huis -inclusief wc- in 
de kerssfeer te brengen. Haar kinderen 
en kleinkinderen genieten er met volle 
teugen van, evenals de kinderen van 
de kinderopvang die jaarlijks op bezoek 
komen.

Uitnodiging
Als De MooiLaarbeekKrant vanuit een 
inmiddels donkere Lijsterlaan nog een 
blik werpt op het prachtig verlichte huis, 
zegt Hanneke enthousiast: “Als voorbij-
gangers zien dat de verlichting aan is en 
we zijn thuis, mogen ze gerust aanbel-
len om ook eens binnen te kijken.”

Wenst u fijne 
kerstdagen 
en een goed 
2016 toe!

info@coverhoeven.nl
Voor al uw rioolontstoppingen

www.risero.nl  06-10025295
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Kerstsfeer XXL in de Lijsterlaan in Beek en Donk TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Vrouw, echtgenote, mama en collega. Met man, drie kinderen en een baan. 
Chaotisch en verstrooid, actief en creatief, emotioneel en betrokken.

Geen plaats in de herberg
Onder de kerstboom lees ik met mijn 
gezin het kerstverhaal. Het roept 
warme herinneringen op aan mijn 
jeugd waarin vier weken voor kerst-
mis de kaarsjes van de adventskrans 
werden aangestoken. Op kerstavond 
gingen we samen naar de kerk waar 
we zongen in het kinderkoor. We luis-
terden naar traditionele kerstverha-
len. Ik kon het me niet voorstellen dat 
mensen Jozef en de hoogzwangere 
Maria verder stuurden. Er was geen 
plaats in de herberg.

Als volwassene koester ik oude tradi-
ties. Ook in mijn gezin wordt er vier 
weken voorafgaand aan de kerst een 
kaars ontstoken. Maar nog nooit heb 
ik zo sterk het gevoel gehad dat ik 
ben veranderd in een van de herber-
giers. Als Jozef en Maria deze kerst 
aan mijn deur zouden kloppen, zou ik 
ze dan binnenlaten? In mijn herberg 
is waarschijnlijk ook geen plaats.

Terwijl in De Dreef de op-
klapbedjes weer zijn opgehaald  

en de sportactiviteiten weer 
volgens normale schema’s 

verlopen, trekt ergens in 
Nederland een groep 

mensen. Mensen die 
telkens na 72 uur op 

een andere plek 
gesta-

tioneerd worden. Mensen die ooit een 
ander leven hadden, maar die om wat 
voor reden dan ook hebben moeten 
vluchten. Hun herberg is telkens een 
andere locatie waar ze met velen 
naast elkaar moeten leven.

Ik probeer het mijn kinderen uit te 
leggen. Stel dat Nederland een dictat-
uur was. Gewone mensen mochten 
niet meer vrij zeggen hoe ze over 
dingen dachten. Kritische mensen 
werden opgepakt. In het holst van 
de nacht of op plekken waar zoveel 
mogelijk mensen het zien. Bombarde-
menten vinden plaats omdat in jouw 
leefomgeving terroristen zitten. Weet 
de piloot van de andere kant van de 
wereld het verschil tussen een terror-
istencel of de school van je kinderen? 
Hoewel ik erg aan mijn woonplaats 
gehecht ben, zou ik mijn geliefden 
beschermen, huis en haard verlaten 
en vertrekken naar een veilige plek.

Bij het uitdelen van de Laarbeekse 
complimenten kreeg een voormalige 
vluchteling een compliment voor zijn 
vrijwilligerswerk. Wethouder Briels 
vroeg hem wat anders was in Neder-
land. Ik dacht meteen aan kou, regen, 
groene weilanden. De man hoefde 
niet lang na te denken en sprak ‘vri-
jheid’. Op het journaal demonstreren 
agressieve lieden tegen de komst van 
asielzoekerscentra. Weer geen  plaats 

in de herberg, tot ik vanmorgen 
het radionieuws hoorde. In een 
landelijk onderzoek geeft 71% van 
de Nederlanders aan wel asielzoek-
ers in hun buurt te accepteren. 
Staat de deur van de herberg toch 
op een kier?

Mijn hobby is niet zo duur, want 

ik ben er maar één maand per 

jaar mee bezig

Carma Huidverzorging 
wenst u vrolijke 

kerstdagen

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

L. Verbakel B.V. is al 44 jaar een toonaangevend bedrijf op 
het gebied van ontwerpen, produceren en leveren van hoog-
waardige VERBA-voerautomaten voor de moderne varkens-
houderij. Een modern bedrijf dat bekend staat om voerauto-
maten met een hoge kwaliteitsstandaard die gemaakt zijn 
van duurzame en milieuvriendelijke grondstoffen.

Voor ons enthousiaste team van 25 medewerkers zijn wij op zoek 
naar een fulltime:

Technisch werkvoorbereider/
Verkoopmedewerker binnendienst

Diverse functiegebieden:
- Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze binnenlandse 

en buitenlandse klanten.
- Je maakt werkorders aan voor onze productieafdelingen.
- Je maakt technische tekeningen van nieuwe producten.
- Je organiseert het transport naar onze klanten.
- Je werkt mee op beurzen.

Wij zoeken een enthousiaste, gemotiveerde en commerciële collega 
die secuur werkt en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel heeft 
staan. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke 
functie en je kunt perfect mondeling en schriftelijk communiceren in 
Engels en Duits. Een technische MBO-opleiding en ervaring met
CAD-systemen is vereist.

Wij bieden je een leuke, afwisselende en zelfstandige baan in een 
plezierige werkomgeving bij een toonaangevende fabrikant.

Heb je interesse in deze leuke functie, stuur dan je motivatie 
met CV naar: L. Verbakel B.V., t.a.v. Jeroen Gloudemans, 

Industrieweg 13, 5492 NG te Sint-Oedenrode of mail
naar jeroen@verba.nl.

 

 

 

 

De Fractie Frans Biemans 
wenst iedereen 

Vredige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar!

Vredige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar!
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Vijverlaan 1 - 5404 KH Uden - Tel: 0413-265960 - www.vanoortinterieurs.nl

DE DECEMBEROPRUIMING BIJ VAN OORT
VAN 26 T/M 31 DECEMBER IS EEN FEEST!

2E KERSTDAG EN ZONDAG 27 DECEMBER

GEOPEND!

Tijdens onze opruiming hebben we niet alleen heel veel voordeel 
op veel showmodellen, maar ook een wijnproeverij en een luister-
show met Karma high-end audio products.

Onder het genot van een lekker drankje of hapje loopt U dan wel-
licht nog tegen een mooie aanbieding aan. Speciaal voor U als 
vaste klant mag U bij aankoop van een showmodel in onze oprui-
ming een keuze maken uit onze gift-shop.*

Extra openingstijden:
Op 2e kerstdag 26 december en zondag 27 december 
zijn we geopend van 12.00 - 17.00 uur.
Het team van Van Oort Interieurs wenst U 
Feestelijke Kerstdagen en een gezond 2016!

*alleen voor aankopen 
vanaf € 1000,-. Zie ook 
onze actievoorwaarden op 
www.vanoortinterieurs.nl

6  D A G E N
V OORDEEL
P A K K E N
2 6  T / M  3 1  D E C E M B E R

Vaarwel 2015  en bedankt!
Het jaar 2015 loopt ten einde. 
We kijken kort terug op een jaar 
dat turbulent begon met een ont-
knoping van de vertrouwenscrisis 
rond burgemeester Hans Ubachs. 
Het in januari verschenen rap-
port van de commissie de Cloe 
beschreef en bracht helderheid 
in de thema’s: bedreigende wer-
komgeving, onveilige cultuur en 
met name bestuurlijke integriteit. 
Op aangeven van Commissaris 
van den Donk en onder leiding 
van waarnemend burgemees-
ter Ronnes is afgelopen jaar aan 
deze thema’s hard gewerkt. De 
bestuurlijke storm op het poli-
tieke meer is geluwd; de politieke 
cultuur is veranderd; het Laar-
beeks bootje is thans in rustiger 
vaarwater gekomen. De benoe-
mingsprocedure voor de nieuwe 
burgemeester is in het najaar in 
gang gezet en ligt op schema.

Afgelopen jaar was het eerste 
jaar in de grote omslag van ver-
zorgingsstaat naar participatie-
maatschappij. In de dorpen en 
wijken was dat goed merkbaar; 
kinderziektes manifesteerden 
zich duidelijk. Maar de profes-
sionals en vrijwilligers doen hun 
uiterste best om de uitvoering 
van de zorg voor met name de 
zwakke en kwetsbare groepen in 
onze samenleving in goede ba-
nen te leiden. Betreurenswaardig 
is in dit verband dat op de drem-
pel naar 2016 de samenwerking 
binnen Peel 6.1. wankelt. Het 
CDA spant zich bijzonder in om 
te zoeken naar alternatieve sce-
nario’s van samenwerking tussen 
de gemeenten. De kwaliteit van 
de zorg en de daarmee samen-

hangende diensten dient op peil 
te zijn en te blijven en zo moge-
lijk te verbeteren. Een doelmatig 
en effectief functionerende uit-
voeringsorganisatie is zeer in het 
belang van de betrokken burgers. 
Dat kan niet zonder een goede 
samenwerking tussen de nabu-
rige gemeenten.

De laatste maanden van 2015 
waren we lokaal, landelijk en Eu-
ropees in de ban van het nijpen-
de vluchtelingenprobleem. Het 
doet ons deugd dat de gemeente 
Laarbeek enkele weken geleden 
een bijdrage heeft geleverd aan 
de noodopvang van ruim 120 
vluchtelingen. De vluchtelingen-
stroom gaat ook in het nieuwe 
jaar weer voort. Een visie van het 
gemeentebestuur op de opvang 
en de huisvesting lijkt daarom 
geen overbodige luxe. En wat het 
CDA betreft dienen daarbij de 
medemenselijkheid en barmhar-
tigheid als belangrijk richtsnoer, 
natuurlijk rekening houdend met 
de spankracht (wat men aan kan) 
van de betrokken  dorpsgemeen-
schap.
 
Duurzaamheid was een ander 
thema dat ons bezighield. In het 
groot gebeurde dat pas geleden 
op de klimaattop in Parijs. Maar 
zover hoeft men niet te gaan. Het 
is vanzelfsprekend ook lokaal een 
speerpunt. Het gemeentebestuur 
heeft een miljoen euro vrijge-
maakt om daarmee goede ideeën 
op het vlak van duurzaamheid  te 
honoreren. De bal ligt bij de bur-
gers.  Aan hen wordt gevraagd 
met creatieve ideeën, met inno-
vatieve projecten te komen die de 

duurzaamheid op economisch 
of sociaal terrein tot onderwerp 
hebben.  We moeten de maat-
schappij van vandaag toekomst-
bestendig maken. Zo inrichten 
dat ze ook nog voor onze kin-
deren en kleinkinderen leefbaar 
is.  Dat is het credo. Maar wat is 
precies toekomstbestendig?  Het 
CDA vraagt aan het gemeente-
bestuur om een meer concrete 
leidraad te verschaffen waaraan 
de ideeën  kunnen worden ge-
toetst. Want in 2016 moeten we 
er voortvarend mee aan de slag.

Vele mensen hebben zich afge-
lopen jaar ingezet voor Laarbeek 
en zullen dat ook weer in 2016 
doen. Het CDA wil hun dan-
ken: de politici, de dorpsraden, 
de verenigingen, de vrijwilligers, 
de mantelzorgers. Heel hartelijk 
dank! Dat het Laarbeeks bootje 
in 2016 de goede koers moge 
varen. Fijne kerstdagen en een 
goed Nieuwjaar, dat wenst u toe 

CDA afdeling Laarbeek
Jacques Kals, voorzitter a.i.    

LEZERSPODIUM Afscheid van biebpunt Mariahout

Mariahout - De dames van Biebpunt 
Mariahout hebben woensdag 16 de-
cember met een gezamenlijke lunch 
afscheid genomen van ‘hun’ biebpunt 
in het Buurthuis aan de Bernadette-
straat. Bijna acht jaar hebben zij daar 
als vrijwilligster gewerkt en klaar ge-
staan voor jong en oud.

Gedurende vijf jaar kwamen de kinde-
ren van de Bernadettebasisschool hun 
boeken uitzoeken en waren ook ande-
re lezers welkom voor een boek of een 
praatje met een kopje koffie.

Maar.. tijden en inzichten veranderen, 
de school koos ervoor om een school-
bibliotheek op te zetten en zij hebben 
hun openingstijden aangepast. Niet 
meer 4 ochtenden open, maar 4 uur 
per week, met dezelfde inzet en en-
thousiasme van de dames! Toch, de 

balans van kosten en baten was ver-
stoord en in goed overleg met de men-
sen van de Lage Beemden is gekozen 
voor een andere opzet, een omruilkast 
en breng/afhaalpunt voor gereser-
veerde boeken. Het voordeel daarvan 
is, dat op elk uur dat het Buurthuis 
open is u er terecht kunt. Als extra ser-
vice is er elke woensdag van 18.30 tot 
19.30 uur iemand aanwezig om u te 
woord te staan en te helpen met reser-
veren van boeken.

