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iedere zondag
geopend

Kasteel Croy beste bezienswaardigheid in Laarbeek 

Gezellig Sinterklaasmiddag voor mensen met een beperking 
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Melissa Kanters 

Beek en Donk – In een volle zaal in 
Herberg het Huukske staan vijf men-
sen met een beperking vol enthou-
siasme het orkest van De Ekkermu-
zikanten te dirigeren. Het is net een 
paar minuten, voordat het écht los 
gaat in de zaal. Het is de goedhei-
ligman, die een paar tellen later zijn 
intrede doet. 

Een glimlach van oor tot oor
Maar liefst 54 mensen met een beper-
king wachtten hem vol spanning op. 
Onder luid gejuich en vrolijke Sinter-
klaasmuziek van De Ekkermuzikanten 
en ‘Waizenutmar’ komt Sinterklaas de 
zaal in. De aanwezigen glimlachen van 
oor tot oor en kunnen hun geluk niet 
op. 

Een middag voor iedereen 
Ieder jaar vindt in Herberg het Huuks-
ke een Sinterklaasmiddag plaats voor 
mensen met een beperking. “Deze 
middag is voor iedereen, dus ook 
niet-leden. Iedereen die hier binnen is, 
komt uit Laarbeek”, vertelt organisa-
tor Anny Vorstenbosch. “Het is altijd 
een heel leuke, druk bezochte mid-
dag. Iedereen kan even een praatje 
met Sinterklaas maken en krijgt een 
cadeautje. Daarnaast wordt er volop 
gefeest.” 

De organisatie 
De middag wordt georganiseerd 
door KansPlus in samenwerking met 
het Beek en Donkse Sinterklaasco-
mité. “Daarnaast zijn wij Herberg Het 
Huukske heel dankbaar. Zij zorgen 
ervoor dat wij het feest hier kunnen 
houden. Ook de gemeente Laarbeek 
geeft ieder jaar een bijdrage. Zonder 
dit alles, zouden we dit niet kunnen 
organiseren.”

Dansen, zingen en lachen
Al voordat Sinterklaas de zaal in kwam, 
was het volop feest. Naast de aantal 

spontane dirigenten, werden ook de 
nodige dansmoves vertoond. Ieder op 
hun eigen manier. De Ekkermuzikan-
ten raakten – gelukkig – niet van de 
wijs door de verschillende aanwijzin-
gen die zij kregen. Op de Sinterklaas-
liedjes werd volop meegeklapt en ge-
zongen. En dit werd alleen maar meer 
nadat de goedheiligman met drie van 
zijn pieten een bezoekje kwam bren-
gen.

Anouk Brands 
Het vergeven van de cadeautjes kon 
niet gebeuren, voordat Anouk Brands 
haar zangkunsten liet horen. Ze had 
een speciale rap gemaakt van een Sin-
terklaasliedje, wat voor de nodige hila-
riteit zorgde. Na een ‘we want more’-
actie door het publiek, zong ze nóg 
een Sinterklaasliedje. Iedereen klapte 
volop mee, maar Anouk liet niet met 
zich sollen. “Zo, klaar”, riep ze hard 
door de microfoon, toen ze vond dat 
ze genoeg gezongen had en het tijd 
was voor iets anders. De zaal lachte 
en maakte zich vervolgens meteen op 
voor het uitreiken van de cadeaus.  

Geslaagde, gezellige middag
Rond de klok van vijf was het tijd om 
afscheid te nemen van Sinterklaas en 
zijn pieten. Na zo’n geweldige, gezel-
lige middag kan het bijna niet anders, 
dat iedereen met een heel voldaan ge-
voel naar huis is gegaan. 

Jumbo Lieshout 
a.s. zondag geopend

van 11:00 uur 
tot 17:00 uur

Laarbeek

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
                 (Aarle-Rixtel)

Laarbeek – Kasteel Croy is door 19% 
van de Laarbekenaren gekozen als de 
beste bezienswaardigheid van Laar-
beek. Dit blijkt uit de enquête van 

TipMooiLaarbeek.nl. Op een goede 
tweede plaats komt de Muziektuin 
(13%). Opvallend is dat 24% van de 
inwoners geen antwoord weet te ge-
ven op deze vraag.

Diversiteit aan antwoorden
Je raakt in gesprek met een toerist, die 

op zoek is naar een bezienswaardig-
heid binnen de gemeente. Met een 
vragende blik stelt hij de vraag: Waar 
kan ik het beste naartoe gaan? Dat 
was de vraag die in de enquête werd 
gesteld. Dat veel mensen het lastig 
vonden om een antwoord te geven, 
bleek uit de uitslag. Er kwamen tien-

tallen suggesties voorbij, van de grot 
in Mariahout tot de Klokkengieterij in 
Aarle-Rixtel en van de molens in Lies-
hout tot het Heuvelplein in Beek en 
Donk. 

Lees verder op pagina 3 van deze 
krant. 
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Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

behoorde, kreeg niet ten antwoord: ‘Ik ben een 
Athener’, maar: ‘Ik ben een burger der wereld.

Epictetus 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

De Mariastraat in Mariahout, is de straat waar ik in mei 1943 geboren ben. 
Herinneringen heb ik er niet aan, want mijn ouders zijn op 20-06-1944 naar 
de Dorpsstraat in Lieshout verhuisd. Verhalen over de tijd hebben we wel 
gehoord. Mijn ouders woonden in bij Ferd en Tonny van Hoof – van den Baar, 
iets wat in die tijd heel gebruikelijk was. Mijn geboortehuis is Mariastraat 66. 
Ferd en Tonny van Hoof – van den Baar zijn later naar Canada gegaan, en 
hebben daar hun leven verder opgebouwd. De Mariastraat is genoemd naar 
de parochie Mariahout. Op 19 november 1932 werd de eerste steen gelegd 
voor de nieuwe parochie, en op 10 juli 1933 kon de kerk door bisschop Die-
pen worden geconsacreerd. De naam Mariahout was nog niet bekend. De 
eerste officiële naam was: Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te 
Ginderdoor. Maar deze naam was niet toepasselijk. Pastoor van Eijndhoven 
was een Maria vereerder, en samen met Rector Coppens uit Lieshout, destijds 
wonende in de Reek, zochten ze een andere naam. Maria werd de patrones 
van de parochie, dus Mariahout. De gemeente Lieshout had na het Ginder-
door, alleen het Broek en de Hei. 
              
In 1933 werd burgemeester Mos-
termans in Mariahout ingehaald 
door een feeststoet. Rechts de 
‘crisiswagen’  waarmee men pro-
testeerde tegen de crisis-varkens-
wet. In het midden het pakhuis en 
verderop de Sint Bernardusschool.

Er moesten dus straatnamen komen, en de doorlopende straat door het kerk-
dorp werd dus de Mariastraat. De eerste huizen waren al gebouwd in de Ma-
riastraat, en Leo Arts bouwde zijn café  ‘Pelgrimsrust’ net voor de kerk. Een 
belangrijke bijdrage voor het kerkdorp, want vroeger was de gewoonte dat 
iedereen, na de laatste mis, naar het café ging. Daar werden de laatste nieuw-
tjes uitgewisseld, gekaart en een stevig borreltje gedronken. Aan het einde 
van de Mariastraat was het café van Anneke de Gruijter, of daar voor van 
Betje Lattour.  In 1961 werd het café gesloten. Nu bekend als ‘De Roskam’.

In 1932 bouwde Hein Gilsing een nieuwe smederij op ’t Ginderdoor, tegen-
over de nieuwe kerk. Hij had een hoefsmederij, autogeengasschen, en alle 
voorkomende reparaties als fietsen, kachels, fornuizen. Hij had een handel in 
benzinelampen, kachels en naaimachines. 

In 1934 werd de Lourdesgrot gebouwd, er kwamen winkels, en er werden 
nieuwe huizen gebouwd. In 1949 werd het nieuwe klooster aanbesteed, en 
naast de Bernardusschool werd er bij het nieuwe klooster ook een nieuwe 
school gebouwd.

Henny Bevers – van den Baar, namens Heemkundekring ’t Hof van Liessent.

MARIASTRAAT

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden,

van ons mam, oma en overgrootmoeder

Riek  Meijers -Verhofstadt

zeggen wij u hartelijk dank. 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Fotograaf: Leo van den Heuvel

Lezerspodium

Omtrent de ‘Ruit’
De planning van de ruit om Helmond en 
Eindhoven lijkt in een beslissende eindfase 
te zijn geraakt. Het Eindhovens Dagblad 
van 22-11-2013 kopt met: “Het is nu tijd 
voor protest tegen de Ruit”. Aan deze 
oproep wil ik bij deze graag voldoen, niet 
de eerste keer trouwens. Mijn bezwaren 
samengevat zijn de volgende.

1 – Veel geld voor het bereiken van een 
onvoldoende doordacht doel dat niet 
bestaat en nooit bestaan heeft.

2 – Natuurvernietiging in het brainport 
woongebied is tevens nadelig voor de 
aantrekkelijkheid voor het personeel van zo 
een brainport.

3 – De Ruit zal een sterk aanzuigende 
werking uitoefenen op internationaal 
vrachtverkeer, dag en nacht. Daarmee 
vervalt de geplande regionale betekenis 
van de weg.

4 – Verkeersstromen die woonlocaties 
doorsnijden als nieuwbouw projecten,  
zijn van de zotte en uiterst ongewenst. 
Zulke bestuurlijke voornemens zijn 
afkeurenswaardig.

5 – Onder beheer van het SRE werd de 
Noord-variant niet eens onderworpen aan 
een mogelijke beschouwing als traject. 
Deze variant lag, helaas, buiten het 
regionaal interessante gebied en dat was 
de variant waarmee de gemeente Laarbeek 
wellicht zonder grote bezwaren had 
kunnen instemmen. Nadat de Provincie de 
touwtjes in handen genomen heeft is de 
“te Noordelijke ligging” van de mogelijke 
uitvoeringen als argument van de kaart 
geveegd, gelukkig. Dit komt echter neer op 
het veranderen van de spelregels gedurende 
een nog te spelen match, hetgeen illustratief 
is voor de ondoordachtheid van dit kapitale 
project. Ex-burgemeester Jacobs en het 
CDA wilden perse hun regenteske scenario 
erdoor drukken. Dit lijkt tot heden mogelijk 
gemaakt door de Socialistische Partij die 
haar verkiezingsbelofte, tegen de weg te 
zijn, niet heeft ingelost voor een ruil met 
zetels in het College van Gedeputeerden. 
Dit gedrag van politiekelingen is uitermate 
beschamend. En passant geldt hier de 
lofrijke vermelding voor de PvdA, dat zij 
hun verkiezingsbelofte, tegen de weg te 

zijn, wél zijn nagekomen. Het provinciaal 
bestuur als geheel heeft gefaald en het 
vertrouwen van het publiek in de politiek 
van Noord-Brabant geschonden. Als 
zodanig is het een zakelijk argument, voor 
een herstel van vertrouwen, om alsnog af 
te zien van de realisatie van de verbinding 
tussen Ekkersrijt en Beek en Donk. Het 
zou van visie getuigen? Kunnen we dat 
van Gedeputeerde Van Heugten, CDA, 
verwachten na al die kul die hij erover heeft 
losgelaten? Probeer het eens Ruud!

6 – In het recente verleden heeft 
Rijkswaterstaat gekozen voor 
snelwegtracés die nauw aansloten bij de 
stadskernen. Men heeft de stormachtige 
ontwikkeling van het wegverkeer niet juist 
ingeschat of kunnen inschatten. Vandaar 
dat het knooppunt Ekkersrijt midden in 
het stedelijk gebied van Son en Breugel 
en Eindhoven terecht gekomen is. De 
Provincie wil dit verkeerd aangelegde 
knooppunt nu gebruiken als aansluiting 
voor een weg langs het Wilhelminakanaal. 
Dit nu is in het licht van 2013 een te 
bekrompen visie. De verkeersstromen 
moeten niet door de gemeenten maar 
om de gemeenten heen geleid worden. 
Dat weet men bij Rijkswaterstaat toch 
ook? Hoe zit dat bij de Provincie? Vergeet 
Ekkersrijt als centraal aansluitingspunt voor 
een nieuwe weg en denk als voorbeeld in 
termen van oud-planoloog Wim Holdrinet 
zoals gepubliceerd in het Eindhovens 
Dagblad van 13 november 2013. Maak 
de wegen rondom Eindhoven en Helmond 
een zeshoek maar laat de gestippelde delen 
door de kernen niet ontsnappen aan een 
zeer kritische beschouwing. Ter informatie 
is een kopie van dit plan bijgevoegd.

7 – Tot slot: over nut, noodzaak en kosten 
van de Ruit is door kundige mensen, ook 
bestuurders, al het nodige gepubliceerd 
met als conclusie: vooral niet doen! Ik voeg 
daar aan toe, dat deze weg een schadelijke 
weg voor de regio brainport zal blijken te 
zijn die binnen 5 jaar door Internationaal 
vrachtverkeer in beslag genomen gaat 
worden.  Dan, adé Lieshout en Aarle-Rixtel 
als aangename woonkernen. Wilt U, CDA, 
daarvoor de verantwoordelijkheid dragen? 
Denk Na!

DRIRJM Hoeben,  Koekoeklaan 4A 
Lieshout
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Het Heuvelplein verrijkt met een schandpaal 

Vervolg voorpaginaverhaal: Bezienswaardigheden in Laarbeek

Naar welke Laarbeekse bezienswaardigheid zou je een toerist toe sturen?

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Nikki Barten

Beek en Donk- Op het Heuvelplein 
is zaterdag ‘De Kaak’ onthuld, of-
wel een schandpaal. Het is een on-
derdeel van de wandelroute ‘Recht 
en Orde’, die is uitgezet in Beek 
en Donk. De wandelweg wil onder 
andere tonen, hoe in vroegere tij-
den recht werd gesproken in onze 
streken.

Het oude gemeentewapen
Zaterdag bevestigde burgemees-
ter Hans Ubachs een houtsnijwerk 
op de paal, die er sinds een kleine 
twee weken stond. Het houtsnij-
werk stelt het oude gemeentewa-
pen van Beek en Donk voor met 
daarboven als beschermengel de 
heilige Michaël. De beide Beek en 
Donkse gilden gingen gebroeder-
lijk op om dit nieuwe pronkstuk te 
‘onthullen’. 

‘Aan de kaak gesteld’
De schandpaal is een getrouwe 
replica van de palen, die in bijna 
alle belangrijke plaatsen stonden. 
Omdat Beek en Donk een ‘Heer-
lijkheid’ was en dus onder bewind 
van een ‘Heer’ stond, mocht er ook 
recht (regt) worden gesproken. Een 
veroordeelde werd een bepaalde 
tijd ‘aan de kaak gesteld’ (aan de 
paal vastgeketend). De dorpelin-
gen mochten op alle mogelijke ma-
nieren de veroordeelde pesten. Dit 
kon gebeuren door deze met rot 
fruit te bekogelen, of door uitschel-
den. 

Tot het einde van de 18e eeuw was 
het gebruik van de schandpaal heel 
normaal. Oud-wethouder Harry 
Brugmans, tevens voorzitter van 
heemkundekring ‘De Lange Von-
der’, noemt deze manier van recht-
spraak ouderwets. Hij refereerde er 
echter wel aan dat de tegenwoor-
dige media als Facebook en Twitter 
een publiekelijke veroordeling heel 
sterk benaderen.

Andere monumenten
De ‘Kaak’ is een eikenhouten 
achthoekige paal, geleverd 
door de Laarbeekse firma 
Oerlemans. Op de kop van de 
paal is een bol bevestigd met 
een vlag. Dit symboliseert de 
wereldlijke macht. Dit monu-
ment is één van de startpun-
ten van de wandelroute ‘Recht 
en Orde’. De totale route is 
19 km lang, maar kan ver-
kort worden tot respectieve-
lijk 10, 14 en 17 km. Ze voert 
langs diverse landschappelijke 
hoogtepunten in de omgeving 
van Beek en Donk. Zo komt 
men langs een ‘landweer’, een 
dubbele loop met een verste-
vigde aarden wal ertussen, die 
ten doel had het Beekse vee 
binnen de gemeentegrenzen 
te houden. Aan het einde van 
die landweer stond de galg 
van de heerlijkheid Beek. Op 
niet al te grote afstond be-
vond zich trouwens ook het 
galgenveld van de heerlijk-
heid Gemert. ‘De Lange Von-
der’ heeft ervoor gekozen op 
de plaats van de galg geen 
replica te plaatsen. Er 
komt wel een monu-
ment op die plaats. 

Cultuurhistorische wandel-
route
De wandelroute kan ook 
worden gestart op de ‘Kok-
sehoeve’, tussen Gemert en 
Erp en herberg ‘De Brabantse 
Kluis’ aan de Peeldijk in Aarle-
Rixtel. Vanuit een gevonden 
erfgrondkaart, een inventa-
risatie van de ondergrond, is 
een erfgoedplan opgesteld. 
De heren Frans Leenders en 
Martin Philipsen waren de ini-
tiatiefnemers van de wandel-
route. Het is een logisch ver-
volg op eerdere projecten van 
de heemkundekring, zoals de 
renovatie van de kerken en de 
Oude Toren en de naamgeving 
van de bruggen op Laarbeeks 
grondgebied. 

Routebeschrijving
Bij de heemkamer is een uit-
gebreide beschrijving van de 
wandelroute aanwezig. Ook 
op het gemeentehuis, in het 
Parkpaviljoen en bij drogisterij 
Jo Ceelen is de beschrijving van 
de route voorhanden. Op de 

andere startpunten, ‘Kokse-
hoeve’ en ‘De Brabantse 

Kluis’ is de folder ook 
te verkrijgen.

Niet één publiekstrekker
Wethouder Joan Briels (toerisme en 
recreatie) is tevreden over deze uit-
slag. “Laarbeek heeft niet één grote 
publiekstrekker, dat is denk ik wel 
bekend. Als je ziet hoeveel dingen 
er op worden genoemd die we wel 
in Laarbeek hebben, dan ben ik daar 
zeer tevreden over.” Hij vertelt verder: 
“Toeristen komen niet naar Laarbeek 
toe voor een week vakantie. Er komen 
hier veel dagjesmensen. Voor hen is 
er een heel grote diversiteit aan mo-
gelijkheden. Daarnaast wordt er op dit 
moment een VVV-stichting opgericht, 
wat het allemaal nog beter gaat ma-
ken.”

Meer pieken verwacht 
Voorzitter van de nieuwe VVV-stich-
ting is Chris de Hoog. Hij is iets kriti-
scher over deze uitslag. “Kasteel Croy 
snap ik, maar ik had verwacht dat er 
meer van zo’n uitschieters zouden 
zijn. Er worden veel algemene be-
zienswaardigheden genoemd, zoals 
de verschillende centra en bepaalde 
wandelgebieden. Terwijl we echt wel 
grote publiekstrekkers hebben, zoals 
Bavaria, de Klokkengieterij en de Lour-
desgrot. Daarom schrik ik er ook een 
beetje van dat 24% niet zou weten 
waar hij een toerist naartoe zou moe-
ten sturen.”