Vorige week heeft u er in deze krant 
ook een artikel over kunnen lezen. Zij 
hopen op deze nieuwe manier vele le-
zers te mogen begroeten in het Buurt-
huis. Zorg om het Dorp wil iedereen die 
de afgelopen jaren heeft meegewerkt 
in de bieb, bij deze hartelijk dank zeg-
gen voor hun inzet en enthousiasme. 

Omroep Kontakt bekijken en 
beluisteren via Ziggo
Laarbeek - Vele kijkers en luisteraars 
vroegen er telkens weer naar: ‘wan-
neer is Omroep Kontakt ook digitaal 
te zien en te beluisteren?’ Na ruim 
een jaar van wachten wordt sinds 8 
december voor de Ziggo en eerdere 
UPC-abonnees ook het Omroep Kon-
takt digitale signaal doorgegeven.

Hiervoor moesten bij Ziggo een aantal 
aanpassingen worden doorgevoerd. 

Uiteraard is Omroep Kontakt hier heel 
blij mee.

Bereikbaarheid voor Ziggo (UPC)
Radio Kontakt: op kanaal 915 (Klanten 
met een Cl+ module dienen voor radio 
af te stemmen op kanaal 361)

Kontakt TV: op kanaal 36 (Klanten 
met een Cl+ module dienen voor te-
levisie af te stemmen op kanaal 336)
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Harmonie St. Caecilia uit Lieshout en Mariahout gaat in 
2016 feesten. En hoe! De gezellige harmonie bestaat in 
2016 honderdveertig jaar en de slagwerkgroep zestig 
jaar. Reden voor een mooi dorpsfeest genaamd Sounds 
of Caecilia XXL op 8, 9 en 10 juli, mede mogelijk dankzij 
de ondersteuning van Rabobank Peel Noord. De Mooi-
LaarbeekKrant spreekt met drie zeer enthousiaste leden 
van de feestcommissie: Catrien Swinkels, Rob van Kaat-
hoven en Johan van der Heijden.

Feestcommissie
“De feestcommissie telt negen leden”, zegt Rob, terwijl hij 
op zijn laptop het promotiefilmpje laat zien. “Het wordt een 
enorm dorpsfeest, met een bindend karakter”, zegt Johan, 
die als commissaris zitting heeft in de feestcommissie. “Hoe 
dichter het feest nadert, hoe groter de groep van vrijwilligers 
wordt”, zegt Catrien.

Harmonie St. Caecilia
Harmonie St. Caecilia telt 250 leden en bestaat uit 7 orkesten. 
Het harmonieorkest en de slagwerkgroep zijn ‘vaandelorkes-
ten’. Er zijn ook opleidingsorkesten en er is een bijzonder 
actief seniorenorkest. “St. Caecilia is vooral op straat te vin-
den”, lacht Rob. “Talloze malen rukken we uit om serenades 
te brengen, speciale gebeurtenissen op te luisteren of een 
concert te geven. Als onze muziek klinkt in Lieshout of Ma-

riahout, gaan deuren open en mensen komen naar buiten.” 
Johan vervolgt: “Muziek verbindt mensen en daarmee in-
vesteert onze vereniging in de leefbaarheid van Lieshout en 
Mariahout.” Daarmee vat Johan de maatschappelijke functie 
van St. Caecilia treffend samen. “Muzikaal willen we natuur-
lijk altijd graag een concours winnen”, zeggen de leden van 
de feestcommissie, “maar nooit ten koste van de gezellig-
heid.” Muziek, in combinatie met gezelligheid, zorgt bij har-
monie St. Caecilia voor een uniek en verbindend clubgevoel.

Sounds of Caecilia XXL
Ervaring met het organiseren, is volop aanwezig. Om de drie 
jaar organiseren ze in de sporthal het evenement Sounds of 
Caecilia. “In 2016 vieren we twee jubilea”, zegt Rob. “Dat doen 
we een toontje hoger en een maatje groter! Op het Floreffe-
plein komt een reusachtige tent te staan met een capaciteit 
van ongeveer 1200 bezoekers!” Johan vult aan: “Waar moge-
lijk, worden bij ons evenement lokale bedrijven en midden-
standers ‘XXL’ ingeschakeld. Dat past bij onze filosofie en bij 
die van de Rabobank.”

Een aandeel in elkaar
Johan vertelt dat de vereniging, ondanks geslaagde acties 
en sponsoring door bedrijven en particulieren en ondanks 
een geweldige inzet van vrijwilligers, toch financiële risi-
co’s loopt bij het organiseren van een XXL-evenement.  
“Rabobank Peel Noord ondersteunt onze activiteiten al 
jaren”, zegt hij. “Dat geeft een goed gevoel en maakt dit 
initiatief mede mogelijk.”

Programma Sounds of Caecilia XXL
Volgens de leden van de feestcommissie gaat Sounds of  
Caecilia XXL een echt dorpsfeest worden, laagdrempelig en 
voor jong en oud. Alleen op vrijdag, bij het Promsconcert, 
wordt entree geheven. 

Vrijdag 8 juli: Promsconcert. Een geweldige avond met toe-
gankelijke populaire muziek, een spectaculaire lichtshow en 
een reusachtig LED-scherm! Een ‘meetingpoint’ biedt onder-

nemers de mogelijkheid om in een gezellige ambiance te 
netwerken. 

Zaterdag 9 juli: Optredens van de slagwerkgroep staan cen-
traal. Verder vindt op deze dag een spannende derby plaats 
tussen Lieshout en Mariahout, waarbij diverse verenigingen 
uit beide kernen elkaar op het podium bestrijden. “Maakt  
Lieshout wel kans tegen de geweldige gemeenschapszin van 
pioniersdorp Mariahout?”, vraagt De MooiLaarbeekKrant zich 
bezorgd af.

Zondag 10 juli: Orkesten uit de omgeving verzorgen gevari-
eerde gastoptredens.

Oproep
“Ideeën om het programma nóg aantrekkelijker te maken, zijn 
natuurlijk altijd welkom”, zegt Rob. “Lees De MooiLaarbeek-
Krant, zodat je tijdig weet wanneer de kaartverkoop voor het 
Promsconcert start”, zegt Johan.  “Meld je aan als vrijwilliger 
en maak kennis met de gezelligheid van 
onze harmonie”, zegt Catrien. “Ondersteun 
ons als sponsor”, zo besluit Johan. Reacties 
graag richten aan het secretariaat van de 
vereniging, dat te bereiken is via de website  
www.harmonielieshout.nl.

Een aandeel in elkaarSOUNDS OF CAECILIA XXL 2016 KOMT ERAAN!

Rabobank Peel Noord Koppelstraat 91 Beek en Donk 0492-391919 www.rabobank.nl/peelnoord

Toneelvereniging lanceert nieuwe website

‘De Vriendenkring’ kijkt terug op een succesvol jaar

Lieshout - Toneelvereniging De Vrien-
denkring kijkt met een tevreden ge-
voel terug op 2015. De klucht ‘De 
verloofde van mijn vrouw’ trok een 
recordaantal bezoekers. De negen uit-
voeringen waren zeer goed bezocht. 

Ook de jeugd van de vriendenkring 
kijkt terug op twee mooie uitvoerin-
gen van het toneelstuk ‘Een vrouw 
voor elke dag’. Ook zij zagen een stij-
gende lijn in hun bezoekersaantal, dus 
alle reden om met een goed gevoel 
terug te kijken. 

Nieuwe website
Om het jaar helemaal met een gouden 
randje af te sluiten, is er vorige week 

een gloednieuwe website online geko-
men. De oude website was zwaar ver-
ouderd en was heel hard aan vervan-
ging toe. De nieuwe website voldoet 
weer helemaal aan de huidige techniek 
en nieuwe links die op dit moment van 
een website worden gevraagd. De 
broers Gerrit en Mari van Kaathoven 
hebben deze website gebouwd in sa-
menwerking met 123Domeinregis-
tratie uit Lieshout, die hen met raad 
en daad hebben ondersteund. Ben je 
nieuwsgierig, neem dan snel een kijkje 
op www.devriendenkringlieshout.nl. 
Van daaruit kun je ook makkelijk op 
hun Facebookpagina komen.

Repetities
De Vriendenkring is ook weer druk 
aan het repeteren voor de uitvoerin-
gen van maart 2016. Na de carnaval 
gaat het doek weer open voor een 
superleuke klucht: ‘Boerenbont en 
rode lampjes’ die ze ook weer negen 
keer gaan opvoeren. De voorverkoop 
start op 15 februari bij Van Berlo Top 
1 Toys aan de Dorpstraat 47 te Lies-
hout.  De uitvoeringringen zijn op: 5, 
6, 9, 11, 12, 13, 16, 18 en 19 maart in 
het Dorpshuis te Lieshout, zet het al-
vast op je nieuwe kalender van 2016. 
Tot slot wensen zij iedereen fijne feest-
dagen toe en alvast een heel goed en 
gezond 2016. 

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Volg 

ons!

Volg 

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  
0492-46 11 00  www.vanschijndelwonen.nl 

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  

26 dec kerstshow 
van 12.00 

tot
17.00 uur

www.mooilaarbeek.nl

Het laatste nieuws
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Boerdonk – Het is 50 jaar geleden, op 
dinsdag 29 december, dat Harrie Pepers 
(82) en Joanna van Leuken (79) in het 
huwelijksbootje stapten. Harrie werd 
geboren in Erp en trouwde met Joanna, 
die werd geboren op de Broekkant in 
Beek en Donk. 

Vanaf hun huwelijk wonen ze in de 
Veerstraat in Boerdonk, in hun huis wat 
Harrie zelf gebouwd heeft. Als metselaar 
heeft hij vele bouwwerken in de wijde 
omgeving gemaakt. Joanna hielp veel 
bij haar ouders thuis en ging poetsen 
op Kasteel Eyckenlust bij de jonkheer 
en zijn familie. In die tijd gingen ze op 
zondagavond vaak kaarten bij de ouders 
van Joanna.

De grote hobby van Harrie is het houden 
van schapen. Nog steeds besteedt hij 
daaraan veel aandacht en hij is dan ook 
veel buiten bij zijn dieren te vinden. Ook 
is hij een enthousiast voetbalsupporter. 

Joanna houdt van buurten en daarom 
hebben ze altijd veel aanloop van vrien-
den en bekenden. Iedere week gaan ze 
trouw samen boodschappen doen. 

In de afgelopen 50 jaar zijn ze niet veel 

op vakantie geweest, maar als ze gingen 
dan deden ze dat meteen goed. Bezoe-
ken aan familie in Canada en Australië 
maakten veel indruk en zijn nog steeds 
een favoriet gespreksonderwerp.

MooiBoerdonk

Joanna en Harrie Pepers vieren 50-jarig huwelijk

Ruim 50 deelnemers bij Kerstdiner

Het gouden paar: Joanna en Harrie Pepers

Boerdonk - Ruim 50 deelnemers uit 
Boerdonk waren vrijdag 18 decem-
ber  aanwezig tijdens het door Zorg 
om het Dorp georganiseerde kerst-
diner in gemeenschapshuis Den Ha-
zenpot. Het door Bouw Catering ver-
zorgde kerstdiner viel bij iedereen in 
goed de smaak.

De organisatie hoopt, gezien de suc-
cesformule van deze maaltijdvoorzie-
ning, dat  er ook  enthousiaste men-
sen bij zijn die zich in het nieuwe jaar 

wekelijks  aanmelden. Iedere maan-
dagmiddag van 12.00 tot 13.00 uur 
kunnen zij, mits het aantal minimaal 5 
personen betreft, een heerlijke 3-gan-
gen maaltijd regelen voor een prijs van 
€7,50. Laat de  huidige deelnemers 
niet in de kou staan en kom gezellig 
mee dineren op maandag. Met uit-
breiding van het aantal deelnemers is 
dit nog gezelliger en goed voor de so-
ciale contacten. Zij kijken uit naar uw 
aanmelding en wensen iedereen fijne 
feestdagen en een goed 2016.

Het Kerstdiner in den Hazenpot

Uitzonderlijk goede beoordeling voor Boerdonkse run

Buffelrun genomineerd voor ‘Beste nieuwkomer’ 2015

Trainer verlengt zijn contract met 1 jaar

Jan Noten langer bij RKSV Boerdonk

Champagnedouche voor de trainers

RKSV Boerdonk E2 kampioen!

Boerdonk - De eerste Buffelrun vond 
plaats op zondag 30 augustus. Met 
een hoge opkomst van ruim 700 deel-
nemers was dit meteen een geweldig 
succes! Dit leverde bij obstakels.com 
een nominatie op als ‘Beste nieuwko-
mer’ in 2015.
 
Prijs/kwaliteit
Runs kosten meestal ruim €60,00. 
In Boerdonk was dit afgelopen jaar 
slechts €20,00. Toch werd de 1e editie 
van de Buffelrun juist geroemd om de 
uitdagende en kwalitatieve obstakels. 
Ook de inzet van de vele vrijwilligers 
en hun gezelligheid was bijzonder 

volgens de deelnemers. Dit gecombi-
neerd met het prachtige weer, de live-
muziek én de vele andere activiteiten 
maakte de Buffelrun tot een bijzonder 
evenement.

Uitzonderlijk goed beoordeeld
Geweldig was ook het nieuws wat de 
organisatie ontving van de Dutch Mud 
Men, de organisatie achter Obstakels.
com. Zij waarderen de diverse runs in 
het land en proberen op deze manier 
een keurmerk voor de beste runs van 
Nederland te ontwikkelen. De Buf-
felrun werd door de deelnemers met 
maar liefst 4 sterren beoordeeld en 

komend jaar mogen ze dit logo dan 
ook gaan gebruiken in hun uitingen. 
Echt enorm kicken om meteen door 
experts op deze manier gewaardeerd 
te worden.

Inschrijving 2016 start medio januari 
Momenteel is de organisatie met de af-
rondende voorbereidingen voor de run 
in 2016 bezig. Zodra dit is afgerond is 
het weer mogelijk om je in te schrijven 
via hun website www.buffelrun.nl. De 
2e editie van de Buffelrun vindt plaats 
op 4 september 2016! Hou de web-
site, Facebook en Instagram dus in de 
gaten!

Boerdonk - RKSV Boerdonk en trainer 
Jan Noten zijn overeengekomen het 
lopende contract met een jaar te ver-
lengen. 

Het bestuur, de selectie en de Techni-

sche Commissie zijn erg tevreden over 
de samenwerking. Noten is momenteel 
bezig aan zijn eerste seizoen in Boer-
donk en staat keurig in de middenmoot 
van de vijfde klasse H (zuid 2). 

Boerdonk - De laatste wedstrijd van de 
najaarscompetitie had nog 1 mogelijke 
kampioen in het verschiet: de E2. Zij 
moesten hiervoor wel een winnen in 
en tegen Venhorst. Alles was tot in de 
puntjes voorbereid. Zelfs een yell om 
te roepen bij een doelpunt. 

Vol spanning begonnen de kinderen 
aan de wedstrijd. Binnen een paar mi-
nuten waren al kansen gecreëerd, maar 
de goal leek te klein. Het duurde lang 

voor de 1e goal viel, maar met de rust 
hadden ze toch een mooie voorsprong 
te pakken: 0-2. 

De spelers werden opgepept om daarna 
de overwinning en het kampioenschap 
zeker te stellen. En dat deden ze ook. 
Want na nog eens tien doelpunten er-
bij vlogen de champagnekurken in het 
rond. De leiders en trainers werden een 
voor een getrakteerd op een champag-
nedouche. Een leider mocht deze dou-
che nog eens dunnetjes over doen toen 
de kinderen hem met kleren en al mee 
onder de douche trokken. 

Toen iedereen weer op het sportpark in 
Boerdonk gearriveerd was stond daar 

een Zandhaas te wachten om de kinde-
ren hun overwinningstocht door Boer-
donk te laten maken. Helaas bleek deze 
Zandhaas niet bestand tegen het feest-
gedruis want bij de 2e bocht waren er 
maar liefst 2 lekke banden zichtbaar. 
En waar vind je dan nog gelijkwaardig 
vervangend vervoer? Gelukkig werd 
dit toch snel geregeld door een andere 
Zandhaas, helaas begaf dit vervoermid-
del het (kort) zo’n 100 meter voor het 
sportpark… Wat een lol hadden de kin-
deren hierom. Dus dat mocht de pret 
niet deren. Even later werd het kampi-
oenschap afgesloten met een heerlijk 
frietje! Jongens en meiden van de E2 
van harte gefeliciteerd. Geniet van de 
winterstop en ga zo door.

RKSV Boerdonk E2 viert het kampioenschap
Positieve geluiden over Boerdonkse 
Zittings Avonden

Boerdonk - Voor de Boerdonkse ar-
tiesten begon de voorbereiding al 
maanden geleden, voor CV de Zand-
hazen en haar vrijwilligers afgelopen 
week. Het doel: 2 avonden knallen 
tijdens de BZA. En dat gebeurde dan 
ook. Twee superavonden, beiden met 
hun eigen karakter maar met een 
knallend programma. 

Alle dansgroepen kregen de volle aan-
dacht van het publiek met hun eigen 
dans en afsluitend met hun geweldige 
Amerikaanse showdans. Hun leiding 
deed als glamourhazen een mooie duit 
in het zakje door hun Amerikaanse 
medley. Veel lof was er voor Die Twee-
je die als Bert en Ernie hun debuut 
maakten en in bed het Boerdonks wel 
en wee bespraken en afsloten met een 
stemmig liedje. 

De slagwerkgroep was weer gewoon 
goed met dit keer een act in de keu-
ken. Leuk daarbij was de deelname 
van 2 jeugdige Boerdonkenaren Bent 
en Joep. Bij tonprater Dik van Bil ging 
het behoorlijk dik van bil. Op seksu-
eel gebied is iedereen weer bijgepraat 
en wat je er ook van vindt, iedereen 

lachte zich bijna een beroerte.  Biepop 
was de geweldige uitsmijter die de zaal 
met hun zang in de ideale stemming 
manoeuvreerde voor een geweldige 
afterparty. Het programma werd ver-
der aangevuld met de buitendorpse 
professionals Andy Marcelissen, Hans 
Keeris, Applaus en Peperklip die de 
feestvreugde ieder op eigen manier 
versterkten. Het gevarieerde program-
ma liep lekker vlot en werd helder 
gepresenteerd door voorzitter John 
Biemans en muzikaal sfeervol begeleid 
door Tismarwadegewendbent. Prins 
Bart genoot ook uitermate en liet zich 
vooral tijdens de afterparty goed gel-
den.  Maar het belangrijkste was dat 
het publiek met volle teugen genoot. 
Daar was het om te doen en kunnen 
CV de Zandhazen mededelen: Mis-
sie geslaagd! Datzelfde geldt voor het 
Franssen Gerrits team dat in 2016 de 
Alp ‘d HuZes gaat fietsen tegen kan-
ker en de gelegenheid kreeg om de 
garderobe te doen en de opbrengst 
(ca €500,00) mocht doneren voor hun 
doel. Zij willen daar CV de Zandhazen 
hartelijk voor danken. Voor foto’s zie 
de site van CV de Zandhazen.

‘Die Tweeje’ maakten als Ernie en Bert hun debuut
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Wenst u fijne Kerstdagen
Hoogven 14a Erp         0413 216969         

info@leobrans.nl         www.leobrans.nl

Wij wensen u fi jne feestdagen 
    en een mooi woonjaar!

www.wocom.nl

Wenst u prettige
kerstdagen

www.laagdrempeligadvies.nlwww.laagdrempeligadvies.nl

Wenst u fijne Kerstdagen
Hoogven 14a Erp         0413 216969         

info@leobrans.nl         www.leobrans.nl

Wij wensen u fi jne feestdagen Wij wensen u fi jne feestdagen Wij wensen u fi jne feestdagen 
    en een mooi woonjaar!    en een mooi woonjaar!    en een mooi woonjaar!    en een mooi woonjaar!

Wenst u prettige
kerstdagen

Yammas zamelt lege fl essen in
Laatste Yammas soosavond van 2015

Cendra geeft de jeugd ook in 2016 een warm thuis

Jaarlijkse Kerstinn een 
geweldig feestMariahout - De laatste Yammas soos-

avond van 2015 was op vrijdag 11 de-
cember. Op deze avond hebben ruim 25 
leden zich creatief en sportief bezigge-
houden. Er werden hele leuke creaties 
gemaakt. Wie zin had om te sporten 
met splinternieuwe ballen kon dat in 
de gymzaal. Iedereen vermaakte zich 
prima.

Lege flessen
Op maandag 28 december, de dag na 
het lange kerstweekend, is het weer 
zover. De leden komen dan weer bij u 
aan de deur om lege flessen op te ha-
len. Wat een win-win situatie; uw leeg 
goed wordt aan de deur opgehaald en 
u sponsort er twee mooie doelen mee. 
Een gedeelte van de opbrengst komt vol-
gens jarenlange traditie ten goede aan 
de Make A Wish Nederland (voorheen 
Doe Een Wens), van het andere gedeelte 
gaan de leden van Yammas naar Walibi 
Holland. 

Op maandag 28 december vertrekken ze 
om 16.00 uur vanuit het Buurthuis om 
de flessen in het buitengebied op te ha-

len. Rond 17.00 uur verwachten ze daar 
klaar mee te zijn en gaan ze voor een 
hapje en een drankje naar het Buurthuis.

Omstreeks 18.00 uur, na weer opge-
warmd te zijn, gaan de leden verder met 
het ophalen van flessen in de kom. In-
dien u geen lege flessen heeft, en toch 
een donatie wilt doen is deze moge-

lijk o.v.v. Flessenaktie Yammas Maria-
hout. Bankrekeningnr. IBAN: NL37RA-
BO0128935669 

Zij gaan voor veel flessen op 28 decem-
ber en hopen daarmee net als voorgaan-
de jaren op uw medewerking.

Mariahout - Eenbes brede school Berna-
dette hield vorige week donderdag een 
kerstmarkt. Op de CREA-dag hadden de 
kinderen en ouders leuke kerstversierin-
gen gemaakt en de kinderen verkochten 
deze zelf op de markt, waaronder hou-
ten kerstbomen, sneeuwmannen, kan-
delaars, exotische Kerstmannen, eland-
spiegels, sierlijke kaarshouders, enz. 

De aula was sfeervol ingericht en mo-
gelijk dat dat er ook toe bijgedragen 
heeft dat veel bezoekers lange tijd op de 
markt bleven. De oudervereniging ser-
veerde lekkere tomatensoep en broodjes 
worst. Zij schonken de opbrengst ook 
aan de school. Het geheel werd sfeervol 
opgeluisterd door spontaan gevormde 
orkestjes van kinderen en volwassenen.

Het succes van de kerstmarkt heeft 
hun stoutste verwachtingen over-
troffen. Met een bedrag van ruim 
duizend euro kunnen zij hun nieuwe 
bibliotheek heel mooi inrichten en 
het goede doel sponsoren. Ria Lin-
deman en Ger Aarts van Zorg om 
het Dorp verrasten hen met een 
cheque ter waarde van €200,00. Dit 
bedrag wordt besteed aan de boe-
ken en materialen voor 0- tot 4-ja-
rigen. Juffrouw Ans heeft een heel 
mooi geldbedrag gekregen om hun 
team te sponsoren dat gaat deelne-
men aan de Alpe d’HuZes tocht. Het 
‘Team Frans’ wil jullie allemaal daar 
heel hartelijk voor bedanken en gaan 
hun uiterste best doen om een mooie 
prestatie neer te zetten.

Ruim €1.000,00 opbrengst voor bibliotheek en het goede doel
Kerstmarkt op de Bernadetteschool

Aarle-Rixtel - Een geweldig feest was 
het afgelopen woensdag 16 december 
bij de jaarlijkse Kerstinn van tiener-
werk Cendra uit Aarle-Rixtel. Het was 
de gehele dag een komen en gaan van 
kinderen en volwassenen. 

Onder het genot van een glaasje glüh-
wein voor volwassenen en frisdrank 
voor de jeugd was er gelegenheid om 
met vrijwilligers en jeugd een hapje 

te eten of rondhangen bij de buiten-
kachel. Cendra is dankbaar voor de 
positieve reacties en giften die zij dit 
jaar hebben mogen ontvangen van de 
gemeenschap en instellingen.

Bij deze wensen zij u allen een prettige 
jaarwisseling toe en doen zij hun best 
om komend jaar weer een warm thuis 
voor de jeugd te zijn.

Beek en Donk - Het bestuur van Tiener-
werk de Boemerang wil via deze weg, 
graag iedereen bedanken die, op welke 
wijze dan ook, hun steentje hebben bij-
gedragen tijdens één of meerdere acti-
viteiten van de Boemerang. Dankzij uw 
hulp was het ook in 2015 weer moge-
lijk om leuke en diverse activiteiten te 
organiseren, en deze voor iedere beurs 
toegankelijk te houden. 

Tevens is De Boemerang het afgelopen 
jaar het goede doel geweest van het Jan 
Lindersfonds. Dankzij deze sponsoring, 
uw gedoneerde emballagebonnetjes, 
gekochte actievlaaien, etc. is het ook in 
2016 weer mogelijk om een bus vol tie-
ners voor een zeer laag bedrag een dagje 
pretpark te bieden.  

En dit is nog niet alles, want er staan 
weer tal van leuke activiteiten op de 
agenda van 2016. Op 8 januari wordt 
de spits afgebeten met een heuse 
nieuwjaarsduik bij zwembad de Drie-
essen.  60 tieners kunnen zich dan, 
geheel gratis, al zwemmend gaan uit-
leven. En op 22 januari is het weer tijd 
voor de inmiddels welbekende Beauty 
& Game avond. Wil je als eerste op de 
hoogte zijn van alle activiteiten, geef 
je dan snel op voor de nieuwsbrief via 
www.boemerangbeekendonk.nl.