Chris is tevens voorzitter van het 
Openluchttheater. “Deze had ik ook 
hoger verwacht”, vertelt hij. “Niet 
omdat ik daar voorzitter van ben, 
maar het Openluchttheater is de 
grootste operationele cultuurbrenger 

in Laarbeek. Daarentegen, zou je deze 
vraag bijvoorbeeld in het voorjaar stel-
len, dan verwacht ik dat dit theater 
wel hoger zou eindigen.”

Oprichting VVV Laarbeek
VVV afdeling Laarbeek wordt opge-
richt om de toeristische recreatieve 
bedrijven meer op de kaart te zetten. 
“VVV Laarbeek kan hier een buiten-
gewoon stimulerende rol in vertegen-
woordigen”, besluit hij. 

Links burgemeester Hans Ubachs en rechts Harry Brugmans 
met het houtsnijwerk voor op de schandpaal

Andere monumenten
De ‘Kaak’ is een eikenhouten 
achthoekige paal, geleverd 
door de Laarbeekse firma 
Oerlemans. Op de kop van de 
paal is een bol bevestigd met 
een vlag. Dit symboliseert de 
wereldlijke macht. Dit monu-
ment is één van de startpun-
ten van de wandelroute ‘Recht 
en Orde’. De totale route is 
19 km lang, maar kan ver-
kort worden tot respectieve-
lijk 10, 14 en 17 km. Ze voert 
langs diverse landschappelijke 
hoogtepunten in de omgeving 
van Beek en Donk. Zo komt 
men langs een ‘landweer’, een 
dubbele loop met een verste-
vigde aarden wal ertussen, die 
ten doel had het Beekse vee 
binnen de gemeentegrenzen 
te houden. Aan het einde van 
die landweer stond de galg 
van de heerlijkheid Beek. Op 
niet al te grote afstond be-
vond zich trouwens ook het 
galgenveld van de heerlijk-
heid Gemert. ‘De Lange Von-
der’ heeft ervoor gekozen op 
de plaats van de galg geen 
replica te plaatsen. Er 

Cultuurhistorische wandel-
route
De wandelroute kan ook 
worden gestart op de ‘Kok-
sehoeve’, tussen Gemert en 
Erp en herberg ‘De Brabantse 
Kluis’ aan de Peeldijk in Aarle-
Rixtel. Vanuit een gevonden 
erfgrondkaart, een inventa-
risatie van de ondergrond, is 
een erfgoedplan opgesteld. 
De heren Frans Leenders en 
Martin Philipsen waren de ini-
tiatiefnemers van de wandel-
route. Het is een logisch ver-
volg op eerdere projecten van 
de heemkundekring, zoals de 
renovatie van de kerken en de 
Oude Toren en de naamgeving 
van de bruggen op Laarbeeks 
grondgebied. 

Routebeschrijving
Bij de heemkamer is een uit-
gebreide beschrijving van de 
wandelroute aanwezig. Ook 
op het gemeentehuis, in het 
Parkpaviljoen en bij drogisterij 
Jo Ceelen is de beschrijving van 
de route voorhanden. Op de 

andere startpunten, ‘Kokse-
hoeve’ en ‘De Brabantse 
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Inschrijven voor TipMooiLaarbeek.nl
Wil je ook meedenken en meepraten over Laarbeek? Volgende week 
wordt weer de nieuwe enquête verstuurd. In deze enquête staan vra-
gen over actuele en belangrijke zaken in Laarbeek. Ongeveer één 
keer per maand ontvang je zo’n onderzoek. In De MooiLaarbeek-
Krant zijn vervolgens de resultaten terug te lezen. Inschrijven voor 
TipMooiLaarbeek.nl is te allen tijde mogelijk. Dit kan via www.tip-
mooilaarbeek.nl. 

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

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

Vele leuke Sint Nicolaas 
cadeautjes. Nieuw: Winter- 
sjaals, handschoenen, mutsen.
Groot assortiment kerstkaarten 
en portemonnees.

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
30 november - 6 december 2013

Zaterdag 30 november

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Gezinsviering met als thema: Anders dan anders
Intenties in deze viering voor: Antoon Koopmans 
(verj) en Henk Gilsing, Tonnie Merks Royackers 
(mged), Anna de Korte (mged), Hanneke Verba-
kel-van der Linden (mged), Wim van der Linden 
(verj).

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
H. Andreas, Apostel.
Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.
Intenties in deze viering voor: Uit dankbaarheid 
vanwege een 50 jarig huwelijk; Tot welzijn van de 
parochie.

Zondag 1 december

09.30 Lieshout St. Servatius
1e zondag van de advent
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor Nederlands 
gezongen
Intenties in deze viering voor: Frits van Kaathoven, 
Jan van der Heijden, Theo en Dreon Thielen.

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
1e Zondag van de Advent - Bisschoppelijke Ad-
ventsactie.   
Eucharistieviering  met Samenzang.
Intenties in deze viering voor: Overleden begunsti-
gers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde; Hanneke 
van Berlo; Tonia van Dijk (sterfdag/fund.); Sien 
Nooijen (fund.); Jan van Roij (verj.); Overleden 
familie van de Kerkhoff – van Alphen; Familie Ver-
bakel- van der Zanden; Overleden ouders Jeurgens 
– van Oekel (verj. vader); Martien van der Linden; 
Harrie Swinkels; Pieter van Ganzenwinkel; Hans 
van den Heuvel; Overleden ouders van Bommel-

Hoebergen; Overleden ouders van Alphen- Ves-
ters; Zuster Marij Verbeeck (par.).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor.
Intenties in deze viering voor: Wieza van den 
Eijnde-Engels en overleden familieleden, Jos van 
Gemert en Ida van Gemert-Naus, Nellie van 
Zutven-Sterken, Lorenz en Mia Theuer-Gerlach, 
Wim Renders

Maandag 2 december

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 3 december

09.00 Beek en Donk
Eucharistieviering

Woensdag 4 december

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering
Na afloop van deze viering wordt er door de zus-
ters een kop koffie geschonken.

19.00 Mariakapel, Aarle-Rixtel 
Rozenkransgebed.
     
Donderdag 5 december

Geen viering

Vrijdag 6 december 

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Gezinsviering in Mariahout

Nieuwe uniformen voor gilde St. Leonardus

Mariahout - Op zaterdag 30 no-
vember om 17.30 uur is er in Ma-
riahout een gezinsviering met als 
thema ‘Anders dan anders’. Dit naar 
aanleiding van het komend Sint Ni-
colaasfeest en het begin van de Ad-
vent. 

De kinderen gaan nog een paar 
spannende dagen tegemoet. Zul-

len hun wensen uitkomen? Zal het 
cadeautje dat Sinterklaas brengt in 
de smaak vallen? Iedereen heeft zo 
zijn wensen en verwachtingen; van 
Sinterklaas, maar ook van het leven. 

Soms loopt alles ‘anders dan anders’. 
In deze viering wordt hierover nage-
dacht. Iedereen wordt van harte uit-
genodigd.

Beek en Donk - Na vele jaren sparen 
door de gildebroeders en dankzij een 
mooie bijdrage van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds is het uniformen-
fonds erin geslaagd voor haar leden 
nieuwe uniformen aan te schaffen. 
De opdracht hiervoor is enkele jaren 
geleden toevertrouwd aan Couture 
Maja, Julianastr. 52 in Mariahout, 
een eenmanszaak voor kledingrepa-
ratie en kinderkleding. 

Zij staat er alleen voor en ze had bij 
de opdracht beloofd elke maand één 
uniform af te leveren en aan deze 
belofte heeft zij zich strikt gehouden. 
Een week voor de teerdag werden 
nog kleine plooitjes glad gestreken en 
op 6 november konden zij de nieu-
we en de keurig op maat gemaakte 
uniformen presenteren aan de Beek 
en Donkse bevolking tijdens de 
rondgang door de gemeente. Maja, 
hartelijk bedankt voor de goede ver-
zorging van de uniformen en zeker 
zullen zij in de toekomst nog wel 
meer een beroep op haar doen. 

Ook gaat hun dank uit naar fa ISA 
borduurstudio in Beek en Donk, die 
het embleem van St. Leonardus heeft 
ontworpen en geborduurd zowel op 
de jas als het vest en dat alles tegen 
een zeer redelijke prijs. Dat geldt ook 

voor de hoedenmaakster, Jeanne’s 
Had uit Beek en Donk, die ervoor ge-
zorgd heeft dat alle hoeden met veer 
pasklaar op tijd geleverd werden

Intussen is ook de toilettenunit  op ’t 
Wipke gerestaureerd met dank aan 
het gemeentebestuur en van Basis-
school De Raagten die hiervoor gratis 
materialen beschikbaar hebben ge-
steld uit de oude gymzaal en de oude 

basisschool De Raagten. Tot slot mo-
gen zij nog meedelen dat een nieuwe 
gildebroeder Jan Rooiakkers zich bij 
het gilde heeft aangemeld en intus-
sen met witte en zwarte bonen met 
algemene stemmen is benoemd. Jan, 
hartelijk welkom, en het gilde hoopt 
dat hij nog vele jaren het gilde komt 
versterken en dat hij als gildebroeder 
er een heel, prettige tijd aan zult be-
leven.

Lezerspodium

Een bijzondere ontmoeting bij de Lourdesgrot in Mariahout
Een trouwe bezoeker aan de grot 
vertelde het volgende. 
Toen hij laatst bij de grot kwam om een 
kaars op te steken was er een andere 
man om ook een kaars op te steken. 
Samen begonnen zij een gesprek voor 
zover dat mogelijk was. De ene was 
een Nederlander de andere een Pool. 
De twee mannen kende elkaars 
taal niet. Toch kwam er, zij het met 

moeite, een gesprek op gang. De man 
uit Polen vroeg voor wie de man uit 
ons land een kaars opstak. 
De Nederlander vertelde dat hij met 
zijn zieke vrouw al jaren bij de grot 
kwam en dat zij twee jaar geleden is 
overleden. 
Hij mist haar nog steeds. De Pool 
vertelde dat in Polen zijn kleinzoon 
van 4 jaar was overleden en dat hij 

verdriet had en dat Polen zo ver 
weg is! De twee mannen waren met 
elkaars lot begaan. 
Toen de man uit Polen weg liep 
bedacht hij zich en kwam terug. 
Hij gaf een euro aan de Nederlander 
en vroeg hem een kaars op te steken 
voor zijn vrouw en wenste hem nog 
heel veel sterkte…

Het Sint Leonardus Gilde met hun nieuwe uniformen

Bedevaart naar Lourdes
Laarbeek – Het bisdom van ‘s-Her-
togenbosch heeft van 26 april t/m 3 
mei 2014 een diocesane bedevaart 
naar Lourdes georganiseerd. Na de 
succesvolle bedevaart naar Rome in 
2009 is in 2014 Lourdes de plaats 
van bestemming. Ook als Laar-
beekse parochies die in de nabije 
toekomst één Nieuwe Parochie gaan 
vormen willen zich erbij aansluiten. 
Pastoor Verbraeken zal zich hierbij 
aansluiten en iedereen is uitgeno-
digd om mee te gaan naar Lourdes.

Reisopties Lourdes Bedevaart 2014:
•  Bus 25 april – 3 mei
•  TGV-trein 26 april – 3 mei
•  Vliegtuig 27 april – 2 mei

Een vernieuwd bisdom met nieuwe 
parochies vraagt om ontmoeting: 
met elkaar, met de Levende Heer en 
met zijn moeder Maria. Een geza-
menlijke bedevaart is een uitgelezen 
moment om met de bisschop en zijn 
medewerk(st)ers op weg te gaan. 
Door samen te bidden, te vieren, te 
pelgrimeren, komt men nader tot 
God en tot elkaar. Letterlijk en figuur-
lijk samen op weg gaan als gemeen-
schap, als ‘nieuwe parochies’, als één 
kerk van Jezus Christus, waarbij men 
Maria hoort zeggen: “Doet maar 
wat Hij u zeggen zal.” 

Als Laarbeekse groep zal men, men-
sen uit Beek en Donk, Mariahout, 
Aarle-Rixtel en Lieshout, zoveel mo-
gelijk bij elkaar blijven afhankelijk 
van het aantal mensen dat meegaat. 
Dus men zal in het hetzelfde hotel lo-
geren en met elkaar deze bedevaart 
maken zodat men als Nieuwe Paro-
chie meer en meer naar elkaar toe 
gaan groeien. De trein is weliswaar 
bijna vol maar men kan ook nog al-
tijd met het vliegtuig vanaf Airport 
Eindhoven. In de prijs maakt dat 
geen verschil. Iedereen kan mee! Er 
zullen vieringen zijn en natuurlijk is 
er ook gelegenheid om de Pyreneeën 
te bezoeken. 

Voor meer inlichtingen en opgave 
kan men zich wenden tot het paro-
chiesecretariaat. Tel: 0492-461216.

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden

Wanneer verdriet 
geen plek heeft,

zijn alle plaatsen verdrietig.
Wanneer mensen zich

niet rond het graf verenigen, 
begraven zij zich
in hun verdriet.
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Graag willen wij uw nieuws en berichten ontvangen.
Ook voor adverteren kunt u steeds bij ons terecht.

 

Radio Kontakt 
Otterweg 25  
0492-463624

info@kontaktfm.nl 
www.kontaktfm.nl 

 

Radio Kontakt is op zoek naar U.

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

GRATIS

HEKS’NKAAS droge worsten

2+1 GRATIS

ambachtelĳk gemaaktebĳ aankoop van 2 bakjes

dipstokjes per stuk 2,99

1+1 GRATIS

kaassalade

1+1 GRATIS

smeuïg en pikantvers gebrande

bak 250 gram bakje 150 gram

1+1 GRATIS

vers gebrande

bak 250 gram

1+1 GRATIS

droge worsten

2+1 GRATIS

ambachtelĳk gemaakteambachtelĳk gemaaktebĳ aankoop van 2 bakjesbĳ aankoop van 2 bakjes ambachtelĳk gemaakte

WĲ LĲKEN SINTERKLAAS WEL!!WĲ LĲKEN SINTERKLAAS WEL!!

pinda’s

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Clementine    per kilo  1.49
Blauwe Bessen   per doos 1.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Spruiten     500 gram  0.59
Hand- Perssinaasappels      
       2 kilo    1.79

Hutspot

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Geldig t/m 16 November

Smakelijk eten!
Groetjes Sint

Smakelijk eten!Smakelijk eten!
Groetjes SintGroetjes SintGroetjes Sint

Geldig t/m 16 November

SINTERKLAASFEEST bij de LEKKERSTE bakker van Nederland
Geldig t/m 30 november Beek en Donk’s

 Appeltaartje

van e 9,50 NU e 7,60

Ons Appeltaartje maar dan NOG 
lekkerder. Gevuld met de beste spijs... 

Zonnebloembrood
Heerlijk luchtig mals brood. Een 

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

Nieuwe categorie!

‘Radio Kontakt’

Isabella Hoogsteder maakt kans 
op de titel ‘Miss Wellness 2014’

Redacteur: Jacqueline Van Gerven

Beek en Donk - Het zal je maar ge-
beuren: Om er even lekker uit te 
zijn, ga je met een vriendin naar de 
Beautybeurs in Utrecht. Tot je ineens 
aangesproken wordt door de ambas-
sadrice van ‘Wellness Beauty’, met 
de vraag of je mee wilt doen aan een 
missverkiezing. Je zegt ‘Ja’, min of 
meer toch uit een grapje en dan zit 
je tenslotte, uit een groep van 60 da-
mes, bij de laatste 18!

Dit overkwam Isabella Hoogsteder 
(36) uit Beek en Donk. Moeder van 
maar liefst 6 kinderen,  waarvan de 
oudste 16 en de jongste een twee-
ling is van 2 jaar jong. Ondanks haar 
drukke schema, wil Isabella er he-
lemaal voor gaan. Alle opdrachten 
voert ze uit, geen afspraak slaat ze 

over en ze bereidt zich overal terdege 
op voor. Isabella wil graag laten zien 
dat er echt nog meer is op de wereld 
dan alleen maar het moederschap.

Isabella laat zich zien als een heel 
spontane, sterke vrouw. Ze heeft, on-
danks de nasleep van een reeks over-
winningen qua gezondheid en ziekte, 
alle ambitie om ook deze overwinning 
in de wacht te slepen. “Het zou mooi 
zijn. Dan krijg ik en de mede-finalisten 
niet alleen een heerlijke buitenlandse 
vakantie als prijs, maar mag ik één 
jaar ambassadrice zijn van ‘Beauty en 
Wellness’! Lijkt mij echt fantastisch 
om te doen en dan kan ik ook voor 
mijn zakelijke kansen daarna, mijn 
lijntjes uitgooien”, aldus Isabella. 

Isabella heeft haar opleiding tot na-
gelstyliste met succes afgerond en wil 

haar bezigheden, met een opleiding 
tot pedicure, uit gaan breiden. Haar 
wens is om, in de toekomst, een ei-
gen onderneming te hebben binnen 
dit vakgebied. Hoe dit avontuur ook 
mag verlopen, haar eigen onderne-
ming zal hoe-dan-ook ooit een feit 
worden. Tot in elk geval 1 decem-
ber, wanneer de halve finale in Breda 
zal plaatsvinden, geniet Isabella met 
volle teugen en zal zij, zoals zij zelf 
zegt “mezelf blijven en mijn eigen 
ding blijven doen”. Wanneer Isabella 
het geluk mag hebben door te gaan 
naar de uiteindelijke finale, zal zij op 9 
maart 2014 gaan ervaren of zij, wel of 
niet, gekroond gaat worden als ‘Miss 
Wellness 2014’.

Meer informatie: 
www.misswellnessbeauty.nl

Isabella Hoogsteder
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VALENTIJNSDAG PRINSJESDAG SINTERKLAAS
HEMELVAART PINKSTEREN DIERENDAG
MOEDERDAG NIEUWJAAR SEPTEMBER
AUGUSTUS CARNAVAL DECEMBER
FEBRUARI NOVEMBER VADERDAG
JANUARI OKTOBER APRIL
KERST MAART PASEN
JULI JUNI MEI

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Sinterklaas
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Helma van Kessel

2. Agnes Smith

3. Leni Vogel
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Helma van Kessel

2. Agnes Smith

3. Leni Vogel

9 5 7 8

2 4 8 1 3

1 2 6

8 7 9 6 1

9 6 3

3 5 1 8 9

4 2 5

7 5 4 6 2

6 9 2 8

Sudoku

Woordzoeker

Judotoernooi

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept:

Schil de aardappels en snijd ze in gelijk stukken. Kook ze in water 
met een bouillon blokje gaar. Giet de aardappels af en stamp ze 
fijn. Verwarm de melk en gebruik deze om de aardappels smeuïg 
te maken. Snijd de andijvie zeer fijn. Bak de spekjes zachtjes uit en 
bewaar het bakvet. Voeg nu de andijvie en spekjes met bakvet door 
de aardappels. Voeg beetje voor beetje de oude kaas toe zodat het 
niet gaat overheersen. Voeg een lepel grove mosterd toe en breng het 
geheel op smaak met peper en zout. 