Tienerwerk de Boemerang wenst ieder-
een geweldige feestdagen en een te gek 
2016!

De agenda van 2016 staat weer bomvol leuke activiteiten

Dankbare kerstgroet namens 
De Boemerang

In balans met de natuur...

Reflexzônetherapie  •  Dr. Hauschka natuurlijke huidverzorging

Jacob Catsstraat 38 Gemert
tel. 0492 36 65 86

 info@praktijkjasmijn.nl
www.praktijkjasmijn.nl
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Beek en Donk - De jaarlijkse kerst-
viering van de Zonnebloem afdeling 
Beek en Donk werd gehouden op 15 
december in Herberg ‘t Huukske. De 
zaal was met ruim 90 gasten en vrij-
willigers goed bezet. Voorzitter Pieter 
de Jongh sprak een welkomstwoord 
en nodigde Pastoor Verbraeken uit 
voor de kerstviering. 

Een kerstverhaal, wat iedereen aan-
sprak, onderbroken door bekende 
meezing-kerstliedjes, mede verzorgd 
door het eigen Zonnebloemkoor. 
Hierna koffie met heerlijk kerstbrood 
(gesponsord door bakker van de 
Ven).  Tijdens de kerstviering stond 
de wensboom centraal. Iedereen kon 
er een wens inhangen. Hieronder en-
kele wensen: Vele goede wensen voor 
iedereen in 2016.   Ergens koffiedrin-
ken of een keer naar de Biezen. Een 
uitstapje naar Kevelaer, een musical, 
of museum. Meer aanspraak en dat 
mensen meer geduld hebben om te 
luisteren ook al kost  dat wat  meer 
tijd.    Een kaarsje opsteken voor een 
ziek familielid.  

Hierna  een optreden van Gerard van 
Kol. Tijdens de pauze kreeg iedereen 
een consumptie en werden er choco-
laatjes op de tafels gezet. De mensen 
kregen nu gelegenheid om even bij te 
praten, ondertussen werden de wen-

sen uit de wensboom gehaald. Na de 
pauze trad Gerard van Kol weer 3/4 
uur op en besloot zijn optreden met 
het inmiddels zo bekende liedje van 
de Lidl, wat iedereen dan ook goed 
meezong. Om 16.15 nog een laatste 
kopje koffie met een worstenbroodje. 
Hierna maakte de voorzitter enkele 
wensen bekend, die zij zeker in 2016 
proberen om in vervulling te laten 
gaan. Pieter bedankte iedereen, spe-
ciaal Jos en Coby en de dames van 
‘t Huukske, alles was weer tot in de 
puntjes geregeld, de zaal was omgeto-

verd in een prachtige kerstsfeer.  Ieder-
een fijne feestdagen en een gezond en 
gelukkig 2016. Bij het naar huis gaan, 
kreeg iedereen nog een mooie kerstat-
tentie mee. Een zelf gemaakt lantaarn-
tje (gemaakt door het creatieve clubje 
van de KBO) om in de kerstboom te 
hangen, het ziet er prachtig uit. Dank 
je wel dames, er zitten vele uurtjes in. 
Hieraan hebben de vrijwilligers een 
kaartje met Prettige Feestdagen na-
mens De Zonnebloem Beek en Donk 
aangemaakt.

Gerwenseweg 24 | 5674 SG Gerwen / Nuenen 
040 299 00 99 |info@beterrijden.nl |www.beterrijden.nl

EINDEJAARSSHOW
Zo 27 December t/m Za 2 Januari
3e kerstdag/Zo 27 December
Open van 10.00 - 17.00u !!

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

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

GROOT ASSORTIMENT KERAMISCH HOUT HOUTLOOK TEGELS

U KOOPT TEGEN GROOTHANDELSPRIJZEN

NERGENS GOEDKOPER!

MASSIEF 
EIKEN  
VLOEREN 

NERGENS GOEDKOPER

2e KERSTDAG GEOPEND 
11:00 tot 17:00

TOP ALL-INCLUSIVE AANBIEDING
50 m2 Massief kasteel- molenvloer 20 cm breed

 50 m2 Ondervloer 

 3x Wasolie naar keuze
 30 m1 Vlakplint 
 3 Sets spanveren (75x)
 1x Onderhoudsolie

NORMAAL 

€ 2626,-
 m2   

NU 

€ 2250,- m2

GROOT ASSORTIMENT PVC 

vanaf  € 19,95
 m2

LAMINAAT
 € 5,95

 m2
vanaf

Kerstviering Zonnebloem afdeling Beek en Donk Drie geslaagde molenaars bij 
examens op molen De Leest 

Lieshout - Vier molenaars in opleiding 
(MIO) hebben zaterdag 12 december 
het proefexamen gedaan op molen de 
Leest, waarbij getoetst is of zij op kun-
nen gaan voor het landelijk examen. 
Deze vier molenaars in opleiding vol-
gen hun opleiding bij het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars in Noord-Bra-
bant en hebben hun opleidingsmolen 
in dorpen hier in de buurt. 

Een van de vier molenaars is helaas 
gezakt voor het examen, hij kan het 
over een half jaar opnieuw proberen. 
De drie geslaagden gaan over een half 

jaar op voor het landelijke examen, dat 
door de Vereniging De Hollandsche 
Molen wordt afgenomen, het instituut 
dat het Molenaarscertificaat uitgeeft. 
Als ze voor dat examen slagen zijn 
ze officieel windmolen molenaar en 
mogen dan geheel zelfstandig op een 
windmolen draaien. 

Als je interesse hebt om te weten wat 
het molenaarsvak inhoudt, of wil je een 
dagje meelopen op de molen, neem 
dan contact op met Jan Tielemans, tel. 
06-51815316. 

Baby-, kinder-, en tienerkleding.

2de artikel €5,00 Op=Op

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

Sale
Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie
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Suzanne is ook 2e kerstdag 
beschikbaar

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

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

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 
€5,00 p.p.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580

Eerste editie Winterklank trekt bijna 3000 bezoekers 

Fotograaf: Joost Duppen

Aarle-Rixtel - Bijna drieduizend per-
sonen wisten zondag de weg naar de 
voormalige klokkengieterij Petit & Frit-
sen te vinden in Aarle-Rixtel.  In deze 
nieuwe creatieve broedplaats werd 
afgelopen zondag de eerste editie van 
een wintermarkt gehouden onder de 
naam Winterklank. Dat dit hartverwar-
mende evenement een groot succes 
was, bleek overduidelijk uit het grote 
aantal bezoekers. 

Tussen 12.00 uur en 18.00 uur werden 
de bezoekers door de initiatiefnemers 
van Winterklank, 8 plaatselijke onder-
nemers waaronder Atelier Vonk, distil-
leerderij Willem Zuyd, koffiebranderij 
Straat Magellaan en Fingo Creatieve 
Communicatie en meubelmaker Dreez, 
niet alleen getrakteerd op whiskey en 
koffie, maar ook op allerlei handge-
maakte spullen afkomstig uit alle we-

relddelen. Voor de ge-
legenheid was er ook 
volop theater, muziek 
en verkoop van mode, 
kerstspullen en delicatessen door bedrij-
ven van buiten de Klokkengieterij.

Sinds klokkengieterij Petit & Fritsen is 
overgenomen door Eijsbouts in Asten, is 
deze monumentale locatie de thuisba-
sis geworden van een aantal regionaal 
bekende ondernemers, die daar allen 
op geheel eigen wijze, professioneel of 
als hobby, uiting geven aan hun creati-
viteit. Zo vindt u er onder andere Atelier 
Vonk, Fingo, Dreez, Willem Zuyd, De 
Eetwinkel, Deel Interieur, Artfits, Juuds 
en De Gieterij. Volgens eigenaar Frit-
sen is de klokkengieterij als locatie voor 
kunstenaars enorm in trek. “We krijgen 
nog veel aanvragen van ondernemers 
die zich hier willen vestigen, maar op 
dit moment zit alles vol. We moeten dus 
helaas nee zeggen.”

Zowel de eigenaar als de initiatiefnemers 
zijn verheugd over de succesvolle eerste 
markt. “Zoals het zich nu ontwikkelt, is 
dit de aftrap geweest van een nieuwe 
regionale traditie”, aldus Fritsen.

De officiële opening van de Klokkengie-
terij vindt plaats op 14 februari, maar 
mocht u nu al nieuwsgierig zijn gewor-
den naar deze prachtige locatie en de 
ondernemers en ambachten die het her-
bergt, kom dan gerust eens langs voor 
een kopje koffie en een praatje!

Bekijk de foto’s van de eerste edi-
tie van Winterklank op onze website: 
www.mooilaarbeek.nl. 

Kerstman bezoekt KansPlus avond
Mariahout – De KansPlus avond voor 
Lieshout en Mariahout werd afgelo-
pen vrijdag gehouden. Om klokslag 
19.00 uur begon het festijn. Er werd 
flink wat heen en weer gelopen en je 
kon wel zien dat er een paar zenuw-
achtig waren voor de Kerstman. 

Onder leiding van de Grottendorfer 
blaaskapel kwamen de Carnavals-
verenigingen van het Heidurp en Ra-
opersgat binnen. Natuurlijk waren 
de dansmariekes van beide clubs ook 
aanwezig en zij zetten allemaal weer 
een mooie dans neer. Daarna was 
het de beurt aan de Kerstman en de 
mensen met een beperking gingen al-
lemaal mooi om hem heen zitten. Er 
werd een praatje gehouden, er werd 
wat gezongen en er was zelfs ook 
nog een drumsolo. Toen werd het tijd 
om alle cadeaus uit te pakken en ie-
dereen was er heel erg tevreden mee. 
De één had een lekker geurtje en de 
ander een chocolaatje. De Kerstman 
hield het hierna voor gezien en toen 
barstte het feest los. Onder leiding van 
DJ Joan gingen de echte dansers weer 

helemaal los. De Hoogheden hadden 
dan ook maar weinig tijd om te proos-
ten want ze waren de hele avond op 
de vloer. Toch kwam er een tijd van 
gaan. Iedereen had genoten en daar 
gaat het om. Complimenten aan de 
organisatie van KansPlus, zonder jul-
lie was dit allemaal niet gerealiseerd. 
Dank jullie wel.

Kletsavonden De Heikneuters
De Kletsavonden vinden plaats op 
16, 22 en 23 Januari in het Buurthuis 
Mariahout. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Jumbo van den Bogaard Maria-
hout en bij Henk van Duijnhoven, tel. 
06-12674967 of 0499-422339. Kijk 
ook eens op www.facebook.com/
CV-De-Heikneuters-Mariahout en 
www.heikneutersmariahout.nl.

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

Virmundtstraat 91 
5421 BV Gemert 

Tel/fax: 0492-362663
Mobiel: 06-30652249

c.schijndel@upcmail.nl
www.technidak.nl De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

Leverancier: Fiamma, Thetford, Al-ko, 
Reich, GOK en Truma onderdelen

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL 

NCB-LAAN 52A   VEGHEL

TIJDENS DE KERSTVAKANTIE

FILMS
5,50

VROEGE VOGEL

FILMS TOT 

12.00 UUR
EX. 3D EN LANGE FILMS TOESLAGEN
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AUTO CORSTEN
OPEL ERKEND
REPARATEUR

2   kerstdag  
geopend

Mariastraat 64 | 5738 AK Mariahout | T (0499) 42 21 76
autocorsten.nl | vakgarageautocorsten.nl

10.30 - 16.00 uur

de

VRIJHEID

Langzaam loop ik door de natuur…

Het besef om dit ‘zomaar’ te kunnen dringt tot me door. 

Vrij zijn in een land, vrij zijn in mijn eigen dorp.

Mijn dorp dat een warm welkom geeft aan vluchtelingen…

Op de vlucht: een onmenselijk gevoel!

Toch gebeurt het op onze wereld.

Onze wereld; te leen in de tijd dat we leven, te leen om vooral te zorgen voor elkaar, 
te leen om er goed voor te zorgen voor de volgende generaties.

Een volgende generatie die nog jong is of zelfs nog geboren moet worden.

Een groep mensen ‘op de vlucht’ krijgt in ons dorp even een rustplek. En die kinderen 
van deze groep staan aan het begin van hun leven op onze wereld.

Ik ben deze dagen ‘bewust-onbewust’ in gedachten bij deze mensen. Ik zou het kun-
nen zijn: geboren op een andere plek en dan op de vlucht! En hier in Laarbeek een 

paar dagen warm en liefdevol opgevangen worden!

Ik loop langzaam verder……

En denk daarbij aan deze mensen die niet ‘zomaar’ kunnen wandelen in de natuur.

Dankbaarheid komt weer in me op te mogen leven in een mooi dorp, in een vrij land, 
in vrijheid!

Het is prachtig dat zoveel mede-inwoners van mijn dorp zich inzetten om deze groep 
mensen een LICHTPUNTJE mee te geven. 

Een LICHTPUNTJE dat zij meenemen op hun reis naar Vrijheid en Veiligheid.

Ik sta stil op mijn pad en in gedachten stuur ik licht naar alle mensen op onze wereld.

Ik sta stil……

Anne-Mieke

Hallo allemaal,

Hier ben ik dan weer. Ik wil 
jullie allemaal heel graag een 
hele fijne Kerst wensen en een 
spetterende inluiding van het 
nieuwe jaar! Ik hoop dat jullie 
allemaal jullie doelen van 2015 
gehaald hebben! En zo niet… 
wel… je hebt nog een paar 
dagen :). 

Ik heb de mijne in ieder geval 
gehaald!! Ik heb afgelopen 
vrijdag mijn praktijkexamens 
gedaan en heb mijn level 2 in 
gidsen gehaald en mijn back-
up voor wandelen in een Big 5 
gebied. Dus helemaal blij hier. 

Nu nog nieuwe doelen zetten 
voor 2016. Iedereen heel veel 
succes daarmee! 

Geniet ervan en eet jezelf 
lekker rond met Kerst en feest 
gezellig het nieuwe jaar in. Ik 
weet dat vele moeten werken 
maar geniet van de tijd met je 
familie en vrienden zoveel je 
kan. Helaas moet ik dat allemaal 
missen. Moet zeggen dat dit een 
beetje de tijd is in het jaar dat ik 
toch een beetje heimwee krijg. 
Aangezien bij ons, Kerst, een 
echte familieaangelegenheid is. 
Hou van jullie!!

Groetjes uit het ontzettend hete 
zuiden!! 
Amy

Luchtpost

Zuid-afrika

Herdertjestocht door folkloregroep Dikkemik
Aarle-Rixtel – Onder leiding van fol-
kloregroep Dikkemik wordt op zon-
dag 27 december de traditionele her-
dertjestocht gehouden. Om 18.30 uur 
vertrekken zij vanaf het Onze Lieve 
Vrouweplein via Strijp naar Croy. 

Het is de bedoeling dat de kinderen al-
lemaal een lichtje meedragen. Tijdens 
de tocht wordt er weer op de midwin-
terhoorns geblazen. Op Croy wordt 
een bezoek aan de schaapstal gebracht 
waar de schapen met hun herders al 
met ongeduld staan te wachten. Hier 
worden mooie kerstliedjes gezongen. 
Natuurlijk wordt er weer getrakteerd 
op glühwein en chocomel. Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Archieffoto van de Herdertjestocht uit 2014

Gedicht

Lieshout - Leden van Seniorenvereniging/KBO 
Lieshout heffen op dinsdag 5 januari gezamenlijk 
het glas op het nieuwe jaar. Tijdens deze feeste-
lijke Nieuwjaarsinloop wordt ook de KBO Lieshout 
Vrijwilliger van het jaar 2015 bekendgemaakt. Le-
den zijn van 10.00 tot 12.00 uur welkom in het 
Lieshoutse Dorpshuis.

Seniorenexpo Veldhoven
Van dinsdag 12 tot en met zondag 17 januari 
wordt de veertiende Senioren Expo gehouden in 
Koningshof, Logt 117 in Veldhoven. Deze beurs 
is dé beurs voor senioren in Brabant. Zes dagen 
lang kunnen 50-plussers zich laten informeren, ad-
viseren en amuseren. In een sfeervolle omgeving 
worden ze geprikkeld tot actieve deelname aan 
zang, dans en demonstraties. Een beurs waar men 
veel kan ontdekken en beleven en genieten. De 
openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Ook 
KBO-Brabant is er met een grote stand aanwezig. 
Op vertoon van het KBO-lidmaatschapspasje krij-
gen alle KBO-leden een korting van €4,00 de en-
treeprijs van €10,00. 

Bonte middag
Op zondag 17 januari om 14.11uur is in Café Zaal 
De Koekoek een 50+ Bonte Middag van Carna-
valsvereniging De Raopers in samenwerking met 
Seniorenvereniging/KBO Lieshout. Het belooft 
een zeer gezellige klets- en amusementsmiddag 
te worden. Kosten noch moeite zijn gespaard om 
een heel aantrekkelijk programma te brengen en 
dat voor slechts €5,00 entree. U kunt o.a. genieten 
van optredens door de Dansmariekes, een 3-tal 
kletsers en verder veel amusement door diverse 
artiesten en groepen. Heel bijzonder is dat dit jaar 
ook Tonny Wijnands meedoet. Tonny Wijnands is 
zeer populair en bekend in Lieshout door zijn vele 
optredens hier. 

De KBO nodigt alle 50+ers van Lieshout uit op deze 
bijzondere carnavalsmiddag speciaal voor 50+ers! 
De zaal gaat om 13.00 uur open. U komt toch wel 
verkleed? Door de meest carnavalesk verklede man 
en vrouw zijn mooie prijzen te winnen! Vanaf nu zijn 
tegen betaling van €5,00 kaarten verkrijgbaar bij de 
Inloop of bij Jos Swinkels, Schutsstraat 10, Lieshout, 
tel. 06-43799071.

Nieuwjaarsinloop KBO Lieshout

Verrassende expositie bij Galerij-Museum-Bies

Aarle-Rixtel - Na het enige jaren rus-
tiger aan te hebben gedaan voor wat 
betreft het organiseren van tentoon-
stellingen, gaat Galerij Museum Bies 
te Aarle-Rixtel vanaf heden weer in 
een hogere versnelling. 

Vanaf tweede kerstdag gaat de win-
tertentoonstelling open, waarin zowel 
klassieke als moderne werken te zien 
zijn. Er is extra veel aandacht voor het 

werk van bekende Brabantse kunste-
naars uit de 20ste eeuw.

Mocht u het echte winterweer wil-
len voelen, dan is het misschien een 
goed idee om deze dagen een bezoek 
te brengen aan deze tentoonstelling 
waarin men tussen de 160 getoonde 
werken een aantal winterse verbeeldin-
gen kan aanschouwen en zo het win-
tergevoel toch in zich op kan nemen. 

De expositie loopt van 26 december 
t/m 24 januari. Geopend op zondag 
en donderdag van 14.00 tot 16.30 
uur. Maar opgelet, in verband met het 
mooiere daglicht hebben ze op 26 en 
27 december en op 3 januari speci-
ale openingstijden van 12.00 tot 16.00 
uur. Galerij Museum Bies vind je op de 
Bosscheweg 15 in Aarle-Rixtel. 
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Vaak kom ik op het einde van mijn 
column terug op mijn titel, net 
hierboven neergeschreven. Ook leg 
ik hem soms in het begin van mijn 
schrijven uit, zoals nu. Het is immers 
belangrijk om te weten, wat CRISIS nu 
precies inhoudt, betekent, en vooral, 
wat er in deze column mee bedoeld 
wordt!
Ik bedoel hier geen computerspel mee, 
het album van de befaamde band 
Supertramp, de film geregisseerd door 
Brooks, de financiële/kredietcrisis eind 
2000 of de economische crisis, de grote 
depressie in de jaren 30, nee, nee! 
Wat wel dicht in de buurt komt is een 
zogeheten noodsituatie, waarbij het 
functioneren, van wat dan ook, ernstig 
verstoord raakt! Men spreekt in dit geval 
van een dreiging voor de organisatie, 
waar een verrassingselement ter sprake 
is gekomen en er dus een hoge mate 
van onzekerheid ontstaat, waarbij korte 
beslistijden om de hoek komen kijken! 
Voorwaar geen kattenpis, toch?
Nu, zulke crises komen we toch vaak 
tegen, voor de één een echt debacle, 
voor de ander een stuk minder zwaar 
en enigszins makkelijk op te lossen! Het 
is dan ook maar aan welke kant je staat 
en of het je direct, dan wel indirect treft!
De ellende bij de FIFA treft ons niet 
direct, maar is een waar drama voor 
de hoofdrolspelers Blattler en Platini en 
misschien ook nog wel voor de minder 
corrupte achterban. Wat ook een waar 
drama was, was de 180, de one hundred 
and eighty, van Dirk van Duijvenbode. 
Eigenlijk de beste score bij darten, maar 
niet als je je daar mee ‘kapot’ gooit, een 
‘no score’ laat zien. Dit betekende ook 
meteen einde partij voor hem, in de 

eerste ronde, tegen misschien wel de 
nieuwe ‘worldchampion’ Raymond van 
Barneveld.
Verder kun je ook niet over een 
crisis praten bij onze Laarbeekse 
voetbalclubs! Eli en Mariahout ‘doen’ 
nog mee in de vijfde klasse, ter promotie 
naar de vierde! ASV draait mee voor de 
titel, dan wel promotie naar de derde 
klasse en Sparta’25 zal, om een kleine 
crisis af te wenden, zich moeten gaan 
vrijspelen, om zich te handhaven in de 
tweede klasse!
Hier ook nog even stilstaan bij een 
andere landgenoot, die wellicht in 
een crisis zal belanden, tezamen met 
zijn club Manchester United, te weten 
Louis van Gaal en eventjes denken 
aan Mourinho, ‘de special one’, die 
inderdaad erg speciaal ontslagen is en 
met meer dan een gouden handdruk 
naar huis is gestuurd! Crises? Wat 
crises?
Nee, een echte crisis gaan we straks 
oplopen als we met Kerst en ‘oud op 
nieuw’ zó veel eten en drinken, dat 
we er aan moeten geloven en ons 
weer in de sportschool moeten gaan 
uitsloven! Nou, zó 
ver, zó crisis laat ik 
het niet komen, 
maar wens jullie 
allen een gezellige 
Kerst, een sportief 
en vooral een 
g e z o n d 
2016 toe!

R. van 
den 
Enden

uitsloven! Nou, zó 
ver, zó crisis laat ik 
het niet komen, 
maar wens jullie 
allen een gezellige 
Kerst, een sportief 
en vooral een 
g e z o n d 
2016 toe!

Crisis!
COLUMN

ELI wenst al haar sponsoren fijne kerstdagen en een sportief 2016

Sportend Laarbeek

badminton Thuiswedstrijd tegen 3e team BC Oosterhout wordt met 6-2 gewonnen

Goede winst voor vaandelteam 
Badminton Club Lieshout Lieshout - Het vaandelteam van 

Badminton Club Lieshout heeft een 
goede overwinning geboekt. In de 
thuiswedstrijd tegen derde team van 
BC Oosterhout werd met 6-2 gewon-
nen. Voor deze overwinning waren 
liefst vijf driesetters nodig, waarvan 
er uiteindelijk drie winnend afgeslo-
ten werden. Door deze goede over-
winning heeft BCL-1/BouwCenter 
Swinkels zich met 44 punten uit 11 
partijen op een vijfde plek genesteld 
van de eerste klasse, afdeling 4.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – BC 
Oosterhout-3: 6-2
Het laaggeklasseerde BC Oosterhout 
was vol goede moed naar Lieshout 
gekomen voor deze door-de-weekse 
competitiewedstrijd. In de startende 
dubbelpartijen werd deze moed ech-
ter al meteen gereduceerd door goede 
partijen van de heren (Luc Musters en 
Mark van Melick) en de dames (Bouk-
je van de Werf en Nienke Houët) in 
de startende dubbels. Beide dubbel-
partijen werden dan ook gewonnen 
met goed spel. In de daaropvolgende 
singlepartijen was het niet anders: 
Mark van Melick had als eerste heer 
een driesetter nodig, maar won wel 
van een teleurgestelde Sander Patijn. 
Nienke Houët won als eerste dame 
in twee sets haar partij en Luc Mus-
ters won ook, nu als tweede heer, in 
twee sets. Alleen Boukje van der Werf 
kon niet winnen. Zij verloor op het 
aller-allerlaatst met 21-23 in de toe-
gevoegde derde set. Ook samen met 

Luc Musters kon Boukje van der Werf 
niet winnen. Deze tweede mixpartij 
werd (wederom in drie sets) met ver-
lies afgesloten. Doordat Nienke Houët 
en Mark van Melick in hun (eerste) 
mixpartij wél wonnen (overigens óók 
in drie sets) bleven 6 van de 8 punten 
deze keer in Lieshout.

Kwizut
Dit jaar gaat een team van Badminton 
Club Lieshout (voor de eerste keer) 
deelnemen aan ‘Kwizut’. Onder de 
naam ‘Clier’ is een team gevormd van 
badmintonners, partners, vrienden en 
kennissen die allemaal op de een of 
andere wijze verbonden zijn aan Bad-
minton Club Lieshout. Vanuit de thuis-
haven van Badminton Club Lieshout - 
de kantine van Sporthal ‘De Klumper’ 
- strijden zij op dinsdag 29 december 
2015 mee in deze gemeentelijke quiz. 
Het team ‘Clier’ wordt geleid door de 
organisatie: Martijn Junggeburth, Jos 
Kluijtmans en Ine Schipperheijn en 
komt vanaf 18.30 uur bijeen. Als je 
het team een hart onder de riem wil 
steken of zomaar even wil helpen, kan 
dat natuurlijk. Loop dan gerust even 
binnen op dinsdag 29 december in 
de kantine van ‘Sporthal de Klumper’ 
en ervaar zelf het ‘warme teamgevoel 
van Badminton Club Lieshout’.