1,5 kg aardappels
600 gr andijvie
200 gr gerookte spek
1,5 dl melk
125 gr oude kaas

1 el mosterd
Nootmuskaat
Peper en zout
Groentebouillon blokje

Recept van de week

Heerlijk andijviestamppot met oude kaas en mosterd (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

APRIL

AUGUSTUS

CARNAVAL

DECEMBER

DIERENDAG

FEBRUARI

HEMELVAART

JANUARI

JULI

JUNI

KERST

MAART

MEI

MOEDERDAG

NIEUWJAAR

NOVEMBER

OKTOBER

PASEN

PINKSTEREN

PRINSJESDAG

SEPTEMBER

SINTERKLAAS

VADERDAG

VALENTIJNSDAG

MOOI GEZONDMMMMMMMMMMMMMOOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI GGGGGGGGEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND Waarom is olijfolie zo gezond?

Olijfolie bestaat voor het overgrote deel uit enkelvoudig onverzadigd vet. Anders dan 
verzadigde vetten zorgen de vetzuren in onverzadigde vetten juist voor een verbetering van 
het cholesterolgehalte in het bloed. Olijfolie heeft ook de neiging om de slechte vetten in 
het lichaam als het ware op te lossen. De samenstelling van olijfolie varieert nogal. Het blijft 
een natuurproduct en het soort olijfplant en omgevingsfactoren als zon en voedingsbodem 
is natuurlijk overal verschillend. Ook de persing blijkt van grote invloed te zijn op de 
samenstelling. In ‘t Verswarenhuys hebben wij topkwaliteit olijfolie, rechtstreeks geimporteerd 
uit Spanje, van Casa Paco. Deze olijfolie, gemaakt van de Arbequina olijf, wordt gemaakt door 
Pascal en Corina Houkes. Twee enthousiaste Nederlanders die in Andalusie hun droom hebben 
verwijzenlijkt: het maken van topproducten gecombineerd met 
een bed en breakfast. Zij hebben precies begrepen hoe olijfolie 
moet zijn en wat je ervoor moet doen om er een topproduct van 
te maken: verkrijgbaar in de smaken naturel en knoflook.
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Beek en Donk/Lieshout -  Binnenkort 
vertrekken de zussen Gevers naar de 
Filipijnen: Mari-Christiene uit Beek 
en Donk, Priscella uit Sint-Oedenro-
de en Angelique uit Boekel. De drie 
boekten de reis een paar maanden 
terug als vakantiereis, niet-wetende 
dat er zoiets verschrikkelijks zou 
gebeuren. De vrouwen laten de reis 
doorgaan, maar in plaats van alleen 
een vakantiereis gaan zij ook per-
soonlijk een cheque brengen.

‘Young Focus’
Ze gaan de Filippino’s, die slachtof-
fer zijn geworden van de tyfoon, 
helpen. De zussen maken daarbij ge-
bruik van hun contact met Paul van 
Wijgerden. Hij heeft samen met zijn 
vrouw in 1992 de Nederlandse stich-
ting ‘Young Focus’ opgericht.  Er is 
geld ingezameld, onder andere door 
appelflappen te verkopen in Sint-
Oedenrode. Daarnaast  werden 
de zussen verrast door de spon-
tane hulp van de 11-jarige 
Chris Pouwels uit Lieshout. 

Het leven veranderen door onderwijs
“Familie van ons woont op de Fili-
pijnen”, vertelt Mari-Christiene. 
“En ongeveer 5 jaar geleden, 
toen wij daar op bezoek wa-
ren, werden we uitge-
nodigd door Paul van 
Wijgerden van ‘Young 
Focus’. De stichting 
zet zich in om de 
armste gezinnen 
op de Filipijnen 
te voorzien van 
onderwijs en 
gezondheids-
zorg. In de 
sloppenwijk 
‘ S m o k e y 
Mountain’, de 
vuilnisbelt van Ma-
nilla, ontvangen de 
ouders 1 euro en 50 

cent per dag van ‘Young Focus’ om 
hun kind naar school te laten gaan. 
Dat is het geld dat de kinderen anders 
per dag kunnen verdienen met 
plastic uitzoeken in de vuilnis-
belt. Uitgangspunt is dat het 
leven veranderd kan wor-
den door onderwijs.

Hulp in het rampgebied
Paul is op dit moment druk 
bezig in het rampgebied om 
voedsel uit te delen. De vrij-
willigers staan dicht bij de bevol-
king van de Filipijnen en giften worden 
direct omgezet in hulpverlening. “Dat 
spreekt ons enorm aan.” De zussen 
zijn tevreden met het bedrag dat ze 
tot nu toe hebben ingezameld. “We 
weten nog niet op welk eindbedrag 
we precies uitkomen”, vertelt Mari-
Christiene, “maar we hebben veel 

toezeggingen”. 

Hulp vanuit De Fontein 
Chris Pouwels zit in groep 7 van 
basisschool De Fontein uit Lieshout. 

“Ik wilde in actie komen 
voor de Filipijnen”, ver-

telt ze. Haar moeder 
stelde voor om geld in te 
zamelen voor de ‘oud- 
buuf’ (Mari-Christiene), 
die zelf naar de Filipijnen 
gaat. “Daar wilde ik wel 

verder mee”, vertelt Chris. 
“Ik vroeg eerst aan mensen of 

ze een klusje voor me hadden. Het 
grappige was, dat ik na één uur al 
30 euro had, maar nog geen klusje 
had gedaan.”

Een mooie cheque 
Op dinsdag en donderdag kreeg 
Chris hulp van haar klasgenoten: 

Stan van Berlo, Gwenn 
Somers, Lotte van 

den Elzen, Yuri 
Aalders, Ilse 
van Eck, Iva-
no van Hooft 

en Jarno Ster-
ken. “We 

gingen langs de 
huizen om statiegeld-
flessen te vragen en 

mochten ons kraampje 
bij de Jumbo neerzetten. Het 
was helemaal geweldig toen 

Jumbo Laarbeek zelfs onze 
opbrengst van dinsdag 

verdubbelde! Op don-
derdagavond stond 
de teller op 376 euro 
en een vriendin van 
mijn moeder maakte 

het bedrag rond. Dat 
betekent: een cheque 

van 400 euro, waarop 
we allemaal beretrots 

zijn!”

Meer informatie over de 
stichting Young Focus 
vind je op: 
www.youngfocus.nl. 

Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Nikki Barten

Beek en Donk - WiSH Outdoor do-
neert dit jaar maar liefst €20.000,- 
aan Rotaryclub Gemert-Laarbeek. 
Wethouder Hans Vereijken – tevens 
voorzitter van de Rotaryclub - nam 
vrijdag in Herberg ’t Huukske, on-
der toeziend oog van sponsoren en 
andere belangstellenden, de cheque 
in ontvangst. De Rotaryclub gaat 
het geld besteden aan lokale goede 
doelen. 

Lokale goede doelen
In het verleden doneerde WiSH Out-
door geld aan de ‘Doe Een Wens’-
stichting. Sinds vorig jaar is hier 
verandering in gekomen. Wanneer 
WiSH Outdoor geld beschikbaar kan 
stellen, gaat dit naar de Rotaryclub, 
om het vervolgens te besteden aan 
lokale goede doelen. Zo is de dona-
tie van 2012 terechtgekomen bij 18 
goede doelen, waaronder AED Alert 
Laarbeek, Sinterklaasuittocht Aarle-
Rixtel en Stichting Hope for Lyme. 

Organisator Tim Klomp Bueters legt 
uit: “De ‘Doe een Wens’-stichting 
was ook een goed initiatief, maar je 
weet dan niet waar het geld terecht-

komt. We hebben daarom gekozen 
voor lokale initiatieven.” Iedereen 
die een goed doel voor ogen heeft in 
de regio Laarbeek – Gemert/Bakel, 
kan deze aanmelden via de Rotary-
club of WiSH Outdoor. 

Nieuw initiatief: ‘FRWRD’ 
Naast de donatie wil de organisatie 
van het festival ook zelf de han-
den uit de mouwen steken met het 
nieuwe initiatief ‘FRWRD’. Medeor-
ganisator Bram Konings: “FRWRD 
(forward) is een initiatief waarbij 
we onze vrijwilligers een dag inzet-
ten voor een andere organisatie. We 
hebben op dit moment meer dan 
900 vrijwilligers. Het gaat dan ook 
met name om de ‘handjes’ die we in 
kunnen zetten. Er zijn enkele voor-
waarden aan gebonden. Het moet 
een goed doel uit de regio zijn en 
het mag alleen aangedragen wor-
den door een van onze sponsoren of 
vrijwilligers.” 

WiSH Outdoor 2014
Achter de schermen wordt er inmid-
dels weer hard gewerkt aan WiSH 
Outdoor 2014. Organisator Niels 
van Vijfeijken licht alvast een tipje 
van de sluier op: “We nemen de 
bezoekers mee op reis en brengen 
ze meer avontuur. Er wordt onder 
andere diepte in de podia gebracht. 
Ons doel is om op termijn Tomor-
rowland te evenaren qua decor.” De 
aanwezigen kregen de eerste podia 
schetsen voor WiSH 2014 te zien. 
Wederom belooft het een kunstwerk 
te worden. Niet voor niets is WiSH 
Outdoor dan ook genomineerd voor 
het ‘Best Medium-Sized Festival’ op 
de ‘European Festival Awards’.

Een huis verkoop 
je niet met een 

toneelstukje.

www.vialinda.nl
T (0499) 76 90 04

Om censuur binnen deze 
MooiLaarbeekKrant te vermijden 
is bovenstaande titel neergetikt, 
terwijl het wat pakkender had 
kunnen zijn; ‘Suske en Wiske en 
de Zittende Pisser’ allitereert nu 
eenmaal wat beter. Maar laten we 
duidelijk zijn, toen pissen plassen 
werd is het gezeik begonnen. 
Vroeger konden mannen nog bier 
drinken, jagen en dobbelen terwijl 
de vrouwen op het land werkten 
en eten kookten. Tegenwoordig is 
er meer inventiviteit nodig om je 
als man aan huishoudelijke plichten 
te onttrekken. Grasmaaien, de 
post doen, de auto wassen, vuilnis 
buiten zetten, hard gewerkt of 
drukte zijn geen geaccepteerde 
excuses meer. Laatst hoorde ik 
nog: “Koken, dat kan ik niet, ik laat 
water nog aanbranden.” Rechten 
en plichten van mannen en 
vrouwen komen steeds dichter bij 
elkaar te liggen. Het laatste verschil 
tussen beide geslachten is nu ook 
nog weggepoetst. Sinds enkele 
jaren is het namelijk niet vreemd 
meer dat mannen zittend plassen. 
“Anders spettert het zo.” Vroeger 
was het nog stoer om lekker te 
kletteren in het ruime gele sop, nu 
kijk je eerst tegen een bordje met: 
‘heren, zittend plassen a.u.b.’; 
maar met ome Jaap in opperste 
staat van paraatheid valt het niet 
mee om de vloeiende stroom 

geel vocht tegen te houden. Volgende 
keer beter. Dan had er beter gekozen 
kunnen worden het bekende ‘vliegje’ 
in de wc-pot te plaatsen. Uit empirisch 
onderzoek is namelijk gebleken dat 
daarmee beter gericht wordt binnen de 
rand van het geëmailleerde porselein en 
dat de broek van de staande persoon 
minder microdruppels urine vertoont.
Eerlijk is eerlijk, het heeft ook voordelen. 
Bij extra luid geklater tijdens het staand 
urineren span je de bekkenbodemspier 
meer aan en deze manier van het 
buiten drijven van de afvalstoffen is niet 
bevorderlijk voor het optimaal legen van 
de blaas. De remedie, u raadt het al: de 
blaas zittend ledigen. Hierover is niet 
iedereen het overigens eens. Het grootste 
pluspunt is natuurlijk het hygiënische 
aspect. Bij zittend plassen blijft het toilet 
schoon. Een staande plasser maakt het 
toilet, ook als hij de bril omhoog zet, nu 
eenmaal vies met urinespatten op wc-
rand, muur en vloer. Het motto: ‘zitten 
of de bril omhoog, want vrouwen zitten 
ook graag droog’, gaat dan ook niet 
helemaal op. Een laatste pluspunt is 
uiteraard weggelegd voor mannen die 
niet te zwaar mogen tillen.
Nadelen zijn er daarentegen ook. Mannen 
hebben nu eenmaal een onbedwingbare 
prestatiedrang. Staand plassen is hiervoor 
een prima uitingsvorm. Zo schepte een 
oude man bij het bejaardenhuis op dat 
hij zich weer lekker jong voelde, want 
hij kon weer staandebeens plassen. De 
ander voelde zich ook weer jong, hij piste 
weer in z’n broek. 

Zittend plassen
Volgens P. Skauwe

WiSH Outdoor doneert €20.000,- aan lokale goede doelen

Organisatoren en afgevaardigen van WiSH Outdoor, Rotaryclub 
Gemert-Laarbeek en de Gemeente Laarbeek met de cheque 

Feiten en cijfers

•  35.000 bezoekers uit 18 verschillende landen brachten een bezoek  
    aan WiSH Outdoor 2013
•  WiSH Outdoor 2013 was een maand voor aanvang uitverkocht 
•  Het festival verwelkomde dit jaar de 100.000e bezoeker 
    sinds haar bestaan. 
•  Op WiSH Outdoor 2013 is in totaal ongeveer 
    60.000 liter gedronken. Dit staat gelijk aan 15 dagen 
    drankvoorziening voor Lieshout
•  WiSH Outdoor is ook ‘HOT’ op Social Media. Ze hebben maar 
    liefst 26.000 Facebook likes, 7.000 Twitter volgers en 1,8 miljoen
    YouTube views. De grootste familie van Laarbeek blijft op 
    elk vlak groeien…

Met een mooie cheque op weg naar de Filipijnen

Chris Pouwels en Mari-Christiene met de cheque 

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl
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Bij besteding van € 5,- ontvang je een stempel bij de  deelnemende winkeliers 
(1ste  stempel gratis). De winnaars worden wekelijks bekend gemaakt. 

Actie loopt van 2 t/m 28 december 2013

Decemberactie 2013
Op het Piet van Thielplein

Ruim 40 prijzen! Waaronder een Playstation 3, 
televisie, diverse cadeaubonnen, luxe pakketten, 
taarten en cadeaus

Zaterdag 30 novembervan 10:00 tot 16:00 
Turnen de turnpieten op het plein

Turnen de turnpieten op het plein

Deze december actie wordt 
mede mogelijk gemaakt door:

taarten en cadeaustaarten en cadeaus

30 novembervan 10:00 tot 16:00 
Turnen de turnpieten op het plein

Lever uw volle kaart in bij één van de deelnemende 
winkeliers en u maakt kans op vele prijzen

‘Een slimme meid is op de 
overgang voorbereid’!
Aarle-Rixtel - Tijdens thema-avon-
den en workshops blijkt de enorme 
behoefte van vrouwen aan uitleg 
over de overgang, het delen van 
ervaringen én weten hoe je deze 
periode doorkomt. Om aan die 
behoefte te voldoen, ontwikkelde 
Marijke Brouwers de cursus ‘Een 
slimme meid is op de overgang 
voorbereid’. 

Tijdens vijf lesavonden worden de 
‘ins en outs’ van de overgang be-
sproken, een methode uitgelegd 
om met opvliegers om te gaan, hoe 
deze te beoefenen en ‘eigen’ te ma-
ken én zijn er tal van oefeningen, 
gericht op een ‘stromende over-
gang’. De cursus biedt vrouwen de 
kans om in de eigen kracht te ko-

men en te blijven en te worden wie 
zij werkelijk zijn: ZICHZELF! De cur-
sus vindt plaats in Aarle-Rixtel en in 
de Vrouwenpoli Boxmeer. Afhanke-
lijk van de behoefte wordt een extra 
avond gepland voor partners, zodat 
ook zij inzicht en begrip krijgen voor 
het ingrijpende hormonale proces 
en de veranderingen die van invloed 
zijn op relaties en gezinsleven. 

De cursus in Aarle-Rixtel vindt plaats 
op donderdag 23, 30 januari, 6, 13 
en 20 februari van 20.00 tot 22.00 
uur. Maximum aantal deelnemers: 
12. Voor informatie en aanmelding: 
Marijke Brouwers, psychodyna-
misch therapeut met specialisme ‘de 
overgang’: www.intoflow.nl. 
Tel: 0492 386109. 

‘SenZation White’ uitverkocht en goede sfeer 

Leuke acties op het Piet van Thielplein

Lieshout – Er was een fantastische dis-
coavond in de CLUB ENERGY ruimte 
van het dorpshuis van Lieshout be-
doeld voor tieners van 13 tot en met 
15 jaar welke op het voortgezet onder-
wijs zitten, op zaterdag 23 november. 
Er was dit keer door alle dorpen veel 
aandacht besteed aan de noodzaak van 
een PLUSmembercard zodat jongeren 
uit geheel Laarbeek als eerste welkom 
zijn. Het heeft zijn vruchten afgewor-
pen, de opkomst was ruim boven de 
150 gasten en men had gehoor gege-
ven aan het thema, vrijwel iedereen 
was in het wit verkleed. 

De PLUS disco begon om 20.30 uur, 
op dat moment stond er al een hele 
groep bij de ingang te wachten totdat 
de vrijwilligers klaar waren met het op-
bouwen en het sein konden geven dat 
ze naar binnen mochten. De discozaal 
was speciaal gedecoreerd en voorzien 
van allerlei leuke effecten, maar liefst 

6 stuks professionele UV lampen wa-
ren actief, om de UV effecten zichtbaar 
te maken. Het zelfgemaakt rookkanon 
verbaasde velen.

Party Jockey Tim wist de avond muzi-
kaal en met entertainment voor leuke 
situaties te zorgen. Deze discoavond 
werd aan het thema en aan de doel-
groep aangepast, zodat de jongeren 
zich verbazen, thuis voelen en uitzien 
naar een volgende keer. Het publiek 
was enthousiast en ging na afloop met 
een big smile naar huis aansluitend 
werd er stevig en positief getwitterd.

Vanwege het overweldigende succes 
is er een toegangspasjessysteem in-
gesteld. Het &RG PLUS pasje ( mem-
bercard ) is voor Laarbeekse tieners 
gratis. Een pashouder krijgt eerder 
informatie over de kaartverkoop en 
kan tegen betaling van €1,00 een toe-
gangskaartje voor de PLUS disco ko-

pen. Heeft men geen membercard en 
kan men een schoolpas of ID laten zien 
betaalt men €3,00, mits het niet is uit-
verkocht. 