Kersttoernooi
Het Frans Biemans kersttoernooi was 

ook dit jaar weer een leuke en gezel-
lige afsluiter van het badmintonjaar 
2014. Zowel bij de jeugd als bij de 
senioren werd volop gestreden om 
kerstlekkernijen, die door ‘Kerstman 
Frans’ persoonlijk werden uitgereikt. 
Helaas was er bij de senioren een erg 
beperkte opkomst, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Na afloop verraste 
Frans de leden, met een kerstpresent-
je: een stervormig kaarsenhoudertje.

Ook zin om eens te badmintonnen? 
Kom dan naar Badminton Club Lies-
hout. Vanaf de eerste officiële trai-
ningsavond, op woensdag 13 januari 
2016, biedt Badminton Club Lieshout, 
bij de senioren, wekelijks van 20.00 
tot 20.30 uur een speciale ‘beginners-
training’ aan.

Programma
Dinsdag 29 december
Deelname door BCL-team ‘Clier’ aan 
Kwizut

Woensdag 6 januari
19.30 Nieuwjaarsborrel jeugd én se-
nioren 
19.45 Bekendmaking van de ‘Vrijwil-
liger van het Jaar’
20.00 Vrij spelen voor de senioren

Woensdag 13 januari
Normale speelavond met om 20.00 
uur ‘beginnerstraining’

Jubilarissen voetbalvereniging gehuldigd

Kerst-inn Sparta’25 sfeervol en gezellig
voetbal

Beek en Donk – Bij Sparta’25 vond op 
woensdag 16 en donderdag 17 decem-
ber de jaarlijkse Kerst-inn plaats. Helaas 
was op woensdag het mix-toernooi voor 
lagere senioren afgelast door het slechte 
weer. Dit had wat invloed op het aantal 
bezoekers in de kantine. Maar met de 
aanwezige voetballers en de kaartclub is 
een gezellig feestje gemaakt.

Op donderdag was de kantine goed 
vol. Ook de selectie was goed vertegen-
woordigd. Iedereen is ontvangen met 
Prosecco en Bowl. Gedurende de avond 
is rondgegaan met verschillende hapjes. 
Sparta’25 huldigt op donderdag ook al-
tijd de jubilarissen. De meeste jubilarissen 
konden aanwezig zijn en trots de onder-
scheiding ontvangen die bij het betref-
fende jubileumjaar hoort.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 3 januari is het mogelijk om 
elkaar in de kantine van Sparta’25 het al-
lerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. 

Vanaf 13.00 uur is het clubgebouw ge-
opend. Iedereen is welkom om terug te 
kijken over 2015, maar vooral vooruit te 
kijken naar 2016.   

De jubilarissen vlnr: Jan Engels, Leo van Griensven,  Jacques v.d. Enden, Harrie Verhofstadt, Piet 
v. Schijndel, Theo Spierings, Pedro Kuijpers, Ruud Huijbers, Bert Klessens, Mark van Rixtel, Huub 
Biemans, Jan Vorstenbosch, Glenn v.d. Vegt, Berry Maas, Mikel Martens en Jan van Lankveld

VV Mariahout gaat winterstop in met verliespartij

Fiducia snoept VV Mariahout punten af
Mariahout – Het prima presterende VV 
Mariahout trad afgelopen zondag aan 
op Sportpark de Blaarpeel in de Rips 
tegen het lager geklasseerde Fiducia. 
In een doelpuntrijke wedstrijd weten de 
gastheren in de slotfase de volle buit te 
pakken: 4-3.

Fuducia begint sterk en krijgt de eerste 
twee kansen. Na een paar minuten spe-
len krijgt Mariahout wat meer grip op 
de wedstrijd, maar de ploeg gaat slecht 
om met de geboden kansen. Na ruim 10 
minuten spelen weet Fiducia op een 1-0 
voorpsorong te komen, nadat 2 spelers 
vrij voor de doelman van Mariahout kon-
den verschijnen. Na de openingstreffer is 
het Mariahout dat de kansen krijgt. Een 
rommelig moment in het strafschopge-
bied van Fiducia levert na bijna 25 mi-
nuten spelen de gelijkmaker op. Een niet 

onhoudbaar schot van Coen van Eijnd-
hoven betekent de 1-1. Hierna nog een 
mooie kans voor Dennis Veldpaus. Hij 
kon vrij op de keeper af, maar zijn lobje 
verdween over de goal. Even later kwam 
Mariahout alsnog op voorsprong. Een 
voorzet van Rob Wagemans werd op 
waarde geschat door Roy van Zupthen, 
1-2. Circa 10 minuten voor rust weet de 
thuisploeg alweer op gelijke hoogte te 
komen. Fiducia mag vrij op de keeper af 
en schieten van buiten het 16-meter ge-
bied in de korte hoek binnen, 2-2.

Vlak na rust speelt Dennis Veldpaus op 
links de bal goed vrij en zet voor, hieruit 
krijgen de aanvallers 3 keer de kans om 
in te schieten, maar het lukte niet om te 
scoren. In de 55e minuut een vrije trap 
van Fiducia, net buiten het strafschopge-
bied. De bal verdwijnt in de lange hoek 

en de gastheren pakken voor de tweede 
keer in de wedstrijd een voorsprong, 
3-2. Dennis Veldpaus krijgt iets later een 
grote kans maar schiet naast, waardoor 
de voorsprong in handen blijft van Fidu-
cia. Na 20 minuten spelen in de 2e helft 
komt Mariahout op 3-3. Coen van Eijnd-
hoven benut een penalty na een hands-
bal van de thuisploeg. Toch weet Fiducia 
de 3 punten in eigen huis te houden. In 
de slotfase gaat Fiducia op goal af. Kee-
per v.d. Heuvel komt te laat en het lobje 
komt op de lat. Een goed meegelopen 
speller van Fiducia weet de bal uit de re-
bound binnen te koppen, 4-3.

VV Mariahout pakt de competitie zon-
dag 24 januari op met direct een span-
nende derby in Lieshout tegen RKVV ELI.  
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De Eendracht (Aarle-Rixtel) wint toernooi

4e Regiowedstrijd Krijgsman Soranus
Lieshout - De handboogaccomodatie van 
Krijgsman Soranus was donderdagavond 
goed gevuld. Er waren 4 verenigingen aanwe-
zig, dus was het gezellig druk. 

Dinsdag was de jeugd als eerste aan zet met 
7 personen. Er werd daar weer een nieuwe pr 
geschoten door Alex v.d. Ven met 200 punten.

Uitslagen: 
Ad Endevoets 234, Rik v/d Westerlo 221, Paul 
v/d Broek 219, Willem Bekx 218, Arjan v/d 
Heuvel 201, Alex v/d Ven 200, Maarten v/d 
Elsen 198, Ziggy Daniëls 195, Theo v/d Laar 
192, Dion Thielen 192, Joost Prick 190, Rita 
Endevoets 177, Toos v/d Graef 176, Nelly v/d 
Laar 165, Yvonne Robbescheuten 165, Noa 
Reloe 152, Jeffrey v/d Post 150 en Jim Daniëls 
128.

Vervolg toernooi
Dinsdagavond waren de schutters van St. Wil-
librordus uit Milheeze als laatste deelnemer 
van het toernooi van Krijgsman Soranus in 
Lieshout. Alvorens aan de wedstrijd begon-
nen kon worden, moesten er echter eerst twee 
grote schalen oliebollen gegeten worden. Een 
cadeautje van de jarige Rik.
Na de 25 pijlen bracht St. Willibrordus de Lies-
houtenaren een nederlaag toe, maar niet ge-
noeg voor de eerste plaats. Die gaat dit jaar 
naar De Eendracht Aarle-Rixtel, 2e plaats De 
Ontspanning St. Oedenrode, 3e plaats Kunst 
en Vriendschap Liessel. 

Uitslagen: 
Ad Endevoets 232, Arjan v/d Heuvel 228, Rik 
v/d Westerlo 223, Paul v/d Broek 212, Theo 
v/d Laar 173, Yvonne Robbescheuten 166, 
Toos v/d Graef 158 en Nelly v/d Laar 140.

handboogschieten Jan Coolen maakt na jaren zijn rentree

Frans v.d. Meijden 
verschieting bij HBV 
de Eendracht

Aarle-Rixtel - De jaarlijkse Frans v.d. Meijden 
verschieting bij HBV de Eendracht is verscho-
ten op zaterdag 19 december. Frans v.d. Me-
ijden was oud-voorzitter en heeft altijd heel 
veel voor de Eendracht gedaan. Hij wilde een 
wedstrijd schieten met als winnaar de schutter 
die zoveel mogelijk boven zijn jaargemiddelde 
schiet.

Meestal wint een schutter met een lager ge-
middelde, die dan goed schiet en zodoende 
ver boven zijn gemiddelde eindigt.  Voor een 
schutter met een hoog gemiddelde is het veel 
moeilijker om veel punten boven zijn gemid-
delde te schieten.

Jo Maas is al enige tijd wat minder aan het 
schieten, en hij is dan ook regelmatig niet tevre-
den over de score die hij schiet.  Maar zaterdag 
had Jo niets te klagen over zijn score. Met 213 
punten schoot hij maar liefst 30 punten boven 
zijn gemiddelde en werd hiermee winnaar van 
de Frans v.d. Meijden beker. De 213 punten is 
een evenaring van zijn persoonlijk record.

Rentree Jan Coolen
Na jaren niet meer te hebben geschoten 
in verband met een blessure, is Jan Coolen 
weer begonnen met schieten. Vorige week 
schoot Jan tijdens zijn eerste wedstrijd al 
een mooie score van 140 punten. Zaterdag 
ging het helaas niet zo goed, maar dat is 
voor Jan geen probleem. De vereniging is 
wel blij dat Jan weer mee schiet, want voor-
heen sloeg hij geen wedstrijd over, hij deed 
altijd mee.

Jan Coolen had de Doel gezellig aange-
kleed voor de kerst, en zoals altijd weer 
voor lekkere hapjes gezorgd.  Samen met 
een aantal partners van de schutters heb-
ben ze er na de wedstrijd nog een gezellige 
avond van gemaakt.

Uitslag Frans v/d Meijden verschieting
1 Jo Maas 213 (+30); 2 Geert van Ganzen-
winkel 209 (+9); 3  Erwin Wijnhoven 232 
(+8); 4 Toon van Hoof 223 (+3); 5 Martijn 
v.d. Heijden 181 (+3);  Frank Schepers 226 
(+2); 7 Martien v.d. Graef 168 (+1); 8 Mi-
chiel Verbakel 162 (-2); 9 Jan van Rooy 198 
(-6); 10 Walter Jansen 204 (-9) en 11 Jan 
Coolen  88 (-48)

Het clubgebouw is gelegen aan de Lijster-
straat 25 te Aarle-Rixtel, als u interesse heeft 
mag u altijd komen kijken naar deze leuke 
sport. Op maandagavond vanaf 19.00 uur 
is er ook een jeugdtraining. Boogschieten is 
een sport die iedereen kan beoefenen.

handbal

Beek en Donk - De eerste competitiehelft 
voor Handbalvereniging Bedo zit erop. Enkele 
teams hebben het moeilijk, maar voorname-
lijk drie Heren teams, Dames 1 en de Heren 
C-jeugd doen het goed. Heren 1 promoveerde 
afgelopen jaar naar de eerste klasse, iets wat 
voor het eerst in de clubgeschiedenis is be-
reikt. In deze klasse doen ze niet onder voor 
de concurrentie. 

In de laatste wedstrijd van de eerste competi-
tiehelft werd Tremeg overtuigend aan de kant 
gezet. Met twee verloren wedstrijden en twee 
keer een gelijkspel bezetten de heren momen-
teel een gedeelde tweede plaats, samen met 
DOS ’80. Dankzij het betere doelsaldo staan de 
heren van Bedo op nummer twee. De afstand 
tot nummer 1 Orion, waarvan thuis werd ge-
wonnen, bedraagt slechts twee punten. 

Ook Heren 3 en 4 draaien goed. Beide teams 
spelen in de derde klasse in een andere poule. 
Beide teams staan in hun poule aan kop. He-
ren 3 speelde afgelopen weekend de topper 
tegen medekoploper H.C.G. in Geldrop. Deze 
wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Bedo en 
H.C.G. staan hierdoor in punten gelijk, maar 

dankzij een beter doelsaldo gaat Bedo aan kop. 

Heren 4 verloor de eerste wedstrijd van het 
jaar, maar wist daarna de volle punten te be-
halen. Doordat de concurrentie meer punten 
liet liggen, staat Bedo met twee punten los en 
heeft het beste doelsaldo. 

Dames 1 speelt in een spannende poule. De 
dames van Bedo bezetten momenteel de vier-
de plaats, maar de afstand tot de nummer 1 
bedraagt slechts 2 punten. Heren C-jeugd 
heeft alleen Habo ’95 boven zich te duchten. 
Tegen alle andere tegenstanders werd overtui-
gend gewonnen.