Dit keer waren er 2 vrijwilligers uit de 
andere dorpen aanwezig om een indruk 
op te kunnen doen. Dit seizoen zijn de 
tienerwerken uit Laarbeek verenigd en 
proberen hiermee gezamenlijk meer te 
kunnen  betekenen voor de jeugd. De 
succesvolle Lieshoutse &RG-PLUS disco 
gaat dit jaar ON TOUR.  Op 14 decem-
ber wordt het bij Cendra in Aarle-Rixtel 
georganiseerd, op 17 januari bij De 
Boemerang in Beek en Donk, op 14 fe-
bruari in Lieshout en op 21 maart 2014 
in Mariahout bij Yammas.

De foto’s van White SenZation zijn te 
zien op de gezamenlijke website daar 
kan men ook een PLUS membercard 
aanvragen. Kijk op www.tienerwerk-
laarbeek.nl.

Beek en Donk - Wil jij graag op de foto 
met Sinterklaas? Dit kan aanstaande 
zaterdag tussen 13.30 en 15.00 uur op 
het Piet van Thielplein. De etalage van 
kledingwinkel Yours Fashion wordt 
omgetoverd tot fotostudio. 

Daarnaast zijn er van 10.00 tot 16.00 
uur turnpieten aanwezig die acroba-
tische kunsten vertonen op het plein. 
De foto’s zijn vanaf dinsdag 3 decem-
ber af te halen in de winkels van de 
deelnemende winkeliers. Je dient 

hierbij zelf te zoeken waar jouw foto 
hangt. Heb je hem gevonden? Dan 
mag je de foto gratis meenemen.

Decemberactie
Ook dit jaar houden de winkeliers op 
het Piet van Thielplein een gezamen-
lijke actie. Bij aankoop van 5 euro bij 
een deelnemende winkelier, ontvangt 
u een stempel. De eerste stempel 
krijgt u gratis van de winkeliersver-
eniging. U heeft 11 stempels nodig 
voor een volle kaart. Wekelijks maakt 
u kans op één van de vele mooie prij-
zen, waaronder een Playstation 3 en 
een televisie. In totaal zijn er drie trek-
kingen. De winnaars worden telefo-
nisch op de hoogte gesteld en kunnen 
hun prijs afhalen bij de winkeliers.

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Mooi Dier

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

De komende maanden hopen we 
voor de langzitters in het asiel een 
gouden mandje te vinden, zodat 
zij Kerst kunnen vieren samen met 
hun nieuwe baasjes. Voor een 
speciale prijs kunt u hun nieuwe 
baasje worden. Duvel is 1 van deze 
langzitters. Dagelijks zit deze lieve, 
vrolijke en speelse kater voor de 
deur van zijn kennel te kijken waar 
zijn nieuwe baasje blijft. Maakt u 
Duvel zijn dromen waar?

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

Naam:        Duvel
Leeftijd:     1 jaar
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Mariahout - De Zonnebloem afde-
ling Mariahout hield op woensdag 20 
november een leuke activiteit: vogel-
taarten knutselen. Dit deden de leden 
in het ‘clubhuis’ aan de Heieindse-
weg. 

‘Volle bak’
De locatie is een gezellig ingericht 
feestzaaltje, achter het huis van  voor-
zitter, Ria Dinnissen. In het midden 
staat een groot biljart dat voor deze 
gelegenheid omgebouwd is tot werk-
tafel. Er is ongeveer plaats voor veertig 
personen. Aan de muur hangen nos-
talgische gereedschappen: schaven, 
boren, hamers, zagen, enz. In het 
midden staat een gashaard gezellig te 
snorren. Het koffiezetapparaat draait 
op volle toeren. De ramen zijn besla-
gen, want het is vandaag ‘volle bak’.

Samen een fijne middag hebben
“Bij de Zonnebloem spreken we liever 
van gasten”, corrigeert Ria. De gasten 
uit de doelgroep zijn mensen die lang-
durig ziek zijn, een lichamelijke be-
perking hebben, of gewoon oud zijn 
en zich eenzaam voelen. De afdeling 
Mariahout telt ongeveer vijftig gasten. 
“Wij voeren een actief beleid om meer 
mannelijke vrijwilligers te krijgen”, 
zegt Ria. “Wij hopen dat ook manne-
lijke gasten, zich daardoor beter thuis 
gaan voelen bij onze activiteiten.”

Het knutselen van een vogeltaart
Na een kort woord van welkom door 
de voorzitter, gaat iedereen aan de 
slag.  Op tafel liggen eikels, pinda’s, 
schors, kastanjes, draad, mos, schors 
en tangen: te veel om op te noemen. 
Daartussen veel koffie en van die 
grote lekkere  ‘spiklaassies’. De deel-
nemers hebben zich opgegeven in 
twee groepen. De ene groep beplakt 
een langwerpige vorm met walnoten. 
Marian Gebben en Thérèse Biemans 
zeggen dat er nog veel harde noten 
gekraakt moeten worden voor hun 
taart af is. De andere groep maakt een 
taart in de vorm van een krans. Miet 
Dekkers beklaagt zich over de hard-
heid van de ongepelde pinda’s. “Je 
komt er bijna niet doorheen met zo’n 
prikker”, zegt ze zuchtend. Achter in 
het lokaal zitten een aantal mensen 
onverstoorbaar te rikken. “Ons vö-
gelkes lussen geen taart”, zeggen ze 
lachend. Het is er gezellig en iedereen 
voelt zich er thuis.

De Zonnebloem afdeling Mariahout
Het bestuur van de afdeling Maria-
hout bestaat uit vijf leden. Ria Din-
nissen is voorzitter, Gerda van den 
Heuvel, secretaris, Tonnie van Rooij 
penningmeester, Bertha van den 
Heuvel bestuurslid met de bezoekers-
werkgroep in haar portefeuille, Mieke 
van den Heuvel bestuurslid dat zich 
bezig houdt met de Zonnebloemva-
kanties. Verder zijn er ongeveer 20 
vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers 

houden zich bezig met het afleggen 
van bezoekjes, maar verrichten ook 
hand- en spandiensten. “Nee, tot 
nu toe, kostte het weinig moeite om 
aan vrijwilligers te komen”, zegt Ria 
lachend. ”Ons kent ons hè, hier in 
Mariahout.”

Veel diverse activiteiten
“Bijna elke maand hebben we wel 
een leuke activiteit”, vertelt Ria. 
Knutselen, spelletjes, kaarten, toneel. 
Eens per jaar een uitstapje met de bus. 
Gasten die duidelijk tot de doelgroep 
behoren, kunnen zelfs via de Zon-
nebloem op vakantie. Het kost veel 
moeite om zoiets te organiseren. De 
begeleiding bij uitstapjes moet vaak 
één op één zijn.

Het einde van de middag nadert
Na een uur kraken, knippen, plakken, 
prikken en vooral buurten, beginnen 
de werkstukken te lijken op het voor-
beeld dat midden op tafel staat. Som-
migen weten ook nog een persoon-
lijke ‘noot’ in de afwerking te leggen. 
De gasten van De Zonnebloem kun-
nen met hun bestuur terugkijken op 
een enorm gezellige middag.

Interesse?
Iedereen in Mariahout die zich aange-
trokken voelt door activiteiten van De 
Zonnebloem, kan zich als gast of als 
vrijwilliger opgeven. Dit kan bij Bertha 
van den Heuvel via het telefoonnum-
mer 0499-421327.

Gezellige knutselmiddag bij Zonnebloem Mariahout

Leden van de Zonnebloem Mariahout zijn druk in 
de weer met het knutselen van een vogeltaart

Beek en Donkse richt 
eigen dagbesteding op 

Redacteur: Daan Daniëls 

Beek en Donk – De komende jaren gaat 
er in de zorg veel veranderen. Veel za-
ken die nu landelijk geregeld worden, 
keren terug bij de gemeente. Zo wordt 
ook het Persoons Gebonden Budget 
herzien. Beppie van Stiphout wil hier 
op inspringen. 

In oktober is zij gestart met haar dagbe-
steding ‘De Ontmoeting’, waar mensen 
terecht kunnen die op zoek zijn naar 
gezelligheid en sociale contacten. Ze wil 
proberen mensen uit de eenzaamheid te 
trekken. De gemeente Laarbeek onder-
steunt dit initiatief. 

“Mensen roepen niet: ‘Help, ik ben 
eenzaam.’ Dat is een heel lastig iets. 
Ze willen niet als aansteller gezien wor-
den”, legt Beppie uit. Ze kwam met het 
idee nadat haar eigen vader was overle-
den en zag dat haar moeder depressief 

werd. Die raakte in een sociaal isole-
ment. “Het is belangrijk om mensen op 
tijd uit die eenzaamheid te halen. Gas-
ten die bij mij komen, hoop ik weer een 
beetje structuur te geven. Dat ze weer 
zin krijgen in de week. Hier kunnen ze 
opnieuw sociale contacten opbouwen 
en hopelijk gaan ze opgewekter naar 
huis dan dat ze in de ochtend binnen-
komen.” 

Beppie heeft aan huis een soort huis-
kamer gecreëerd waar per dagdeel vijf 
mensen terechtkunnen. “Ik hoop ze te 
kunnen stimuleren en laten zien dat er 
nog genoeg leuke dingen zijn.” Via ver-
wijzingen van huisartsen,  het WMO-
loket van de gemeente en contacten bij 
De Zorgboog hoopt Beppie in contact te 
komen met mensen die mogelijk ‘gehol-
pen’ kunnen worden bij De Ontmoe-
ting. Gasten krijgen de gelegenheid om 
dingen te doen die ze zelf graag zouden 
willen doen. “Het breekt de sleur voor 
die mensen. Ze kunnen hier  samen ko-
ken en eten, spelletjes spelen, creatieve 
activiteiten doen, maar ook in de tuin 
werken als ze willen. En als ze na een 
half jaar zeggen van ‘ik heb die en die 
ontmoet, ik kan op mijn eigen houtje 
verder’, dan is dat geweldig. Je kunt het 
zien als ondersteuning bieden aan men-
sen die achter de geraniums zitten.”

Voor meer informatie kan contact op-
genomen worden met Beppie van 
Stiphout. Dit kan per telefoon via 06-
47504975 of per e-mail naar beppie-
vanstiphout@onsbrabantnet.nl.

Beppie van Stiphout in haar gecreëerde huiskamer 

* Beginners eerste 10 uur rijles voor 350,-

* 40,- per uur; 60,- per 1 1/2 uur

* Rijles in stappen

* Binnen 8 weken uw rijbewijs halen

*  Last van rijangst? Wij helpen u op weg!

Autorijschool Ton van Dijk
Beek en Donk

0492 - 464363 / 06 - 22745294

RIJLESSEN?

www.autorijschooltonvandijk.nl

Nu starten met rijlesvanaf 16,5 jaar

Nu 
€ 1950,-

40 uur rijles 
+ tussentijdse toets 
+ examen

Pakket

aanbieding:

Wij zijn een gezond groeiend, zelfstandig 
accountantskantoor, dat zich naast 
accountantswerkzaamheden richt op fiscale 
en bedrijfseconomische advisering en 
administratieve dienstverlening. 
Momenteel zijn op ons kantoor circa 55  
medewerkers werkzaam.
Wij streven naar een ondernemersgerichte 
benadering, waardoor onze medewerkers 
dicht bij de cliënten staan. 

Vanwege onze gestage groei zijn wij op zoek 
naar een : 

ASSISTENT-ACCOUNTANT M/V      
Zijn/haar werkzaamheden zullen 
voornamelijk bestaan uit het samenstellen 
van jaarrekeningen en begeleiden en 
adviseren van cliënten en medewerkers.

 De functie-eisen zijn:  
      * HBO BE of Accountancy/SPD    
      * analytisch vermogen 
      * voldoende fiscale kennis 
      * communicatief vaardig 
      * flexibele instelling 
      * ervaring vereist 

BEGINNEND ASSISTENT-
ACCOUNTANT  M/V      
Zijn/haar werkzaamheden zullen 
voornamelijk bestaan uit het verzorgen 
van administraties, samenstellen van 
jaarrekeningen en het opstellen van fiscale 
aangiften. 
De functie-eisen zijn:  
•       HBO BE of Accountancy/SPD    
•       affiniteit met fiscaliteiten 
•       communicatief vaardig 
•       flexibele instelling 
•       ervaring niet vereist 

Wij bieden u een prettige werkkring met 
doorgroeimogelijkheden en  een bij de 
zwaarte van de functie passend salaris 
met aantrekkelijke secundaire arbeids-
voorwaarden.

Uw schriftelijke sollicitatie met C.V., dient 
uiterlijk 10 december a.s. in ons bezit te zijn 
en gelieve te richten aan : 

VAN DE GRAFT ACCOUNTANTS B.V. 
t.a.v. de heer A.J.J. Verbakel AA FFP

Postbus 122, 5740 AC  BEEK EN DONK
Email : tverbakel@vandegraftaccountants.nl 

V
A

C
A
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U

R
E

SA lbe r s  P i s to r i uss t raa t  7

5735 SG Aa r l e -R i x te l

T  06  53  56  19  65 

Je roen  van  Kemenade

www.tuin-werk.nl

GEZOND ZIJN
GEZOND BLIJVEN

www.dorinevanhorrik.nl

Dorine van Horrik

volgens de Chinese filosofie
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Mooi UIT in Laarbeek

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

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

reserveren@brabantsekluis
0492-468110

Kerst in de Brabantse Kluis

reserveren@
reserveren@
reserveren@brabantsekluis

1e en 2e kerstdag
Middag aanvang tussen 12.30 - 13.30 uur
Avond aanvang tussen 18.30 - 19.30 uur
 
3 gangen keuzemenu € 39,50
4 gangen keuzemenu € 43,50

Ook kindermenu’s

BELEEF HET MEE   
“KERST 2013 IN HET VEERHUIS”

1e en 2e kerstdag is ons restaurant 
 geopend vanaf 12.00 uur,

 OP 24 DECEMBER(kerstavond) ZIJN WIJ OOK GEOPEND

WIJ SERVEREN
Voorgerechten vanaf € 6.50

Hoofdgerechten vanaf € 16.50
Nagerechten vanaf € 6.50

Tevens zullen wij ook een kerstmenu 
serveren vanaf € 39.50 

incl 1/1 Zeetong of Hertenhaasfilet

Voor meer informatie kijk op www.restauranthetveerhuis.nl
Gelieve uw reservering telefonisch door te geven 0492-461889

Graag tot ziens in Het Veerhuis, 
Ronald van Thiel en Medewerkers

Restaurant Het Veerhuis, Bosscheweg 31 Boerdonk

Op zoek naar jou, OPROEPKRACHT BEDIENING met ervaring.
 Voor 1, 2 of 3 avonden per week 

Grote vlooienmarkt in Muziekcentrum Het Anker

Slagwerkgroep St Caecilia geeft 
kijkje in de keuken

Wie helpt de 
Aarlese Heemkundekring?

Beek en Donk - In Muziekcentrum Het 
Anker te Beek en Donk organiseert 
Harmonie Oefening en Uitspanning 
uit Beek en Donk een vlooienmarkt 
met meer dan 40 kramen. De rommel-
markt wordt gehouden op zondag 1 
december van 10.00 tot 16.00 uur. 

Op deze markt worden door particu-
lieren die een kraam huren leuke twee-

dehands spullen verkocht. Bezoekers 
kunnen dan ook lekker snuffelen in de 
kramen met kleding, snuisterijen, boe-
ken, elektrische apparatuur, cd’s, pla-
ten, speelgoed en nog veel meer. Deze 
keer zullen er ongetwijfeld ook Kerst-
spullen of leuke artikelen voor de Sint 
worden aangeboden. Dus kom gezellig 
even langs op 1 december en wie weet 
vindt jij iets leuks waar je al lang naar 

op zoek was of sla jij gewoon je slag.  

Muziekcentrum Het Anker is te vinden 
aan de Pater Vogelsstraat 39 te Beek 
en Donk. Er is voldoende parkeergele-
genheid in de directe omgeving (Heu-
velplein). Voor informatie/boekingen 
kijk op www.oenu.nl en op www.
vandersteenevenementen.nl of bel 
06–81135591.

Mariahout - Op de vooravond van 
haar concoursdeelname geeft slag-
werkgroep harmonie St Caecilia een 
openbare repetitie. Tijdens de ge-
nerale repetitie, zes december in het 
Buurthuis in Mariahout, is publiek 
vanaf 20.00 uur welkom.

Het orkest werkt toe naar het hoog-
tepunt een dag later, op het concours 
voor slagwerkorkesten. 7 december, 
15.00 uur, in de Nobelaer in Etten-
Leur moeten de Lieshoutse slagwer-
kers laten zien wat ze waard zijn. Dat 
betekent dat het orkest in topconditie 
is en de repetitie is daardoor een unie-
ke kans om eens mee te kijken. 

Op het programma het solowerk ‘Di-
lemma’ met in de hoofdrol ritmisch 

solist Niek Gilsing. Het tweede con-
courswerk is ‘Metamorphosis of Ayers 
Rock’. Een sfeervol stuk waarin het 
publiek met traditionele instrumenten 
zoals rainmakers en didgeridoo´s mee 
wordt genomen naar de uitgestrekte 
outback van Australie.

Aarle-Rixtel - Op bijgaande foto staat 
een voorwerp waarvan de Aarlese 
heemkundekring graag de aard en het 
gebruik wil weten. Het is onmisken-
baar dat het een brandertje is, maar 
dan…

Weet u het? Kom dan aanstaande 
zondag naar de heemkamer/heem-
museum aan de Bosscheweg. Dan 
kan men tegelijkertijd ook de thema-
expositie ‘Jaren 50-60’ komen be-
wonderen. Deze expositie geeft een 
gevarieerd beeld van allerlei (huishou-
delijke)  gebruiksvoorwerpen en van 
andere zaken die bij velen nog ‘warme’ 

herinneringen zullen oproepen.  De 
heemkamer aan de Bosscheweg  is ge-
opend tussen 14.00 en 17.00 uur. De 
koffie staat klaar!

Recensie

Dolle pret met Dikke Mik bij Ons Tejater
Het was gezellig in de aula van het 
Ontmoetingscentrum op zondagmid-
dag 24 november, maar er had best 
wat meer publiek mogen zijn. De 
Volksmuziekgroep Dikke Mik uit Nu-
enen bestaat volgens hun vaandel al 
vanaf 1884. Ik denk dat er bij Ons Te-
jater zelden een groep heeft opgetre-
den van voor die tijd. En volksmuziek 
werd er gespeeld. De groep die nor-
maal uit vier personen bestaat moest 
een man missen, maar het publiek 
heeft daar geen last van gehad. De 
Limburger Huub Starmans speelde ac-
cordeon en zong niet onverdienstelijk. 
Gerard de Greef speelde contrabas, 
sloeg bij tijd en wijle de trom en zong 
eveneens. Entertainer Jos Habraken 
zorgde voor zang, speelde gitaar en 
ukelele. Allerlei liedjes kwamen voor-
bij. Van de Moord in Loon op Zand tot 
en met de zangeres zonder naam met 
haar succesnummer ‘Achter in het 
stille klooster’. Er waren veel meezin-
gers en veel liedjes hadden een hoog 
poepgehalte. Het woord stront werd 
diverse malen luidkeels gezongen. 
Ook moord en doodslag zijn blijkbaar 

populair in de volksmuziek. Bij tijd en 
wijle werden de teksten opgehangen 
met wel zeer nostalgische vaandels. 
Ze leken zo uit 1884 te stammen. 
Even was ik vergeten dat je bij Ons 
Tejater niet op de eerste rij moet gaan 
zitten en prompt was ik de pineut om 
de plaatjes aan te wijzen en mee te 
jodelen met het refrein. Het was puur 
aan het talent van Dikke Mik te dan-

ken dat toen niet iedereen de zaal 
uit liep. Veel liedjes gingen over de 
vrouwen die er in de muziek niet altijd 
even gunstig van af komen. Veel te 
snel was de tijd om en gelukkig was er 
nog een ruime toegift. Ik kijk al weer 
uit naar het volgende evenement van 
Ons Tejater. 