De competitie ligt rond de feestdagen stil. De 
wedstrijden in het weekend van 9 en 10 ja-
nuari gaan naar alle waarschijnlijk evenmin 
door doordat Handbalvereniging Bedo dit jaar 
de organisatie van de Kwizutfeestavond op 
zich neemt. In het weekend van 16/17 januari 
2016 pikken de teams de draad weer op.

Diverse teams strijden om kampioenschap

Sterke eerste competi-
tiehelft Bedo

I N H ET N I EUWE JA AR GA AN WE RESTYLEN
WIJ GAAN ONZE TOONZAAL R ESTYLEN, MODER N ISER EN 

EN OPN I EUW I N R IC HTEN MET N I EUWE MEU BELEN 
VAN TOPKWALITEIT  EN ONS PAN D KR IJGT EEN 

N I EUWE FR ISSE U ITSTRALI NG DI E DAAR BIJ  PAST

M A AR EERST GA AN WE PLA ATS M AKEN.
DE H U I DIGE COLLECTI E MEU BELEN I N ONZE TOONZAAL

GAAT I N DE MAAN D DEC EMBER MET KORTI NGEN 
TOT WEL 70% DE DEU R U IT.

Meubelen, tapijten en verlichting van o.a. 
Raanhuis & Hofstede, 3b zitmeubel, Kessels, Mol en Geurts, Schuitema, R.A.C., 

Charm Clasic,  Norma, Avek, Swissflex, Boone en De Munk Carpets

SPECIALE AANBIEDINGEN EN

KORTINGEN
TOT WEL 70%

TWEEDE KERSTDAG
OPEN 10 - 17 uur

BURG.V.D.WILDENBERGLAAN 4 - 5764 RD  DE RIPS - TEL:  (0493) 599284

I NTER I EU R-  & MEU B ELATELI ER
VERH EGGEN

WWW.VERHEGGENMEUBELEN.NL

AL RUIM 35 JAAR DÉ MEUBELMAKER EN INTERIEURBOUWER UIT DE REGIO. 

hardlopen

Beek en Donk – De Neelder Veldloop vond af-
gelopen zondag plaats. Dit was de 5e wedstrijd 
van de Limbra Crosscompetitie.

Het Beek en Donkse jeugdtalent – lid van buurt-
vereniging De Eendracht, waar moeder een ver-
dienstelijke hardloopster is – Ferges Tabor, werd 

hier eerste. Over een afstand van 1500 meter 
was zijn tijd 6.32, dat was 10 seconden sneller 
dan de nummer 2. Fergus gaat na 5 wedstrijden 
van de Limbra Crosscompetitie met evenzoveel 
overwinningen glansrijk aan de leiding in deze 
competitie.

Fergus Tabor 1e in 
Limbra Crosscompetitie

jeu de boules Wim van de Vossenberg 
benoemd tot erelid

Aarle-Rixtel - Tijdens een gezellige kerst-
boules, van Jeu de Boulesclub DûTie Ut, in 
het Boulodroom op De Heikant, is lid Wim 
van de Vossenberg benoemd tot erelid van 
deze club.

Dit vanwege de vele jaren dat hij zich als wed-
strijdleider heeft ingezet en veel andere klus-
jes heeft gedaan. Aan hem werd een mooie 
oorkonde en een bloemetje overhandigd.
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Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

B E R G E I J K
DE WATERLAAT 8

T0497 552882  

D E U R N E  
STATIONSSTRAAT 67 

T0493 441111

S O M E R E N - E I N D  
BOERENKAMPLAAN 143 

T0493 441111

H E E R L E N T I L B U R G

2E 
KERSTDAG

EN 27 
DECEMBER
GEOPEND

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Programma / Uitslagen

Beek en Donk - De laatste speelronde 
van het WAC Beek en Donk leverde 
een keur aan doelpunten op. In elk duel 
vielen er minimaal zes, tot groot plezier 
van de toekijkers. 

Het eerste doelpuntenfestival werd een 
feit in het potje tussen DK Garagebedrijf 
en DHVM Vastgoedmanagement. Deze 
beide B-klassers wisten gemakkelijk het 
net te vinden. Met name M. van Bom-
mel stak namens DK Garagebedrijf in 
een bloedvorm. Hij haalde maar liefst 
vijfmaal de trekker over in het duel wat 
uiteindelijk met 8-2 werd gewonnen 
door de medekoploper. DHVM blijft de 
laatste plaats middels dit verlies delen.

Eveneens in de rode lantaarnzone bivak-
keert FC Avondrood. Ook in het duel 
met BrabantTent wist het helaas zichzelf 
geen eerste zege te geven. Het duurde 
wel lang voordat BrabantTent het verzet 
wist te breken. Een 1-0 voorsprong werd 
nog wel weggepoetst door FC Avond-
rood, maar daarna was het gedaan. Bra-
bantTent liep uit naar een 5-1 zege en 
nestelt zich zodoende in de top 3 van 
de B-klasse.
1.FC Geerts wist de favorietenrol waar 
te maken in het slotduel van de B-klasse 
deze avond. Zij versloegen Hurkmans 
met 5-1. Een hoofdrol was weggelegd 
voor B. Kluytmans die driemaal het 
net wist te vinden. Hurkmans was niet 
opgewassen tegen de ervaring van FC 
Geerts en moest haar hoofd buigen. 
Daarmee blijven ze hangen in de mid-
denmoot. FC Geerts deelt de koppositie 
met DK Garagebedrijf, maar heeft nog 

een duel te goed.

De meeste doelpunten vielen in de A-
klasse. Allereerst was daar het duel 
tussen Vesters Hoveniers en FC van de 
Burgt die ruimschoots werd gewonnen 
door Vesters Hoveniers. Mede dankzij 
drie goals van B. Pellegrino beklonken zij 
hun huidige 3e stek in de rangschikking 
met een 7-3 zege. FC van de Burgt, zo-
als vaker dit seizoen scorend in de slotfa-
se, blijft in de lagere regionen vertoeven.

Van absolute scoringsdrift was sprake 
in het laatste potje op deze avond. Met 
een knaller het jaar uit, zo had Café-Zaal 
De Tapperij bedacht. Ze trakteerden 
zichzelf op een eclatante 17-3 over-
winning op het arme Meulensteen/van 
Lieshout. Geen spaan bleef er heel van 
de blauw-witten, die in de beginfase 
van het duel nog behoorlijk wat tegen 
konden houden. Toen eenmaal de eer-
ste doelpunten vielen brak het verzet 
en kon De Tapperij uitlopen naar deze 
riante overwinning. N. Jansen was de 
scorende uitblinker met 5 treffers. De 
Tapperij voert zodoende de druk op bij 
koploper Sevenmiles. Het gat bedraagt 
één punt. 

WAC Beek en Donk wenst u allen fijne 
feestdagen en een gelukkig, sportief en 
gezond 2016 en ziet u graag weer terug 
op donderdagavond 7 januari voor de 
herstart van de competitie.    

Doelpuntrijk einde 
WAC in kalender-
jaar 2015

zaalvoetbal

ASV’33
Jeugd zaterdag 19 december
Someren A4 – ASV’33 A2           0-12
ASV’33 B3 – Stiphout Vooruit B3   3-4
ASV’33 D2 – NWC D7G             8-2
ZSV E2G – ASV’33 E2G            8-1

VV Mariahout
Uitslagen 
Zondag 20 december 
14.30     Fiducia 1 - Mariahout 1    4-3  
Zaterdag 19 december  
12.00  Liessel D1 - Mariahout D1    10-1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 15, 19 en 20 december
MW1 – Flash MW1           7 – 4 
Corridor – PupF1         2 – 21 
De Korfrakkers – PupE2         3 – 3 
De Korfrakkers – PupE1       15 – 23 
Alico – PupD2          1 – 8 
Avanti (S) – PupD1           5 – 3 
AspC2 – Avanti (S)           5 – 5 
AspC1 – Blauw Wit (Ha)          3 – 4 
AspB1 – JES           9 – 1 
Sen 3 – SCMH 3         10 – 7 
Sen 2 – De Korfrakkers 4        18 – 4 
Sen 1 – ONA/Astrantia 1        9 – 14 

volleybal
Bedovo
Nuvoc MC 3 - Bedovo MC 1:            1-3. 
( 14-25, 25-10, 12-25, 12-25)
VVC-Vught MA 1 - Bedovo MA 1:    3-1. 
(13-25, 25-18, 25-18, 25-22)
ODI DS 3 - Bedovo DS 1:                 2-3. 
(25-23, 13-25, 25-22, 21-25, 10-15)
VC Polaris HS 2 - Bedovo HS 1:         2-3. 
(21-25, 25-19, 18-25, 25-23, 17-19)

Uitslagen recreanten
De Smulsmurf - Bedovo DR3: 1-2. 
(24-25,09-25,25-24)

Symobouw-Maas Montage - Sportshop 
Laarbeek:        0-3. (17-25,15-25,20-25)
Kingspan/Unidek - Bedovo HR2: 3-0. 
(25-19,25-11,25-09)

handbal
Uitslagen
Groesbeeks Glorie D2 – Bedo  
D-jeugd                9-3
Acritas DC1 – K.P.J. Beek en Donk/
Bedo Dames C-jeugd             10-7
Bedo Heren C-jeugd – Vios HC2 35-12
H.C.G. DS1 – Bedo Dames 2        33-1
Bedo Dames 1 – Aristos DS2      23-14
H.C.G. HS1 – Bedo Heren 3       26-26
E.S.Z.V. Oktopus HS1 – Bedo HS2 37-17
Bedo Heren 1 – Tremeg HS1        3-19

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslag 18 december
Geert-Jan Otten – Dennis van  
Dommelen              1-3
Philip Oosthoek – Dave van de Burgt 3-0
Jan van Grinsven – Jan Crooijmans 0-2
Richard van Deursen – Arie van de Burgt 0-3

Stand per 18 december
1. Geert-Jan Otten         12-26
2. Philip Oosthoek         13-24
3. Koen Rooijakkers         13-23
4. Dennis van Dommelen         11-22
5. Jan Crooijmans            10-21

bridgen
Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 16 december
1. Corry en Cecile      69,44 %
2. Wim en Erik      61,11 %
3. Joop en Marian     58,33 %
4. Marijke en Leny     56,11 %
5. Leo en Diny      51,11 %
6. Riky en Jan      50,00 %
Er wordt elke dinsdagmiddag en woens-
dagavond gespeeld in het Bavaria Brou-

werijcafé te Lieshout. Kijk voor meer 
info op www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 16 december 
Lijn A
1. Helma en Joke     69,94%
2. Mia en Mari             58,04%
3. Annie en Thera      56,55%
4. Annelies en Ton      56,55%
5. Mien en Jeu      56,55%

Lijn B
1. Heidi en Angela        69,01%
2. Diny en Jos      67,45%
3. Wil en Louis      63,54%
4. Francien en Fons     59,90%
5. Lien en Hanny      56,25%
De volgende zitting is op woensdag 30 
december bij Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 17 december
1. Jo en Mari                           66,50%
2. Leni en Marie Louise           63,00%
3. Nellie en Theo                     54,00% 
5. Leo en Tonnie                     53,50%
5. Dora en Corry                     52,00%
De volgende is zitting op donderdag 7 
januari om 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslag dinsdag 22 december 

1. Nelly en Cor      70,42%
2. Diny en Jos      63,75%
3. Ine en Mien      59,17%
4. Mariet en Toon       55,00%
5. Kitty en Riek      52,92%
De volgende zitting is op dinsdag 5 ja-
nuari 2016, 13.30 uur in het Ontmoe-
tingscentrum te Beek en Donk.

schaken  
Schaakvereniging DOT
Uitslagen dinsdag 22 december

1-0 Hans Claas - Chris v. Laarhoven   
1-0 Aloys Wijffelaars -  Jef Verhagen 
  
½-½ Johnny v.d. Laarschot - Frans v. Hoof

1-0 Willy Constant - Dirk-Jan Gloudemans

Programma 29 december
Geen schaken i.v.m. Kwizut 

voetbal
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Klantnr. 
Projectnr.: 
Formaat: 
Datum: 

6209793
415014-1.1    Gemert Bakel Infoline
1140 x 810 mm
09-12-15

Postbus 1343, 5602 BH Eindhoven, T 040 264 23 05, F 040 246 90 70, verkoopadv@suurlandoutdoor.nl, www.suurlandoutdoor.nl 

Akkoord

Datum:

Handtekening:

Akkoord na correctie

Datum:

Handtekening:

Opdrachtgever:

Naam:

Functie:

ADVERTENTIEPROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK
RETOURNEREN A.U.B.

De kleuren van deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.