Nelly de Groot-Cooijmans 
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Gefeliciteerd!

Nikki

Huub Cloudt

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:
Roel van Lankveld 

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Hiep hiep hoera! 

Ties 1 jaar!

Dikke kus van opa 
en oma van Bree.
Pootje van Laiki

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: 

info@mooilaarbeek.nl

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Gefeliciteerd 
Anneke

AANGEBODEN

BEL DE SPECIALIST

GEVRAAGD

LES/WORKSHOPS

VACATURES

OVERIG

TE HUUR

TE KOOP

VERLOREN

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

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

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

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

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

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

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

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

Miele G450SC vaatwasser of alleen onder-
ste lade. Tel: 0492-464850

Gevraagd: bouwlift, steiger voor woning, 
steigerplanken. Tel 06-51052986

Gevraagd: bouwlift, steiger voor woning, 
steigerplanken. Tel 06-51052986

Workshop kerstversieringen maken. We 
gaan leuke kerstversieringen haken of 
breien.  Info www. Wol-studio.nl, tel. 06-
13835037.

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

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

Uit een nalatenschap, garageverkoop za-
terdag van 10:00 uur tot 16:00 uur op Gin-
derdoor 42 in Mariahout.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Campingbed. Donkerblauw. Compleet 
met matras en dekbed. Z.g.a.n. €25,-. Tel. 
0499-422782

Baby en kleuterslaapkamermeubelement, 
kleertjes (j) tot maat 122, speelgoed, fi -
etsjes, auto-stoeltjes, box, en nog veel 
meer. Bel: 06-55751835

Complete inboedel, lichte meubels, 2 dres-
soirs, ladenkastje, salontafel, eettafel met 
4 stoelen, tv-kastje. In prima staat. Voor 
meer info: 06-21683215 of 
kelly77@upcmail.nl 

Houten tafelvoetbalspel, in goede staat. 
Prijs: €25,- Tel: 0499-422782

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

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

Zwarte bril met zebrakleurige oortips 
gevonden op het Heuvelplein (ma. 25-
nov) in Beek en Donk. Af te halen op 
het kantoor van De MooiLaarbeekKrant.

GEVONDEN

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Twee maanden in het 
Spaanse Lliber wonend 
liet mijn echtgenoot mij 
voor een veertiendaagse 
wintersportvakantie in 
de steek. Op zich niets 
bijzonders, want tijdens mijn 
leven had hij dat al minstens 
dertig keer eerder gedaan. 
Al genoot ik van het slapen 
overdwars-in-bed, toch 
was het dit keer ánders. De 
verhuisdozen stonden tot aan 
het plafond gestapeld en het 
ergste was dat de elektriciteit 
moest worden opgewekt 
door een aggregaat. Met dat 
apparaat had ik een haat-
liefdeverhouding. Als mijn 
man in de buurt was, deed dat 
ding het altijd meteen. Maar 
zo gauw hij weg was, vertikte 

deze machine te werken. Op 
dit verlaten stuk achterland 
waar het intens donker is, was 
dat voor mij een complete 
ramp. Misschien omdat ik 
in mijn leven téveel Hillbilly-
creeps gezien heb! Zo gauw 
het begon te schemeren sloot 
ik mezelf op. Daardoor voelde 
ik me als een vogeltje in een 
gouden kooi…

Op een avond zat ik op de 
derde verdieping van mijn huis 
TV te kijken. Toen het plots 
aardedonker werd, zat er maar 
één ding op… afdalen naar de 
begane grond en lief zijn voor 
het aggregaat. Het vervelende 
was, dat ik daarvoor de magie 
van de nacht in moest. Mijn 
Golden-Retriever Amice zou 
mij vast begeleiden, dan was 
ze meteen even uit geweest. 
Maar toen ik de deur voor 
haar openhield, weigerde ze 
ook maar één stap te zetten en 
kweet zich met verve van haar 
bewakingsdienst. Stokstijf 
bleef ze boven aan de trap 
staan waarbij ze stoïcijns voor 
zich uitstaarde. Ik schrok zó 
van haar gedrag dat ik mezelf 
opsloot en me tot de orde 
riep. Met een onhandelbare 
schijnwerper inspecteerde ik 
het landgoed tot mijn hart 
bonkend oversloeg. Wel tien 
vossen liepen rondom het 
huis, struinend op zoek naar 
voedsel. Ik zwéér dat ik ze 
zag grijnzen! Ze waren niet 
van het bekende vossenrood 

vanuit de vroegere Stiphoutse-
bossen maar zagen eruit 
als grijze-, uitgehongerde 
wolven. Geen wonder dat 
Amice niet naar buiten durfde 
en haar bewakingsplicht liet 
voor wat het was. Een paar 
dagen later waren het zeven 
grote wilde zwijnen of er 
zwom een anderhalve-meter-
lange slang in mijn zwembad. 
Kortom: Amice en ik moesten 
wennen aan deze plek. 
Toch weigerde ik me over te 
geven aan angst. Dit was hun 
habitat. Ik was bij hen komen 
wonen, dus zij hadden alle 
recht om hier te zijn. Omdat 
we werden aangesloten op 
het elektriciteitsnet werd 
het aggregaat verkocht en 
met de wilde dieren leerde ik 
(gelukkig) leven. Adios…

Ik groet Laarbeek met Spaanse 
zonnestralen. 

Anne Wittebol-Aarts. 

www.FincaErbalunga.com

Luchtpost

Spanje

Aggregaat

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

bij Intertoys Beek en Donk.

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

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

Annet van Gils-Kuys
Havenweg 2, Aarle-Rixtel
T: 06-22870521
E: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag 
inloopspreekuur

E: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag 
inloopspreekuur

GefelIcIteerd!

MARTIJN
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Al vele jaren staat marktbak-
ker van Lieshout iedere week 
weer voor u klaar op de markt 
in onder andere Beek en Donk, 
Aarle-Rixtel, Helmond en nog 
vele andere markten in Brabant 
en Limburg. Het is een echt fa-
miliebedrijf waarin, buiten Mark 
en zijn vrouw Monique, ook hun 
dochter Kim naast haar studie 
vaak meewerkt. 

Naast brood, banket en koeken 
verkopen zij ook diverse snacks, 
waaronder hun welbekende en 
zeer geliefde worstenbroodjes. 

Niet alleen u als marktbezoeker 
maar ook diverse bedrijven en ho-
recazaken zijn hier fan van. Veel 
producten worden ter plekke op 
de markt gebakken zoals appel-
flappen, welke deze week in de 
reclame zijn! Deze aanbieding is 
te vinden in hun advertentie.

Ondanks dat december een hele 
gezellige maand is, is december 
ook voor zowel u als alle bakkers-
bedrijven een hele drukke maand. 
In deze periode biedt van Lieshout 
u, naast het bestaande assorti-
ment, diverse specialiteiten aan 

voor de feestdagen zoals banket-
staven en kerststollen. Dit alles te-
gen scherpe prijzen, maar bovenal 
voorzien van de beste kwaliteit!! 

Mark, Monique en Kim hopen u 
nog vele jaren als klant te mogen 
begroeten aan één van hun kra-
men. En dan niet alleen voor de 
heerlijke lekkernijen, want zij zijn 
ook uw marktbakker wanneer het 
gaat om een gezellig praatje, dat 
hoort er namelijk ook zeker bij 
op de markt! Van Lieshout, uw 
marktbakker voor zowel kwaliteit 
als gezelligheid. 

Van Lieshout, UW marktbakker!

Vanwege het koude weer is de haringtijd twee weken 
uitgesteld. Wij staan vanaf woensdag 19 juni weer 4 
weken op het alom bekende stekje aan de Oranjelaan 
in Beek en Donk. Voor de openingstijden en dagen kunt 
u kijken op onze website: www.vishandeldebeer.nl 

Op Vaderdag, zondag 16 juni, staan wij ook van 11:00 
tot 17:00 uur op de Oranjelaan in Beek en Donk. Hier 
kunt u terecht voor cadeaubonnen, botermalse paling, 
haring, heerlijke salades, warme gebakken vis, kibbeling 
en nog veel meer lekkers! 

Haringtijd uitgesteld tot 19 juni!

Let op!!!

Graag tot ziens!

Rob en Maril de Beer
Tel: 06-22479902 / 06-51167939

Vishandel DE BEER

Ook tijdens Beek en Donk kermis zijn wij weer aanwezig

Voor uw dagelijkse portie vitamines

U kunt bij ons terecht voor botermalse paling, haring, 
gebakken vis, salades en nog veel meer lekkers…

Graag tot ziens!

DECEMBERAANBIEDING
ACTIE DECEMBER

Pakje 
kruidensmeerkaas 

€1,25
100 gr. Roombrie   

€0,79
100 gr. Bleu d’auvergne 
(Franse blauwschimmelkaas)    

€0,79
 

Weekmarkt Beek en Donk
Actieaanbiedingen November

Tevens leveren wij ook aan horeca    

Wekelijks 
voor het oude 

postkantoor, de 
fruitkraam van de

KOUD GEHAD 
VANNACHT? 

Er is weer volop 
FLANEL!

Volop keus in 
lakens, hoeslakens

en 
dekbedovertrekken!

IJslandse 
kabeljauwhaasjes 

halve kilo

€ 6,95 

Graag tot ziens!
Rob en Maril de Beer

FRANS & FRANCA JASPERS

ONDERGOED EN NACHTKLEDING

Deze 2 weken zijn weer de:  
Sloggi-acti e weken

3 halen - 2 betalen

5 dec ti p: 
hele lekkere warme en 
zachte velours pyjama’s

Of kijk op onze site:
www.sliponline.nl

en nu ook op 
www.ondergoedgrotematen.nl en 

www.sexylingerienu.nl 

Actie weekmarkt 
Beek en Donk:
1 kilo spruiten 

€1,00

&

6 zakken vers 
gesneden 
groenten

naar keuze €5,00

  Van Lieshout
uw marktbakker

ACTIE-ACTIE-ACTIE

Tegen inlevering van
deze advertentie

4 Appelfl appen

€ 2,95
Markt: Beek en Donk
Markt: Aarle-Rixtel

Heeft u klachten en komt u niet ver-
der in de reguliere gezondheidszorg, 
heeft u te horen gekregen “u moet 
ermee leren leven” omdat ze niets 
gevonden hebben dan is Osteopathie 
wellicht een oplossing voor u.
Na een gedegen medische opleiding 
is een osteopaat in staat om blokka-
des en probleem gebieden in het li-
chaam op te sporen en zo de oorzaak 
van het probleem te vinden.
Zo kunnen doorgemaakte operaties/ 
ontstekingen / trauma’s, klachten 
geven van allerlei aard zoals nek- of 
rugklachten.  Of een spastische darm, 
een probleem waar veel mensen last 
van hebben kan ook klachten geven 
van het bewegingsapparaat.
Een osteopathische behandeling richt 
zich vooral op de oorzaak van een 

probleem en niet zozeer op de symp-
tomen zoals pijn,stijfheid en bewe-
gingsbeperking .
In de osteopathie wordt naar de ge-
hele persoon gekeken en daarom is 
een behandeling behoorlijk intensief. 
In de regel wordt er 3 keer behandeld 
en moet er een verbetering van de 
klacht zijn  Zo niet wordt in overleg 
de behandeling gestopt.
Klachten waarmee u terecht kunt
zijn: schouder-, rug-, nekklachten, 
hoofdpijn, migraine, buikklachten, 
huilbaby’s, darmklachten, kinderen 
die niet lekker in hun vel zitten.
Voor meer informatie over de behan-
deling of vergoeding kunt u kijken op 
www.osteopathie.ericvissia.nl.

INLOOPSPREEKUUR ;  zaterdag 7 en 14 
december van 10 tot 12 uur
Kapelstraat 37, 5741CB  Beek en Donk. 
Graag even bellen naar 468810 om een 
tijd af te spreken

zich vooral op de oorzaak van een INLOOPSPREEKUUR ;  zaterdag 7 en 14 
december van 10 tot 12 uur
Kapelstraat 37, 5741CB  Beek en Donk. 
Graag even bellen naar 468810 om een 
tijd af te spreken

Osteopathie, een verrassende 
aanpak voor de meest 
uiteenlopende klachten Advertorial

(Franse blauwschimmelkaas)

ViERBINDEN zoekt maatjes

Restaurantavond Zonnetij 

Computer Onderwijs Laarbeek verzorgt diverse cursussen

Laarbeek - Een maatje kan op allerlei 
manieren helpen, bijvoorbeeld door 
een bezoek thuis te brengen of door 
samen op stap te gaan, sporten, naar 
de film, fietsen, wandelen, koffie drin-
ken, spelletje doen of een hobby uit-
oefenen.

Het maatjesproject van ViERBINDEN 
is op zoek naar vrijwilligers voor het 
maatjesproject:

- Voor een 77-jarige man uit Beek en 
Donk zoekt men een maatje die het leuk 
vindt om over kunst te praten en af een 
toe een tentoonstelling te bezoeken.
- Voor een 84-jarige vrouw uit Beek en 
Donk wordt een maatje gezocht om sa-
men concerten en musea te bezoeken, 

een kopje koffie te drinken en een ge-
zellig praatje te maken.
- Voor een 23- jarige vrouw met een 
licht verstandelijke beperking uit Beek 
en Donk zoekt men iemand die met 
haar, met name, op maandag helpt de 
week te starten door samen leuke din-
gen te ondernemen.
- Voor een 84-jarige man uit Lieshout is 
ViERBINDEN op zoek naar iemand die 
het leuk vindt samen met hem muziek 
te maken en spelletjes te spelen.
- Voor een 17-jarig meisje uit Beek en 
Donk met een licht autistische beper-
king zoekt men een maatje van haar 
leeftijd met geduld. Ze houdt van bak-
ken en koken en om gezellig samen te 
kletsen.
- Een 79-jarige man uit Beek en Donk 

zoekt een maatje met veel geduld om 
een praatje mee te maken en naar mu-
ziek te luisteren.

Voor meer informatie over deze 
vrijwilligersvacature(s) graag contact 
opnemen met het maatjesproject Laar-
beek, Otterweg 27, 5741 BC Beek en 
Donk, telefoonnummer: 0492-782901. 
Mailen kan ook. Dit kan naar:  hman-
ders@vierbinden.nl.

De vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.vierbinden.nl onder het 
kopje vrijwilligerswerk.

Aarle-Rixtel - In samenwerking met 
Savant culinair houdt ViERBINDEN 
dinsdag 10 december weer een res-
taurantavond in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij.

Iedereen is ook dan weer van harte wel-
kom vanaf 17.30 uur. Het diner wordt 
geserveerd om 18.00 uur. Inschrijven 
en een plaatsje reserveren kan tot uiter-

lijk donderdag 5 december 15.00 uur. 
U kunt dit doen via het secretariaat van 
ViERBINDEN 0492-328800 of via een 
e-mail naar stichting@vierbinden.nl. De 
gezamenlijke dineravonden vinden ie-
dere 14 dagen plaats en worden steeds 
bekendgemaakt in dit blad. Echter in 
verband met de feestdagen vindt de 
eerstvolgende restaurantavond plaats 
op 7 januari 2014. 

Voor 10 december staat het volgende 
menu op het programma: Romige 
bospaddenstoelensoep, Gevulde Kalfs-
rollade met rodewijnsaus, Seizoen’s 
groentemix, Aardappelgratin en Panne 
cotta met rote grutze.

Dit alles weer voor een leuke prijs. 
Graag tot ziens op 10 december.

Lieshout - Heeft u een iPad of Android ta-
blet? In het voorjaar worden wat langere 
cursussen geven, om wat meer onderwer-
pen te behandelen en de onderwerpen 
wat rustiger uit te kunnen werken. Aan 
bod komen onder andere het installeren 
en verwijderen van apps, het maken en 
versturen van foto’s, de agenda, muziek 
downloaden, boeken downloaden etc. 

Op 10 december kan men zich alweer 
inschrijven voor alle cursussen die in 
het voorjaar worden geven; van cur-
sussen Windows 7 voor beginners en 
de Opfriscursus Windows 7, tot en 
met de cursussen Digitale fotobewer-
king, fotoboek maken en de genoem-
de tablet workshops.

Noteer de datum! Dinsdag 10 decem-
ber van 10.00 tot 13.00 uur en van 
19.00 tot 20.00 uur, beide keren in het 
Dorpshuis in Lieshout.

Voor info: zie de site www.computer-
onderwijslaarbeek.nl of bel/mail Trees 
Tops 0492-525452/treestops@me.com

Openingsweekend bij Café Van Lieshout
Lieshout – Onlangs opende Café van 
Lieshout aan de Dorpsstraat 58 haar 
deuren. Komend weekend vindt hier 
het officiële openingsweekend plaats. 

De opening start vrijdag met pullen 
vullen. Op zaterdag 30 november is er 
een 60’s, 70’s, 80’s party met DJ En-
rico en Mark Elbers. Het feestweekend 
wordt op zondag 1 december afge-

sloten met een aprés-ski party met de 
Milka’s en DJ de Groot.
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Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Redacteur: Thea Wich

Deze week is het de beurt aan Eddy 
Bouwmans. Als profwielrenner maak-
te hij in de ‘Tour de France’ furore 
toen hij in 1992 de eerste plaats wist 
te behalen in het jongerenklassement. 
In het totale eindklassement eindigde 
hij als veertiende. Van 1990 tot 1995 
was hij lid van de wielerploeg van 
Peter Post en schreef hij diverse over-
winningen op zijn naam.

Eddy, geboren in 1968, groeide op als 
jongste in een gezin van zes kinderen 
aan het kanaal in Aarle-Rixtel. Zijn 
vroege interesse in de wielersport was 
bijna vanzelfsprekend: “Ik ben bij ‘Aan 
de wielen’ gegaan omdat mijn broers 
daar ook fietsten.” Als lagere school-
jongen bleek hij al talent te hebben 
voor deze sport. Tijdens de ‘Jeugd-
avondvierdaagse’ in Aarle-Rixtel be-
haalde Eddy zijn eerste overwinning. 

Officiële amateurwedstrijden fietste de 
Aarle-Rixtelnaar vanaf zijn achttiende 
levensjaar. De trainingen combineerde 
hij met een parttime baan in de ko-
zijnenbranche. Vanwege het faillisse-
ment van dit bedrijf in 1988, greep de 
wielrenner deze kans om zijn droom 
- professioneel wielrenner worden - 
waar te maken: “Ik had al langer de 
ambitie om ‘prof’ te worden. Nu zat ik 
thuis en had ik meer tijd om me op het 
fietsen te richten.” In het voorjaar van 
’89 won hij verschillende grote wed-
strijden zoals de ‘Ardense Pijl’. Eddy: 
“Daarop kreeg ik mijn eerste contract 
als profwielrenner bij de ploeg van Pe-
ter Post.” 

De jonge wielrenner behaalt vanaf zijn 
eerste profwedstrijden in 1990, uit-
stekende resultaten. “Misschien heb 
ik het geluk gehad dat ik als amateur 
nog niet zoveel had getraind. Daarom 
kon ik als ‘prof’ nog een flinke sprong 
vooruit maken.” In veel wedstrijden, 
vaak meerdaagse rondes zoals in Zwit-
serland en Spanje, wint hij het jonge-
renklassement en eindigt hij in het to-
taalklassement bij de eerste tien: “Zo 
liet ik zien dat ik stabiel kon rijden.”

Ook in zijn eerste ‘Tour de France’ in 
1992 wint Eddy het jongerenklasse-
ment. In het eindklassement eindigt 
hij als veertiende. Eddy: “De ‘Tour’ 
was een hoogtepunt. Ik had niet ver-
wacht, wel gehoopt natuurlijk, dat het 
zo goed zou gaan. Je moet ook ge-
luk hebben. Als je de derde dag valt, 
dan is het afgelopen.” Hij herinnert 
zich nog de proloog in San Sebastian: 
“Daar stond op de boulevard zoveel 
wind dat je bijna de zee inwaaide.” 
Tijdens de tijdrit in Luxemburg wordt 
hij ingehaald door Indurain, de latere 
winnaar van de ‘Tour’. “Daar verloor 
ik 10 minuten op hem. Ik vroeg me af 
of we wel hetzelfde parcours hadden 
gereden.”

“De ‘Tour de France’ is nergens mee 
te vergelijken,“ aldus Eddy. Tijdens 
deze meest beroemde wedstrijd, met 
veel aandacht van de pers, wil ieder-
een scoren. “Als je daar scoort, wordt 
je contract verbeterd. De gemiddelde 
snelheid ligt daar dan ook met 50 kilo-
meter per uur, 10 kilometer hoger dan 
in andere rondes.”

Door een knieblessure, opgelopen in 
de ‘Ronde van Engeland’, was Eddy 

tijdelijk uit de running. Hierdoor pres-
teerde hij tijdens zijn tweede ‘Tour’ in 
1993 minder. Eddy: “Toen was ook de 
doping in opkomst. Ik heb er bewust 
voor gekozen om hier niet aan mee te 
doen. Ik zag dat niet zitten. Ik vond 
dat competitievervalsing. Ik nam er 
genoegen mee dat ik hierdoor minder 
zou presteren. Het valt niet mee om als 
jonge rijder zo’n beslissing te nemen.” 
Toch won hij nog diverse wedstrijden, 
zoals de ‘Classique des Alpes’ in 1994. 
“Hierdoor kon je zien dat je ook zon-
der doping incidenteel kon winnen.” 

Eddy woont nu met zijn vrouw en 
twee zonen (allebei wielrenner), in 
Gemert. In 1999, na beëindiging van 
zijn profcarrière, is hij begonnen met 
de interieurbouwzaak D.I.M. in Beek 
en Donk. In zijn vrije tijd fietst hij nog 
regelmatig en geeft hij training.

Eddy kijkt met plezier terug op zijn 
profcarrière: “Ik zou het zo weer doen. 
Het is een mooie levenservaring. Van 
je hobby je beroep maken, dat wil ie-
dereen wel doen. Zo simpel is het!”

Door een knieblessure, opgelopen in 
de ‘Ronde van Engeland’, was Eddy 

De Concurrent reikt fi ets uit aan 
prijswinnares TipMooiLaarbeek.nl

Financiële bijdrage Prins Bernhard 
Cultuurfonds voor het gilde St. 
Leonardus

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Nikki Barten

Lieshout - Prijswinnares Bep van Bee-
rendonk - Princen kon haar geluk niet 
op. Vrijdag ontving ze uit handen van 
eigenaar Harm Schepers (De Concur-
rent) de hoofdprijs van TipMooiLaar-
beek.nl: een gloednieuwe Batavus-
fiets ter waarde van €419,00. 

Iedereen die zich voor de eerste en-
quête ingeschreven had voor het 
nieuwe inwonerspanel, maakte kans 
op mooie prijzen. De hoofdprijs hier-
van was de fiets. MooiLaarbeek be-
dankt De Concurrent voor het be-
schikbaar stellen van deze bijzondere 
prijs. 

Inschrijven voor TipMooiLaarbeek.nl 
kan nog steeds. Dit kan via de web-
site www.tipmooilaarbeek.nl. Onge-
veer één keer per maand ontvang 
je een enquête met daarin vragen 
over actuele en belangrijke zaken, 
die spelen in Laarbeek. De resultaten 
zijn vervolgens terug te lezen in De 
MooiLaarbeekKrant.

Eigenaar Harm Schepers samen met Bep van 
Beerendonk - Princen en haar nieuwe fiets

Lezerspodium

Geslaagd St.Caecilia feest
Zondag 10 november was het 
St.Caecilia feest in Lieshout. De dag 
werd begonnen met een H.Mis, heel 
mooi gezongen door het kerkkoor. Na 
de dienst waren er gesmeerde broodjes 
met koffie-thee in de sacristie, voor de 
koorleden en hun partners. Om 11.30 
uur stond er een bus van de firma 
Van Hoof gereed, om de hele club 
naar Steijl- Limburg  te brengen, waar 
een gids een interessante rondleiding 
verzorgde, van kerk en omgeving. 

Daarna was het tijd voor koffie-thee en 
heerlijke Limburgse Vlaai. Vervolgens 
werd het plaatselijk museum bezocht 
en om 17.00 uur vertrokken we weer 
richting Lieshout. Daar wachtte in het 
Bavaria café ons een heerlijk diner. Het 
was een zeer geslaagde dag. Bedankt 
bestuur van het R.K. kerkkoor!

Wim en Mieke Migchels
Servaasplein 1
Lieshout

Beek en Donk - Al geruime tijd be-
stonden bij het gilde St. Leonardus 
te Beek en Donk plannen om nieuwe 
uniformen aan te schaffen. De huidige 
uniformen dateerden van 1993 en het 
werd hoog tijd dat ze vervangen wer-
den. 

Maar eerst moest de begroting van het 
uniformenfonds op orde zijn voor zij 
tot aanschaf konden overgaan. Dank-
zij vele jaren sparen door de gildebroe-
ders en diverse activiteiten, o.a. de or-
ganisatie van  Luikse Markten en een 
forse subsidie van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds konden zij de begroting 
sluitend maken. Al in maart 2008 ont-
vingen zij van het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds bericht dat ze op een sub-
sidie van €2500,00 mochten rekenen. 

Maar in verband met wat problemen 
met een Tilburgse kleermaker heeft 
het wat langer geduurd voor zij de 
opdracht konden geven aan Couture 
Maja in Mariahout. 

Inmiddels zijn alle pakken klaar en 
heeft het Prins Bernhard Cultuur-
fonds het toegezegde bedrag aan de 
penningmeester overgemaakt. Zij zijn 
uiteraard erg blij met deze gift en zij 
willen dan ook het bestuur van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds hartelijk 
danken voor de financiële bijdrage, die 
door haar subsidie het steeds mogelijk 
maakt het cultureel erfgoed in stand te 
houden. De jaarlijkse collecte van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds (v.h. An-
jerfonds) bevelen zij dan ook van harte 
aan. 

TRACTOR MET 
VERSNIPPERAAR

MAAK SNOEIHOUT 
GEMAKKELIJK KLEIN

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL
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Themazondag De Lange Vonder: Lampen en lantaarns Sinterklaas uittocht in Aarle-Rixtel

Uitwisselingsconcert Slagwerkgroep St Caecilia
Sinterklaasfi lm te zien in het
Kouwenbergs kerkje

Kienen met de Katholieke 
Vrouwenvereniging 

Beek en Donk - Heemkundekring ‘De 
Lange Vonder’ houdt op 1 december 
wederom een themazondag die deze 
keer gewijd zal zijn aan historische 
verlichting. 

De wens om de duisternis te kunnen 
verdrijven is al zo oud als de mens-
heid. Het vuur was de enige lichtbron 
die men vroeger voorhanden had.  Het 
kunnen beheersen van de vlam was 
een noodzakelijkheid. Er zijn in de loop 
der tijd dan ook talloze oplossingen 
bedacht om betrouwbare en veilige 
lichtbronnen te verkrijgen. 

Dhr. Harry Willemsen uit Beek en Donk 
heeft een fraaie collectie historische 

lampen en lantaarns bijeen verzameld. 
Op deze Themazondag in de Heem-
kamer zijn diverse objecten te bewon-
deren: olielampen, kaarsenhouders, 
koetslampen, carbid lampen voor de 
fiets, een mijnwerkerslamp, maar ook 
de eerste elektrische verlichting beho-
ren hiertoe. Als de veiligheid het toe-
laat volgt tevens een demonstratie van 
de vroeger zo bekende carbid lamp. 

Dus kom en steek uw licht op in de 
Heemkamer in de donkerste maand 
van het jaar. Harry Willemsen is aan-
wezig om tekst en uitleg te geven. U 
bent van harte welkom. De Heem-
kamer aan de Parklaan 5 te Beek en 

Donk is geopend van 14.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis.

Aarle-Rixtel – Al jaren wordt Sinter-
klaas met veel plezier gevierd. Voor 
sommige kinderen is het moeilijk te 
begrijpen waarom Sinterklaas geen 
afscheid neemt en hoe hij weggaat. 
Speciaal  voor deze kinderen, en na-
tuurlijk alle andere kinderen, orga-
niseert Stichting Sinterklaas Aarle-
Rixtel een avonduittocht.

Sint en zijn pieten vertrekken op 6 
december met de boot naar Spanje 
en de kinderen en hun ouders kun-
nen ze gaan uitzwaaien. Het pro-
gramma start om 18.30 uur vanaf de 
kiosk aan de Dorpsstraat. Sinterklaas 

en zijn pieten worden ontvangen 
door de burgemeester en alle kinde-
ren. Gezamenlijk vertrekt men dan 
met een lampionnenoptocht naar 
het kanaal. 

Voordat Sinterklaas het land echt 
gaat verlaten heeft hij de eer om 
de nieuwe passantenhaven van de 
Gemeente Laarbeek te openen. Na 
deze feestelijke en spectaculaire 
opening vertrekt Sinterklaas met zijn 
pieten naar Spanje. Iedereen is hier 
welkom en neem dan zelf een lam-
pion mee. Meer informatie is te vin-
den op www.sinterklaasaarlerixtel.nl

Mariahout - In de reeks voorbereidin-
gen voor het concours op 7 december 
in Etten- Leur organiseert de slagwerk-
groep van harmonie St Caecilia een 
uitwisselingsconcert met de slagwerk-
groepen uit Eerde en den Dungen. Eer-
de is een 4e divisie club die dit jaar dus 
ook op concours gaat in Etten-Leur.

Ruim een jaar geleden zijn zij gestart 
met de eerste melodische ervaringen. 
Dit in aanloop naar het concours. De 
eerste 2 werken vormen het verplichte 
programma op concours. Het 3e werk 
is het vrije gedeelte. Dit nummer is 
speciaal voor hen geschreven en ver-
telt de geschiedenis van de molen uit 
Eerde. Ze worden richting het einde 
ondersteund door Hans en Tom Ver-
hagen. Vader en zoon spelen respec-
tievelijk op Bugel en Trompet met hen 
mee.

De slagwerkgroep uit Den Dungen 
komt uit in de 3e divisie en gaat vol-
gend jaar op concours.
Voor hen zijn de optredens van de 2 
andere clubs een mooi voorbeeld van 
wat er komend jaar voor hen aan zit 
te komen. Momenteel zijn ze diverse 
nummers aan het verkennen om te 
kijken welke ze in januari definitief 

maken voor op het concours. Vandaag 
een selectie uit deze nummers met een 
luchtige afsluiter. 

Programma slagwerkgroep E.D.B. Eerde
The Atlantis Saga        Etienne Houben
Starflight                    Leon Camp
Story of a Dutch Mill  Antoon Gruyters
 
Programma slagwerkgroep 
Wilhelmina Den Dungen
African Suite deel 1          Gian Prince
Livingstone Suite              Leon Camp
Basic Instinct                    Theo Rutten
The Nehalennia Groove   Kees Nijsse

De Lieshoutse slagwerkgroep zal ook 
haar concourswerken ten gehore 
brengen. Dit concert wordt gehouden 
in het Buurthuis te Mariahout op za-
terdag 30 november om 19.00 uur. De 
toegang is gratis.

Aarle-Rixtel - In het Kouwenbergs 
kerkje te Aarle-Rixtel wordt op 
woensdag 4 december de film ‘Sin-
terklaas en de Gouden pendule’ ver-
toond. Regisseur Ricardo Gerritsen 
maakte hiermee zijn debuut als re-
gisseur en scenarioschrijver. 

De film, die is uitgegeven door de 
Stichting Pepernotenevents, speelt 
voor een belangrijk deel af in en rond-

om kasteel Croy. Ook de hoofdrol-
spelers zullen in Aarle-Rixtel en om-
streken niet onbekend voorkomen! 
Het is een spannende maar ook vrolij-
ke en gezellige film  met veel muziek. 
De film kent geen leeftijdsgrens en is 
dus bedoeld voor 0 tot 100 jaar en 
ouder! De film begint om 18.30 uur 
en de entree bedraagt €3,00. Kaartjes 
kunnen ook worden gereserveerd via 
telefoon 0492-382943.

Lieshout – De Katholieke Vrouwenvereniging houdt een kienavond in het 
Dorpshuis op 29 november. De zaal is open vanaf 19.00 uur en het kienen 
begint om 20.00 uur.

Iedereen is van harte welkom. Het Dorpshuis is aan de Grotenhof in Lieshout.    
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Sylvesterparty!
Spetterend,  in stijl, met goede vrienden, in warm gezelschap, met 
lekkere muziek, smaakvolle hapjes en in een sfeervolle ambiance 
oud op nieuw vieren?

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

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

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

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

Met feestelijke groeten,

Couwenbergh
Dorpsstraat 1
5735EA Aarle-Rixtel
0492-386051
info@couwenbergh.info
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Sylvesterparty in de Couwenbergh!
Spetterend, in stijl, met goede vrienden, in warm gezelschap, met 
lekkere muziek, smaakvolle hapjes en in een sfeervolle 
ambiance oud op nieuw vieren?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Met feestelijke groeten,

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

 

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

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

DEJA VU
Café Aarle-Rixtel

BESTAAT 2 JAAR!

GRATIS ENTREE

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

VRIJDAG 6 DECEMBER
DJ’S: DANNY DASH & 

TOMMY WOODS
24/7, WE ARE A-R

KERSTAVOND
LAARBEEKS OPEN KERSTDARTSTOERNOOI
1e & 2e kerstdag geopend met live-band op 2e kerstdag

ZATERDAG 7 DECEMBER
DE COVERBAND VAN 

AARLE-RIXTEL
NO EXIT

Geslaagd 85-jarig jubileum KPJ 

St Caecilia geeft concert in de Vereeniging Nijmegen

Beek en Donk - Het 85-jarig jubileum 
van KPJ Beek en Donk vond plaats 
op zaterdag 23 november. Na vele 
maanden voorbereiding kon het feest 
in muziekcentrum Het Anker eindelijk 
beginnen.

’s Middags was er een fantastisch 
spelprogramma voor de jeugd geor-
ganiseerd. Er waren zo’n 70 kinderen 
aanwezig. De aspiranten mochten ter 
gelegenheid van het jubileum deze 
keer een vriendje of vriendinnetje 
meenemen om hen te laten kennisma-
ken met de KPJ. De kinderen hebben 

zich uitstekend vermaakt met allerlei 
spectaculaire spellen, zoals bungee 
run, een levend tafelvoetbalspel, lim-
bodansen en nog veel meer. 

’s Avonds werd vanaf 20.00 uur een 
reünie gehouden voor de senioren-
leden en oud-leden van de KPJ. Paul 
Verbakel, de voorzitter van de KPJ, 
opende de avond. Hierna werd de ge-
schiedenis van de KPJ op een ludieke 
wijze vertolkt door Jan Leenders, voor 
deze gelegenheid verkleed als KPJ-
veteraan. Onder het genot van een 
hapje en een drankje werden door 
ruim 300 leden en oud-leden vele 
KPJ-herinneringen naar boven ge-
haald. Men raakte niet uitgepraat met 
elkaar. Het was geweldig om te zien 
dat vele generaties de moeite hadden 
genomen om te komen; van 16-jarige 
seniorenleden tot oud-leden van ruim 
boven de 80. Dit bewijst des te meer 
dat de KPJ altijd een vereniging is ge-
weest waar iedereen graag kwam en 

nog steeds komt, een vereniging om 
trots op te zijn! Door te behouden wat 
goed is, maar daarnaast op het juiste 
moment te vernieuwen, is de KPJ een 
sterke en actieve club die nog steeds 
past in de tijd. 

KPJ Beek en Donk wil iedereen be-
danken die een bijdrage heeft gele-
verd om het 85-jarig jubileum tot een 
groot succes te maken. En nu op naar 
de 100 jaar!

Duurzaam wonen Laarbeek 
adviseert over isolatie 
Laarbeek - Men vraagt zich mis-
schien af: Waar blijft toch al die 
warmte? Is het zinvol om te isoleren 
en waar of wat kan men het beste 
isoleren? Als men niets doet vliegt 
soms het geld letterlijk de deur uit. 

Duurzaam wonen Laarbeek heeft 
sinds kort de beschikking over een 
warmtebeeldcamera.
Daarmee kan men haarfijn zien waar 
de warmte naar buiten gaat of de 
kou naar binnen komt. Zij werken 
met vrijwilligers die graag meeden-
ken om een huis zo energiezuinig 
mogelijk in te richten. Voor het daad-
werkelijk isoleren zal men dan wel 
op zoek moeten gaan naar de juiste 
mensen. 

Wanneer men nu ook wel eens we-
ten of dit een zinvolle stap voor is en 
waarin men wil weten waarbij een 

huis de zwakke punten zitten, neem 
dan contact met ons op www.duur-
zaamwonenlaarbeek.nl Bellen kan 
ook met Wim Hijnen 0492-462190 
Voor de kosten hoeft men het vast 
niet te laten.