Bernhardstraat 15
Bakel

www.beversslapen.nl

Apk I en II
Onderhoud van Personen- en 
Bedrijfswagens (tot 50 ton)
Campers en Aanhangwagens
Reparatie, Banden (ook opslag)
Airco, Diagnose, Elektro, Remservice, Uitlijnen
Schadetaxatie /Herstel
(vervangend vervoer)

De Stater 38 | Lieshout | 0499-421537 | www.BitechLieshout.nl

voor het betere onderhoud

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

ook voor: 
catering & 

afhaalmenu’s

grieks restaurant

aphroditi

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

Een prachtig, aandachtig 2016!  

Piekeren? Stress? Onrust?
Mindfulness werkt 

Groepstraining start 21 januari 2016

Tel.  06 - 37 39 41 15
Achterbosch 6, Lieshout

Verkoop, installatie en onderhoud
van pelletkachels, pelletketels & 
rookgaskanalen
Zeker 50% besparing op energiekosten
Hoog rendement van wel 92%

BESPAREN OP UW ENERGIEKOSTEN?

Mariahout - Senioren 1, gesponsord 
door Auto Corsten, loopt in de over-
gangsklasse A van het dameskorfbal de 
aansluiting met de top 3 mis, door zon-
dag jongstleden met 9-14 te verliezen 
van Ona/Astrantia 1. 

Waar Flamingo’s in de eerste helft nog 
scherp speelde en startte met een 2-0 
voorsprong, miste het die scherpte in de 
tweede helft. De bezoekende ploeg uit 
Middelaar was in die tweede helft van 
de partij duidelijk de betere van de twee 

en effectiever in het te scoren. De thuis-
ploeg Flamingo’s speelde te statisch en 
misten het aanvallende vermogen om 
de kansen te benutten en het spel naar 
zich toe te trekken. De competitie kent 
een pauze tot na de jaarwisseling. Fla-
mingo’s 1 speelt op 10 januari haar vol-
gende wedstrijd, uit tegen Celeritas 1.

Senioren 2
Het tweede team van Flamingo’s, ge-
sponsord door Harold Vereijken Ge-

reedschappen en Verhuur, speelde 
wederom een sterke partij. Zij wonnen 
met 18 tegen 4 van Korfrakkers uit Erp. 
Senioren 2 was in de aanvallen soms 
wat gehaast, maar wisten toch gemak-
kelijk tot scoren te komen. Ze gingen 
met een voorsprong van 9-1 de rust in. 
In de tweede helft verliep het zo ver-
der en ook de verdediging was op orde 
en liet weinig steken vallen. Senioren 2 
speelt op 10 januari tegen medekoplo-
per Odio.

Senioren 1 loopt aansluiting met top 3 mis

Flamingo’s komt aanvallend te kort
korfbal

Beek en Donk - Next/Bedovo Dames 
1 speelde zaterdag 19 december haar 
laatste wedstrijd voor de winterstop 
tegen Odi Dames 3. Libero Aukje van 
Schijndel blesseerde zich helaas vo-
rige week maar ging natuurlijk mee 
voor de support en aanwijzingen. 

De dames van Bedovo startten wat 
onzeker aan de wedstrijd waar de 
tegenstander wel raad mee wist, 
Odi Dames 3 wist de 1e set al aan 
het langste eind te trekken. Hoewel 
de tweede set eenvoudig door Next/
Bedovo DS1 werd gewonnen, werd 
er later verder geborduurd op het 
twijfelachtige spel. Verdedigend en 
aanvallend kon er geen stempel op 
de wedstrijd gedrukt worden. Hoewel 
Next/Bedovo DS1 uiteindelijk toch 
met winst richting huis vertrok bleek 
het een zwaarbevochte strijd. Zo pro-
fiteerde Next/Bedovo Dames 1 niet 
optimaal van de gunstige uitslagen 
van de concurrenten die punten lieten 
schieten. Toch weten de dames nog 
de koppositie te behouden, waardoor 
de weg naar het kampioenschap de 
tweede helft van de competitie een 
zeer reële doelstelling is. 

Café Thuis/Bedovo Heren 1
Afgelopen zaterdag was het na een 
korte pauze weer volleyballen gebla-
zen voor de mannen van Café Thuis/
Bedovo Heren 1. Zij namen het op 

tegen tegen het altijd lastige Polaris 
uit Mierlo-Hout. Aangezien Bedovo 
H1 zich kandidaat heeft gesteld voor 
het kampioenschap, moeten de man-
nen zich elke wedstrijd voor de volle 
100% inzetten. De eerste set lukte 
dat aardig. Echter, tijdens de tweede 
set bleek dat Bedovo nog niet hele-
maal klaar is voor de promotieklasse. 
Gelukkig wisten ze zich te herpakken 
waarna de derde set wederom ge-

wonnen werd. De vierde set was een 
kopie van de eerste set, helaas niet 
het niveau voor een klasse hoger dat 
met vlagen waar te nemen is. Geluk-
kig wonnen de mannen uit Beek en 
Donk de beslissende 5e set en kan de 
weg naar het kampioenschap weer 
ingeslagen worden. Via deze weg 
nog een dankwoordje voor alle Bed-
ovo supporters!

Dames 1 profi teert niet van uitslagen concurrenten

Next/Bedovo Dames 1 boekt 
moeizame overwinning

volleybal

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Beek en Donk)

Mierlo – Rolschaatsvereniging Olym-
pia kijkt terug op een prachtig rol-
schaatsweekend. Alle rijdsters en 
vrijwilligers, waaronder vele Laarbe-
kenaren, hebben alles gegeven om van 
de 12e show wederom een hoogtepunt 
te maken. Daarnaast werd ook nog een 
koninklijke onderscheiding uitgereikt 
aan Toon Verbakel uit Beek en Donk. 

Ruim 1200 bezoekers bezochten de 
show en genoten van sfeer, passie, 
kracht, gezelligheid en schitterende 
shownummers uitgevoerd in specta-
culaire kostuums, voorzien van bij-
passende decors en decorstukken. De 
show werd gepresenteerd door Kristy 
van Vuure; zij nam de bezoekers mee 
als hostess van een groot cruiseschip.

Cruise 
De opening begon spectaculair; op een 
groot cruise-schip kwamen de rijdsters 
aan in ‘Theater De Weijer’. Het ene 
shownummer overtrof het vorige, vele 
hoogtepunten passeerden de revue. 
‘Uptown Funk’ werd door de 4 rijdsters 
perfect uitgevoerd. Snelheid, technische 
moeilijke elementen gecombineerd met 
een dosis showelementen zorgden 
voor de perfecte mix. Het shownum-
mer ‘Angel Wings’ werd  schitterend 
uitgevoerd door het duo Yessie Kusters 
en Yvon Swinkels. Maar ook de Kerst 
werd niet vergeten. Het publiek kwam 
in kerstsfeer door o.a. het verhaal van 
‘Scrooge’, welk in een modern jasje was 
gestoken. De jongste leden van Olym-

pia, met o.a. Angel Wilms en Indy van 
de Berkmortel, kwamen als pinguïns op 
de baan. Dit zorgde voor een ‘aaah-
momentje’. 

Eén van de hoogtepunten was het 
shownummer ‘Volcanic Eruption’, waar 
de rijdsters een vulkaanuitbarsting uit-
beeldden. In een hoog tempo werd 
toegewerkt naar de Grand Finale. Hos-
tess Kristy nam het publiek mee naar 
Mexico waar alle rijdsters een rol in 
speelden. Uiteraard ontbraken de rijd-
sters in de grote jurken niet; compleet 
met glitter & glamour en de lichtjes aan 
de jurken, straalden zij zowel letterlijk 
als figuurlijk op de baan. Kosten noch 
moeite zijn gespaard om deze show 
wederom tot een groot succes te ma-
ken. 

Koninklijke onderscheiding
Zaterdagavond werd één van de vele 
vrijwilligers van Olympia, Toon Verba-
kel uit Beek en Donk, door Burgemees-

ter Frans Ronnes koninklijk onderschei-
den en benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau voor al zijn werk als vrij-
williger in de rolschaatssport. Lees hier-
over het artikel op pagina 17 in deze 
krant. 

Enthousiast 
Na de show kreeg de vereniging vele 
positieve reacties uit het publiek. Een 
geweldig compliment voor zowel de 
rijdsters als voor de vele vrijwilligers 
die deze Kerstshow tot een schitterend 
evenement hebben gemaakt. Zowel de 
rijdsters als alle vrijwilligers kunnen met 
trots terugkijken op drie zeer geslaagde 
shows. Het was een mooie afsluiting 
van een jaar hard werken! Olympia is 
er zeker in geslaagd om het publiek 
met een fijn kerstgevoel huiswaarts te 
laten keren. De vereniging bedankt alle 
rijdsters, vrijwilligers en sponsoren, die 
het mogelijk hebben gemaakt om deze 
show te maken tot de show die het ge-
weest is!

Kerstshow Olympia met Koninklijk tintjerolschaatsen

 De Beek en Donkse Stephie Wiering was één van de 
prominente rijdsters tijdens de show van Olympia 
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Donderdag 24 december
Herdertjesviering
17.00 uur, O. L. Vrouw Presentatie, 
Aarle-Rixtel

Kerstviering voor het he le gezin
19.00 uur, St. Servatiuskerk, Lieshout

Vrijdag 25 december
Kerst Dinch Couwenbergh
De Couwenbergh, Aarle-Rixtel
 
Zaterdag 26 december
Peuter- / Kleuterviering
10.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

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

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

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

Zondag 27 december
Koppelcross
10.00 uur, Duvelsberg, Lieshout

Kerstspeurtocht Aan de Wielen
13.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Herdertjestocht
18.30 uur, Vertrek vanaf 
O.L.Vrouweplein, Aarle-Rixtel

Dinsdag 29 december
‘Wintermuzieknoten op je pannenkoek’
10.00 uur, Pannenkoekenhuis Pluk, Beek 
en Donk

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

Donderdag 31 december
Oud en Nieuw Bij-Ons
22.00 uur, Café Bar Bij-Ons, Beek en 
Donk

Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsconcert O&U
Muziekcentrum ‘t Anker, Beek en Donk

Zaterdag 2 januari
Flessenactie Raopers jeugdcarnaval
10.00 uur, Lieshout

Expositie Kunst
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, Beek en 
Donk

Nieuwjaarsbijeenkomst Gilde Sint 
Leonardus
19.00 uur, Schietterrein ‘t Wipke, 
Zwinkelweg 6, Beek en Donk   

sound-light.nl

17.00 uur, O. L. Vrouw Presentatie, 

De Couwenbergh, Aarle-Rixtel

10.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk10.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

December 2012, toen hadden we 

nog een ech
te winter. Foto v

an 

het kruispunt nieuw-oud kanaal 

aan de Wilhelminaweg. 

Groet, Patrick Brouwers

Onze nichtjes logeerden bij ons. Warme marshmallows zijn bij elke temperatuur lekker! Fijne feestdagen! 
Marga Vastre
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Groet, Patrick Brouwers

Fijne feestdagen en een voor-spoeding 2016! 
Groet, Frans Coppens

Een mooie foto van mijn zoontje Pim! 

Groetjes, Ramona

sound-light.nl

Een mooie foto van mijn zoontje Pim! 

Groetjes, Ramona

Molly, onz
e waaghals!

 Ze kan zo
 

het circ
us in! 

Groeten, 
Familie Ronde uit 

Aarle-Rixtel

In het kerstbomenbos bij de 
familie Schuurmans. 

Groetjes, Karin vd Heuvel

Groet, Frans Coppens
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€ 50,-

Gefelicit eerd
Ingrid de Jong

Met de leukste kerstfoto!

Bij De MooiLaarbeekKrant
ligt een cadeaubon van
Tuincentrum de Biezen
voor u klaar t.w.v.

 WWW.TUINCENTRUMDEBIEZEN.NL

HÉ! HEB 

JIJ HET AL 

GEDAAN...?! 

VUURWERK 

BESTELLEN!!

Biezenweg 2a 
Beek en Donk

Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

Fijne Feestdagen!

O.L.Vrouweplein, Aarle-RixtelO.L.Vrouweplein, Aarle-Rixtel

De kerstman (Bart Kersten) en een 

elf (Johan van Bakel) op bezoek in 
het gezellige kerstbomenbos van 

familie Schuurmans.

Molly, onz
e waaghals!

 Ze kan zo
 De kerstman (Bart Kersten) en een 

Een winterfoto, maar dan wel van 8 jaar geleden. Gemaakt bij Croy. 
Groeten, Hans VerhofstadtDe kerstman (Bart Kersten) en een 

elf (Johan van Bakel) op bezoek in 
het gezellige kerstbomenbos van 

elf (Johan van Bakel) op bezoek in 
het gezellige kerstbomenbos van 

elf (Johan van Bakel) op bezoek in 

Buiten rond het vuur vierden we onze kerstavond 2015. Want samen zijn is het belangrijkst en dat kon 
met kerst zelf niet.

 Groetjes, Ingrid de Jong

WINNAAR!

In het kerstbomenbos bij de 

Broer en zusliefde... Dat is toch 

een supermooi kerstplaatje! 

Groetjes, Beau en Caro

het gezellige kerstbomenbos van 
familie Schuurmans.

het gezellige kerstbomenbos van 
 Groetjes, Ingrid de Jong