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

Lieshout/Nijmegen – Op de foto ziet u Harmonie St Caecilia op het podium van Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen. Het concert, een samenwerking met Harmonie Koningin Wilhelmina uit 
Wamel, was onderdeel van de HRFSTWND concertreeks. De Lieshoutse harmonie speelde voor een bijna volle zaal onder meer het werk ‘Seven Deadly Sins’, geschreven door dirigent Jan Bosveld.
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Jan Dekkers eerste gezondheidsambassadeur
• Vervangen oude openbare verlichting
• Herdenkingsbijeenkomst Laarbeekse Veteranen 
• Drie kinderen onderscheiden met kinderlintje
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app 
Yazula.

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern            Ingediend d.d.     Werkomschrijving
Lankelaar 13 Lieshout           08-11-2013        bouw woning
Bosscheweg 20 Aarle-Rixtel        11-12-2013        intern veranderen zorgcentrum
Lijsterstraat 23 Aarle-Rixtel        12-11-2013        kappen boom
Oranjelaan 22 Beek en Donk    12-11-2013        kappen twee bomen
Waterhoenlaan 8 Beek en Donk    14-11-2013        kappen boom
Dorpsstraat 89 Lieshout           15-11-2013        kappen twee bomen
Omgeving Gemertseweg Beek en Donk    18-11-2013        plaatsen gedenkteken

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern            Ingediend d.d.     Werkomschrijving
Broekelingstraat 11 Aarle-Rixtel        13-11-2013        verwijderen asbest
De Plataan 22 Beek en Donk    13-11-2013        verwijderen asbest 
Heidedreef 6 Mariahout           14-11-2013        slopen twee stallen

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

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Locatie               Kern  Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Dijkstraat 2      Beek en Donk vervangen damwanden bouwen 13-11-2013
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit 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.Als een staatsdocument (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, vreemdelingenpaspoort of 

vluchtelin-genpaspoort) gestolen of verloren is, hoeft u geen aangifte meer te doen bij de 
politie. Bij de aan-vraag van uw nieuwe document bij de gemeente, wordt namelijk tegelijker-
tijd de aangifte van ver-missing van het oude document verwerkt. De combinatie van aangifte 
doen en het aanvragen van een nieuw document vereenvoudigt de procedure aanzienlijk voor 
alle betrokkenen. Als u geen nieuwe document nodig heeft, moet u ook aangifte doen en ook 
dan gaat u daarvoor naar het gemeentehuis. Aangifte moet u altijd persoonlijk doen en kan 
ook niet digitaal of per telefoon. 

De gemeente rekent voor deze nieuwe dienstverlening geen extra kosten. U betaalt dus geen 
ver-missingsleges meer. Wel is het zo dat voor de aanvraag van een nieuw staatsdocument na 
verlies of diefstal leges betaald moeten worden voor het nieuwe document.

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Hermelijnstraat 53 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens over te gaan tot de aanleg van 
een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Het betreft een parkeerplaats nabij de Herme-
lijnstraat 53 in Beek en Donk. Voordat een verkeersbesluit genomen wordt kunnen belang-
hebbenden van vrijdag 22 november 2013 tot en met donderdag 2 januari 2014 hun zienswij-
ze schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders 
van Laarbeek. Gedurende deze periode liggen de hierop betrekking hebbende stukken tijdens 
openingstijden ter inzage bij de in-formatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Laarbeek, Post-
bus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht 
bij de af-deling Burgers en Bedrijven, telefoon 0492 469 700.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• R.A. Louwaars voor het houden van een garageverkoop op het adres Bosscheweg 60a in 

Aarle-Rixtel op zaterdag 23 en zondag 24 november 2013 telkens van 9.00 van 17.00 
uur (verzonden 14 november 2013).

• Stichting Kwizut voor de prijsuitreiking Kwizut en het houden van een feestavond op 
zaterdag 11 januari 2014 van 20.00 tot 01.30 uur in de hal van het sportcomplex en in 
een tent die op het bijbehorende terrein wordt geplaatst aan de Muzenlaan 2a in Beek 
en Donk (verzonden 19 november 2013).

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

Locatie                            Kern     Werkomschrijving Activiteit
Broekelingstraat 11   Aarle-Rixtel    verwijderen asbest slopen
De Plataan 22              Beek en Donk    verwijderen asbest slopen
Heidedreef 6               Mariahout    slopen twee stallen slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket via 
gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale telefoon-
nummer 0492 469 700.

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

Op vrijdag 29 november komt wethouder Biemans aan het woord. 

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Aangifte vermissing staatsdocument bij gemeente

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Verkeersbesluiten

Verleende vergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Afvalkalender
DECEMBER woensdag: i nzameling buitengebied

alléén grijze container

vrijdag: i nzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: i nzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

inzameling 
grof snoeiafval

Afvalkalender 2013

week zon woedinmaa don vrij zat
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INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Duivenakker 1a   Aarle-Rixtel    0492-382419     www.belkumbikes.nl

Diverse soorten 
schaatsen voor zeer 
lage prijzen

Kinderschaatsen 
om te bouwen naar 
skeelers

maar € 39,-
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

Reintje de Vos
“Dit jonge vosje heb ik enkele jaren geleden 
op Croy gefotografeerd. Ik werd getipt door 
iemand van het IVN die er tijdens het wan-
delen diverse keren jonge vosjes had zien 
spelen bij een klein bosperceeltje. Na enkele 
avonden in de buurt van het bosje gepost te 
hebben, zag ik op een mooie zomeravond 
een van de jonge vosjes tussen de begroeiing.
Nu hebben vossen van vroeger uit nog altijd 
een slechte naam als sluwe rovers, en zijn er 
altijd nog zowel voor- als tegenstanders van 
de jacht op vossen. De vos heeft in Neder-
land geen natuurlijke vijanden meer (de wolf 
en lynx) zodat ze meer verspreid voorkomen, 
maar het aantal jongen dat wordt geboren, 
is afhankelijk van het voedselaanbod in het 
gebied waar ze leven. De vos is een schuw 
dier dat ‘s nachts op jacht gaat, maar in on-
verstoorde gebieden, zoals de Oostvaarder-
plassen jaagt hij liever overdag.

Het is natuurlijk jammer dat hij op weide-
vogels, zoals de patrijs, jaagt die het toch al 
moeilijk hebben in Nederland, maar het is 
ook een nuttige jager die zieke dieren en veel 
muizen en ratten eet. Zelf kan ik erg genieten 
van dit mooie dier en vind ik het prachtig als 
het me ondanks zijn schuwheid lukt een vos 
te fotograferen.

Natuurlijk is het nog extra vertederend als 
je die jonge vosjes ziet spelen en is het weer 
genieten van de natuur in ons Mooie Laar-
beek!”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Croy Aarle-Rixtel

NATUURLIJK 
         MooiLaarbeek
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                     Stapelkorting 
     1-2 artikelen = 20%
     3 of meer = 30 %
Claesens - Cars - Funky XS
Moodstreet - Emile et Ida 
Little Miss Juliëtte - Wild
  Petit Louie - King Louie
        Z8 - Little Feet 
         Tumble ‘n Dry

     Binnenkort ook bij Tante PiP:
         Ninni Vi - Kiezeltje - HalsOverKop

vanaf 3 december

      www.tante-pip.nl

uitgezonderd Accessoires, Mad-Monkeys, basics King Louie 

Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  
0492-46 11 00    www.anteak.nl

Van Schijndel Anteak
De Woonwinkel

Wat een eer, dat wij als jongste telg 
van alle Laarbeekse scholen als eerste 
op deze zeepkist mogen staan!  Zo 
kunnen we iedereen vertellen hoe 
trots we zijn op deze hard groeiende 
school, Lespunt Lieshout van OBS Het 
Klokhuis. 

Wat maakt onze school dan zo 
anders?
Allereerst de sfeer. In de veilige, sfeer-
volle en rustige leeromgeving kunnen 
de kinderen zich maximaal ontplooi-
en. De kinderen kennen elkaar alle-
maal en voelen zich één grote familie. 
Het aanleren van sociale vaardighe-
den, opkomen voor jezelf en de ander 
én je verantwoordelijk voelen voor je 
omgeving, spelen een belangrijke rol 
op onze school. Tijdens de lessen is 
er veel aandacht voor het samen le-
ren, want zo leer je veel meer én het 
is leuker. 

Vanaf januari 2014 zijn we een heus 
Kindcentrum, waarin ieder kind van 
0-12 jaar de hele dag van harte wel-
kom is. De school, de kinderopvang 
en de BSO werken vanuit dezelfde 
visie, waarbij we uitgaan van het po-
sitieve. Dit voelt voor een kind heel 
veilig en vertrouwd. 

Kinderen krijgen letterlijk en figuurlijk 
de ruimte om te groeien en hun talen-
ten te ontwikkelen. We werken aan 
de totale ontwikkeling van ieder kind, 
met naast rekenen en taal, aandacht 
voor creativiteit, drama en sport, 
waaronder gezamenlijke zwemles.

Op verzoek van ouders hebben we 
deze openbare school opgericht. We 
communiceren open en eerlijk, luis-
teren echt en zoeken samen naar 
oplossingen. Onze schooltijden zijn 
afgestemd op de wensen van ouders. 
Elke ochtend kunnen de ouders 15 
minuten samen met hun kind binnen-
lopen voor een praatje met de juf of 
gewoon even rondkijken. 
We nodigen u van harte uit voor een 
kijkje op onze website of Facebook-
pagina met het laatste nieuws en veel 
leuke foto’s. We maken graag een 
afspraak voor een kijkje op school 
en een gesprek met de directeur. Tot 
ziens!

OBS Het Klokhuis (Lieshout)

De Zeepkist 

Nieuw! 
De Zeepkist wordt 
vanaf deze week 
ingevuld door de 

Laarbeekse scholen!
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Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

UNIEK
keukenconcept

Uw keuken renoveren?
Pro teer van de 6% BTW-regeling

Achterbanoverleg door de PvdA 
afdeling Laarbeek

ABL houdt vooroverleg

Joan Briels lijsttrekker De Werkgroep

Vanavond Politiek Café De Werkgroep

Openbare voorbespreking PNL

Een prachtig project in Ghana

Beek en Donk - De PvdA heeft op 
maandagavond 2 december ach-
terbanoverleg bij Café Thuis. In 
dit overleg zal men  onder andere 
de raadsvergadering van woens-
dag 4 december bespreken.

Iedereen  is van harte welkom op 
maandag 2 december om mee te 

denken en mee te praten. De 
onderwerpen van de raadsver-
gadering staan op de site van 
de gemeente Laarbeek. De kof-
fie staat klaar vanaf 19.00 uur bij 
Café Thuis, Heuvelplein 6, Beek en 
Donk.

Beek en Donk - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt le-
den en belangstellenden uit voor het 
bijwonen van haar vooroverleg op 
maandag 2 december.

Op de agenda staat de voorbespreking 
voor de komende Raadsvergadering 

van woensdag 
4 december. De 
voorbespreking 
vindt plaats om 
20.00 uur in de ruimte van de voorma-
lige videotheek aan de Kapelstraat 34 
in Beek en Donk, tegenover de kerk. 
Zie: www.abllaarbeek.nl       

Laarbeek - Op de afgelopen don-
derdagavond gehouden algemene 
ledenvergadering van Laarbeeks 
Politieke Partij De Werkgroep is 
unaniem gekozen voor Joan Briels, 
huidig wethouder maatschappelijke 
zaken in Laarbeek, als lijsttrekker 
van deze partij voor de gemeen-
teraadsverkiezingen op 19 maart 
2014. 

Joan Briels heeft veel ervaring op het 
gebied van alle onderwerpen die met 
maatschappelijke ontwikkelingen te 
maken hebben. O.a. Gezondheids-
zorg, jeugdzorg, ouderenzorg maar 
ook verenigingswerk en sport. Graag 
wil hij ook in de komende periode 
zijn kennis en ervaring inzetten om 

de belangen van de Laarbeekse bur-
ger te dienen op deze belangrijke 
thema’s. 

Joan Briels, geboren in Mariahout op 
14 maart 1964, zit nu in zijn derde 
Raadsperiode. Eenmaal in de ge-
meenteraad namens De Werkgroep, 
en vervolgens twee maal achtereen 
als wethouder maatschappelijke za-
ken bij de gemeente Laarbeek. Joan 
voert samen met een aantal bekende 
vertrouwde Laarbeekse gezichten, 
zoals Ben Swinkels, Jos Gruijters, 
Rick van Bree en Erik van Haperen, 
de kieslijst van De Werkgroep aan. 
Kort daarop gevolgd door Veerle van 
Schaijk die als enthousiaste negen-
tienjarige nieuwkomer een verkies-

bare zesde plaats verwerft. Tijdens 
de ledenvergadering is ook het partij-
programma met de leden uit de ach-
terban vastgesteld. De Werkgroep is 
voor afstemming en draagvlak. De 
Werkgroep, THUIS in Laarbeek!

Beek en Donk - De politieke cafés 
van De Werkgroep zijn bekend, 
met enige regelmaat organiseert De 
Werkgroep een bijeenkomst waar-
bij belanghebbende en geïnteres-
seerden met elkaar van gedachten 
wisselen over maatschappelijke on-
derwerpen. Zo ook vanavond, don-
derdag 28 november 2013.

Dit maal hebben ze gekozen voor het 
thema ‘Hoezo een probleemkind’. 
Een aantal Laarbeekse verenigingen 
hebben hun medewerking al toege-

zegd, zodat tijdens het Politiek Café 
met mensen uit de praktijk gepraat 
kan worden over dit onderwerp. Dit 
zijn voetbalclub Sparta’25 uit Beek 
en Donk, OJA van jongerencentrum 
Aarle-Rixtel en Tienerwerk -&RG 
teens- Lieshout. Tim van de Nieuwe-
laar, ambtenaar jeugd gemeente Ge-
mert vertelt wat hij in zijn werk hoort 
en meemaakt. Henrie Bouwmans 
praat de avond aan elkaar. Tevens 
wordt de avond muzikaal omlijst 
door de band Stompenoy.

Het Politiek Café vindt plaats op 
donderdag 28 november om 20.00 
uur in café Dave van de Burgt aan 
het Heuvelplein in Beek en Donk. U 
bent van harte uitgenodigd. De kof-
fie staat klaar. Bijzondere interesse in 
dit onderwerp? Neem contact op via 
info@de werkgroep.nl. 

Laarbeek - Maandag 2 december 
houdt PNL haar openbare voorbe-
spreking ter voorbereiding op de 
raadsvergadering van woensdag 4 
december.

Op dit achterbanoverleg komen o.a. 
aan de orde benoeming van een lid 
in de straatnamencommissie, voor-
stel tot vaststelling van het bestem-
mingsplan Buitengebied 1e herzie-
ning, conceptbegroting 2014 en 
jaarrekening 2012 én concept-on-

dernemingsplan van de Atlantgroep, 
standpuntbepaling van de kaders GR 
Peel 6.1 en profiel van de klankbord-
groep voor Peel 6.1

De agenda van deze raadsvergade-
ring kunt u ook raadplegen op www.
laarbeek.nl, klikken op ‘Bestuur en 
organisatie’ , daarna raadsvergade-
ringen, waarna u bij de juiste datum 
de agenda met bijbehorende stukken 
vindt. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee-
praten, heeft u vragen of opmerkin-
gen, ook over andere onderwerpen, 
dan bent u van harte welkom op 
maandag 2 december 2013, aan-
vang  20.00 uur, in het Buurthuis te 
Mariahout.
De koffie en thee staan klaar. 

Laarbeek - Onlangs zijn twee be-
stuursleden van de stichting ‘Vrienden 
van Ghana-Laarbeek’ teruggekeerd 
van hun werkbezoek aan het project 
wat op dit moment onderhanden is. 

Dit project, de voltooiing en inrichting 
van een revalidatiecentrum, is in een 
afrondende fase beland. De gebou-
wen staan, de inrichting is nog sum-
mier maar op kleine schaal worden er 
al cliënten behandeld. Dit zal begin 
2014 verder uitgerold worden als er 
vanuit Nederland een orthopedisch 
instrumentmaker voor drie maanden 
zijn intrek neemt in het centrum en 
daar een trainingsprogramma opzet 
voor de fysiotherapeut en zijn twee 
assistenten. Zodat zij medio volgend 
jaar zelf protheses en ortheses kun-
nen maken. Dat deze kennis en vaar-

digheden nodig zijn in Ghana hebben 
zij met eigen ogen gezien. Vanuit heel 
Noord Ghana,maar ook vanuit het na-
bij gelegen orthopedisch ziekenhuis 
komen de cliënten met een dringende 
hulpvraag. Zo goed en zo kwaad het 
gaat, helpt men nu deze mensen met 
de middelen die voorhanden zijn. Toen 
zij er waren kwamen zelfs mensen met 
fracturen( inclusief röntgenfoto!) om-
dat in het ziekenhuis geen gips meer 
was! 

Om geld te genereren voor dit pro-
ject, verkoopt de stichting ook dit jaar 
Kerstkaarten. Ze zijn dit jaar ontwor-
pen door de grafische school in Box-
tel. Niet alleen kerst- maar ook ver-
jaardagskaarten en/of blanco kaarten 
worden u aangeboden. De kaarten 
kosten per setje van 4 stuks €2. Neemt 
men drie setjes dan kosten deze €5.

Dit project, de inrichting van het re-
validatiecentrum, wordt ondersteund 
door WILDE GANZEN. Dit betekent 
dat uw bijdrage door hen wordt aan-
gevuld met 55%. Zij kunnen garande-
ren dat uw geld voor 100% (eigenlijk 
dus 155%) besteed wordt aan het re-
validatiecentrum! Vanaf volgend jaar 
schooljaar kunnen er ook studenten 
fysiotherapie geplaatst worden. Mis-
schien iets voor aankomende Laar-
beekse fysiotherapeuten?
Voor meer informatie en het bestellen 
van uw kaarten kan men contact op-
nemen met familie Van der Vegt, Bem-
merstraat 6 Beek en Donk. Tel:  0492 
463693. Meer informatie vindt men 
ook op www.helpCharles.nl. 

 Joan Briels 

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

Op de foto van vorige week 
zijn heel veel reacties bin-
nengekomen. Sommige waren goed, sommige niet. Het goede antwoord was de 
boerderij van Beniers op de Donkersvoortsestraat in Beek en Donk.

Per telefoon hebben Maria van Goor, Stien van Duijnhoven, GertJan Kanters, Adriaan 
Donkers, Riet van Griensven, Joke van de Mortel het goede antwoord gegeven. Via 
de e-mail kwam het goede antwoord binnen van Roy van de Ven en Toon Beniers.

Historische beelden

LIMADO
AUTOBANDEN ZOEKT ZATERDAGHULP

15/16 jaar oud en zoek je 
een zaterdagbaantje?  

Bel naar 0499-421014 en vraag naar Marco

De Stater 10,
Lieshout

0499 421 014

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren



Donderdag 28 november 2013 19
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur:  Jacqueline van Gerven
Fotograaf:  Jacqueline van Gerven

Beek en Donk - Annie Vermeulen 
(77) ontving zondag namens de Ne-
derlandse Sint-Gregoriusvereniging 
haar onderscheiding. Uitgereikt en 
opgespeld door pastoor Verbaeken 
voor 40  jaar lidmaatschap van het 

gemengd Michaëlkoor, waar zij de 
altpartij zingt.

“Annie is een trouw lid van het op 
15-08-’65 opgerichte koor. Zij is er 
altijd en staat keurig present op haar 
vaste plekje, in de eerste rij. Alle 
koorleden kunnen te allen tijde op 
haar rekenen en zij is altijd bereid 

om mee te helpen, met bijvoorbeeld 
de uitstapjes”, aldus één van de drie 
bestuursleden en medeoprichtster, 
Mien Verbakel. 

Het koor is sinds januari 2013 een 
gemengd koor en bestaat uit 21 
vrouwelijke leden en 6 herenleden, 
met leeftijden tussen de 58 en 85 
jaar. De 1e en 3e zondag van de 
maand zingt, om 11:00 uur, het Mi-
chaëlkoor in de Sint Michaëlkerk. Op 
verzoek van andere partijen zingen 
zij daarnaast ook in andere kerken en 
tijdens andere diensten en vieringen.

Mochten er geïnteresseerden zijn 
welke mee willen zingen in dit ge-
zellige koor, dan zijn zij van harte 
welkom en kan men zich aanmel-
den. Dit kan via het secretariaat of 
tijdens de oefenavond op maandag 
tussen 18.30 en circa 20.15 uur, in 
de sacristie van de Sint Michaëlkerk. 
“Wij zouden het vooral ook heel erg 
fijn vinden als meer mannen zich aan 
zouden melden!”, aldus Mien. 

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

    Aanstaande Zondag 1 december 
zijn wij geopend van 10:00 tot 16:00

Deze week langer open!
Ma 2-12 t/m Woe 4-12 van 9.00 tot 20.00 uur

Donderdag 5-12 van 9.00 tot 17.00 uur KORTING

TRIABEZORGER

Stan Verbrugge uit Mariahout
mag een waardebon van €10,- afh alen 

bij Tria Fietsen op de Papenhoef 21 in Lieshout

van de maand
Een veilig gevoel in huis door ‘Sociale Alarmering’
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Nikki Barten

Laarbeek – Voel je je niet zo veilig in 
huis? Dan is het project ‘Sociale Alarme-
ring’ van welzijnsinstelling ViERINDEN
wellicht iets voor u. Met dit project 
krijgt de persoon die hier behoefte aan 
heeft een kastje in huis en een armband 
of halsketting om, met daarop een 
hulpknop. Wanneer er iets aan de hand 
is, kan de persoon hierop drukken. 

Vrijwilligers
Het project bestaat al heel lang, maar 
sinds de laatste jaren wordt hier nieuw 
leven in geblazen door vijf vrijwilligers 
van ViERBINDEN. Hieronder vallen Jos 
Maas en Theo van Kaathoven. Jos voert 
met name de intakegesprekken uit. 
Theo houdt zich vooral op technisch 
gebied bezig. De overige drie vrijwilli-
gers zijn Marie van de Kerkhof, Piet van 
de Graef en Antoon van Kaathoven. In 
alle kernen is een vrijwilliger vertegen-
woordigd. 

Het project
Iedereen die zich niet zo veilig in huis 
voelt, kan de ‘Sociale Alarmering’ in-
schakelen. Via een intakegesprek krijgt 
deze persoon dan een kastje in zijn huis. 
“Het zijn met name ouderen en mensen 
die een beperking, die hierom vragen. 
Maar het is voor iedereen mogelijk”, 
vertelt Theo. Jos vult aan: “Het kastje 
geeft je een veilig gevoel. Zodra er iets 
gebeurt, druk je op de hulpknop. Ver-
volgens krijg je ongeveer na een halve 
tot hele minuut iemand aan de lijn, die 
vraagt wat er aan de hand is. Dit wordt 
geregeld vanuit een centrale.” 

Iedere persoon die dit kastje in huis 
heeft, geeft op het begin drie contact-
personen op. Deze personen moeten 
binnen een kwartier in het huis van de 
betrokken persoon kunnen zijn en een 
sleutel van dit huis hebben. Wanneer 
de persoon geen antwoord geeft aan 
de centrale, gaan zij de contactperso-
nen bellen. Wanneer de betreffende 
persoon wel antwoord geeft, vraagt de 

centralist wat er aan de hand is, om ver-
volgens - als het nodig is - over te gaan 
op actie.

Een veilige dienst
Jos vertelt: “Met de ‘Sociale Alarmering’ 
bieden wij geen product aan, maar een 
veilige dienst.” Hij noemt met name het 
woord veilig, omdat de apparaten zich-
zelf om de 168 uur inbellen, zodat ze 
bij de centrale kunnen zien of alles nog 
goed werkt. Is er iets niet goed? “Dan 
komen wij meteen in actie, zodat het 
apparaat weer gemaakt is”, legt Theo 
uit. 

Marianne van Lith – 
één van de gebruikers
Eén van de – op dit moment – tachtig 
gebruikers in Laarbeek, is Marianne 
van Lith uit Beek en Donk. Sinds ruim 
een jaar maakt ze gebruik van de ‘Soci-
ale Alarmering’. Ze draagt continue een 
ketting met een hulpknop daarop. “Het 
geeft je echt een veilig gevoel”, vertelt 
de 81-jarige Marianne. “Ik heb het ge-
lukkig nog nooit hoeven te gebruiken. 
Maar je weet dat het apparaat altijd 

werkt, omdat het zichzelf ‘controleert’. 
Het is een heel mooie, goede service.”

Kosten 
Helaas kan niemand gratis gebruikma-
ken van de ‘Sociale Alarmering’. “De 
apparaten kosten nogal wat geld en ook 
betalen we per apparaat een bijdrage 
aan de centrale”, legt projectcoördina-
tor Henrie Bouwmans uit. “Voor €13,50 
per maand kan iemand dit benutten. 
Dat is de all-in prijs. Senioren met alleen 
een AOW krijgen via de gemeente een 
korting. Wij verdienen hier niets aan. 
Dit is puur om het project draaiende te 
kunnen houden.”

Trots
Henrie is erg trots op de vijf vrijwilli-
gers. “Zonder hen zou dit project er niet 
zijn. Zij steken hier ontzettend veel tijd 
en energie in. Ik bewonder dat enorm. 
Vanuit ViERBINDEN is het op deze ma-
nier een heel goede service voor de 
Laarbekenaren.”

Interesse
Heeft u interesse voor een apparaat 
in huis? Of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met Henrie 
Bouwmans. Dit kan telefonisch via 
0492-328803 of per e-mail naar: 
hbouwmans@vierbinden.nl.

Vlnr. Theo van Kaathoven, Jos Maas, Henrie Bouwmans en Marianne van Lith

Annie Vermeulen 40 jaar lid van het Michaëlkoor

 Jubilaris Annie Vermeulen met aan haar zijde haar man

Redacteur:  Jacqueline van Gerven
Fotograaf:  Jacqueline van Gerven

Beek en Donk – Annie van der 
Heijden (70) is 25 jaar lid van het 
Leonardus dameskoor, waar zij de 
altpartij zingt. Afgelopen zondag 
kreeg zij namens de Nederlandse 
Sint-Gregoriusvereniging haar on-
derscheiding, uitgereikt en opge-
speld door pastoor Verbaeken.

Blij verrast was Annie toen zij gefeli-
citeerd werd. Zij dacht namelijk zelf 
pas volgend jaar jubilaris te zijn. Zij 
was werkelijk totaal overrompeld 
omdat zij, vanwege haar volle agen-
da, de iets eerdere aankondiging 
in de krant totaal niet opgemerkt 
had. Genoten van de welverdiende 
aandacht en gezelligheid heeft zij 
desondanks intens, evenals van het 
aangeboden diner met alle koor-
leden. Annie staat bekend als een 
opgewekte vrouw, zowel binnen als 
buiten het koor. Zij wordt benoemd 
als een “fijn persoon met altijd een 
luisterend oor, welke altijd voor ie-
dereen klaar staat”, aldus Joke 
Doudart De La Grée, bestuurslid van 
het Sint Leonarduskoor.

Het op 06-06-’66 opgerichte koor 
heeft, inclusief organist en dirigent, 

32 leden. “Een gezellige club met 
een zeer goed opkomend leden-
aantal”, vertelt Joke. Binnen dit da-
meskoor, wat elke 2e en 4e zondag 
van de maand de viering van 11.00 
uur in de St. Michaëlkerk omlijst, 
is ruimte voor nieuwe leden. Elke 
woensdagavond wordt er geoefend 
van 19.00 uur tot 20.30 uur. Tijdens 
de wintermaanden in de pastorie, 
in de zomermaanden in de St. Mi-
chaëlkerk zelf. “Tijdens deze oefen-
avonden staat de deur open en kan 
men als geïnteresseerde altijd even 
komen luisteren en besluiten om, als 
koorlid, lekker gezellig mee te ko-
men doen.” De leeftijd van de hui-
dige leden ligt ongeveer tussen de 
50 en de 75 jaar. 

Het koor zingt naast de tweemaan-
delijkse vaste vieringen ook bij uit-
vaarten, huwelijksjubilea en huwe-
lijksvoltrekkingen. Daarnaast onder 
meer ook jaarlijks in het Elkerliek 
ziekenhuis te Helmond en voor het 
Leonardus Gilde van Beek en Donk. 
Feitelijk kan men overal een verzoek 
voor indienen bij het Sint Leonardus-
koor. “Als wij het kunnen organise-
ren qua opkomst, dan zijn wij graag 
van de partij!”

Annie van der Heijden 25 jaar lid 
van het Sint Leonardus dameskoor

Jubilaris Annie van der Heijden
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CARNAVAL 2014

Carnaval terug in de kern van Ganzegat

Supersterke Ganzendonckse Seniorenmiddag

Kleurrijk weekend voor Ganzendonck

Prinsenreceptie in Ganzegat

Aarle-Rixtel - Na het sluiten van zaal 
Kersten in 2008 was de toenmalige uit-
bater van café de Lantaarn bereid om in 
zijn tuin een tent te plaatsen. Zodoende 
kon de residentie van de Stichting Or-
ganisatie Carnaval toch, daar waar het 
thuis hoort, in het hart van het Ganze-
gatse centrum gehuisvest blijven. 

Toen het café in 2010 vanwege het ver-
trek van de huurder met sluiting werd 
bedreigd, konden er voor het carna-
valsseizoen 2010/2011 met de nieuwe 
eigenaren tijdens het overname proces 
niet tijdig genoeg afspraken worden ge-
maakt over het al of niet plaatsen van 
een tent. Daardoor ontstond de situ-
atie dat de SOCG ervoor koos om uit 
te wijken naar ‘de Dreef’. Ondanks de 
inspanningen van de beheerder van ‘de 
Dreef’ Hans Gerrits en de organisatie 
om er steeds een gezellig feest van te 
maken blijkt na drie jaar dat de carnaval 
vierende ganzegatter toch de voorkeur 
geeft aan locaties in het hart van het 
dorp. 

Nu ‘de Vrienden’ hebben aangebo-
den in hun tuin weer een tent te wil-

len plaatsen, ontstaat voor de SOCG 
de mogelijkheid terug te keren naar het 
centrum. De kletsavonden blijven ove-
rigens naar ieders tevredenheid geor-
ganiseerd worden in ‘de Dreef’. Van de 
mogelijkheid om tijdens carnaval terug 
te keren naar het dorp maakt SOCG 
graag gebruik. Door deze keuze wordt 
tegemoet gekomen aan de veel gehoor-
de wens van zowel de carnaval vierende 
ganzegatter als aan de vele Aarlese in-
woners die van mening zijn dat carna-
val en kermis in het hart van een dorp 
moeten plaatsvinden. Uiteraard kan dit 
voor de direct omwonenden gedurende 

vier dagen voor enige geluidsoverlast 
zorgen. Hierover worden echter goede 
afspraken gemaakt. 

Op advies van de gemeente Laarbeek 
organiseren ‘de Vrienden’ in samenwer-
king met de SOCG op woensdag 11 
december een informatieavond. Direct 
omwonenden ontvangen hiervoor een 
uitnodiging. Tijdens de avond wordt 
uitleg gegeven over de activiteiten in 
de tent tijdens carnaval. De avond, die 
uiteraard bij ‘de Vrienden’ wordt geor-
ganiseerd, begint om 20.00 uur. 

Beek en Donk - In navolging van 
de Sauwelavond kent ook de Gan-
zendonckse Seniorenmiddag een su-
persterk programma. Het zal alles in 
zich hebben: bekende tonpraoters, 
muziek en zang, dans en heel bekend 
amusement. 

Er mag deze week al een klein tipje van 
de bekende sluier opgelicht worden. 

De eerste tonpraoter die het podium 
van muziekcentrum het Anker zal 
betreden is niemand minder dan Ton 
Brekelmans. Hij staat al sinds 1978 in 
de ton en heeft in die tijd met zijn ty-
petjes vele mensen laten lachen. Liefst 
tien keer was hij al finalist van de Bra-
bantse Kampioenschappen, waarbij hij 
twee keer de publiekswinnaar werd. In 
2010 vormde hij één van de hoogte-

punten tijdens de Sauwelavond en nu 
komt hij dus naar de Seniorenmiddag.

Binnenkort worden meer namen be-
kend. De middag vindt plaats op za-
terdag 25 februari 2014 van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. Kaartjes kunnen nu al 
besteld worden via 
www.teugelders.nl.

Beek en Donk – Het eerste kleurrijke 
weekend van het Ganzendonckse car-
naval 2013-2014 zit erop. Gedurende 
twee dagen stond dat in het teken van 
afscheid nemende Prinsen en Prin-
sessen en bekendmaken van nieuwe 
hoofdrolspelers. Het begon zaterdag-
avond bij Herberg het Huukske en 
eindigde met de jeugd op zondag bij 
café zaal de Tapperij. Het leverde veel 
spanning en vooral gezelligheid op. 
De Teugelders gaan vol vertrouwen 
het nieuwe carnavalsseizoen in.

Na weken van speculeren en proberen 
te ontdekken wie de nieuwe Prins van 
het dorp zou gaan worden, werd za-
terdagavond duidelijk dat velen in de 
juiste richting hadden gezocht. Toen 
de persoon in kwestie, samen met zijn 
vriend Erik Kerkhof, tot op het laat-
ste moment achter de voor hen ver-
trouwde discotheek van de Foute Vi-
nylshow bleef staan, begon menigeen 
toch weer te twijfelen. Pas nadat Thea 
van Rixtel, de vriendin van de kers-
verse Prins, tevoorschijn kwam, was 
alle twijfel verdwenen. Stephan van 
Schijndel is Prins Luuk XLII van Gan-

zendonck en zal als schilder het carna-
val dit jaar een kleurrijke draai geven. 

Even hiervoor werd het Boerenpaar 
2014 bekendgemaakt. Niet geheel 
toevallig vingen zij de juiste tennisbal-
len die de zaal in werden geslingerd. 
Slechts op twee hiervan stond namelijk 
de tekst ‘boer’ en ‘boerin’, waardoor 
bekend werd dat Paul Meulensteen en 
Karin Biemans op carnavalsdinsdag in 
de on-echt verbonden zullen worden. 

Eerder op de avond werd er afscheid 
genomen van Prins Luuk XLI, Karel 
van Deurzen, en zijn vrouw Prinses 
Anja. De scheidende ex-prins gaf aan 
een prachtig jaar te hebben gehad en 
sprak zijn waardering uit voor alle vrij-
willigers van de Teugelders.

Prins Luuk XLII moet zondag alweer 
aan de bak. Dan is er de Prinsreceptie 
in Ganzegat (Aarle-Rixtel). 

Aarle-Rixtel -  In Multifunctioneel 
centrum De Dreef vindt op zater-
dag 30 november de prinsenreceptie 
plaats. Vanaf 19.00 uur is het de beurt 
aan de jeugd.  Jeugdprins Florian,  
Jeugdprinses Iris en Kleinvorst Jesse. 
Samen met de Gele Kielen hopen zij u 
in grote getale te mogen begroeten.

Vanaf 20.00 uur is het de beurt aan 

Prins Jan Willem den Uurste en Prinses 
Moniek. Samen met de gehele stich-
ting organisatie carnaval Ganzegat 
hopen zij er een drukke en sfeervolle 
receptie van te gaan maken. De re-
ceptie wordt muzikaal opgeluisterd 
door Ganzegats Hofkapel. Aanslui-
tend wordt u een bal aangeboden met 
medewerking van onze hofdiscotheek. 
Graag tot dan.

Prins Jan Willem den Uurste met Jeugdprins 
Florian, Jeugdprinses Iris en Kleinvorst Jes

Paul Meulensteen en Karin Biemans: 
het Boerenpaar van 2014

Dansmariekes van CV de Heikneuters 

Mariahout - De dansmariekes zijn het 
paradepaardje van de carnavalsver-
eniging. Het is dan ook belangrijk dat 
zij er mooi uitzien en een mooie dans 
ten tonele brengen. Meteen na de 
carnaval beginnen de dansmariekes 
al met het instuderen van de nieuwe 
gardedans. Er wordt gedanst op mu-
ziek met een polkaritme en er horen 
een aantal standaard elementen in de 
gardedans te zitten, zoals de benen 
hooggooien. 

Die gardedans laten ze zien op het 
Prinsenbal, diverse prinsenrecepties, 
de kletsavonden (incl. Bond van Ou-
deren), bij de kansplus-avond en tij-
dens de carnaval. Daarnaast studeren 

ze nog een showdans in. Dit is meestal 
een dans op moderne muziek met 
een thema en bijpassende kleding. De 
showdans wordt tijdens de kletsavon-
den en met carnaval opgevoerd. Het is 
gezellig om met zo’n club meiden op 
pad te gaan en dat doen ze ook bui-
ten de carnavalsverplichtingen om. Zo 
hebben ze elk jaar een leuk uitstapje. 
Al met al een dolle boel, waarbij ook 
nog eens lekker wordt gesport. 

Dans je graag en ben je enthousiast 
geworden? Kom dan gerust eens op 
maandagavond tussen 18.30 en 19.30 
uur in het Buurthuis kijken bij een trai-
ning. Wie weet loop jij volgend jaar 
wel in zo’n mooi pakje op het podium!

De dansmariekes van De Heikneuters

Basicflow

Accu controle 
met testrapport 
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CARNAVAL 2014

Ganzegats Hofkapel basloos de Carnaval in?!?

Jowie Dekkers en Sofi e van Dartel 
jeugdprins en –prinses van Ganzendonck 

Aarle-Rixtel - De nieuwe Prins Carnaval van Ganze-
gat voor seizoen 2013/2014 werd op 2 november 
bekendgemaakt: Prins Jan-Willem den uurste. In 
het dagelijks leven bekend als Jan-Willem van Dijk, 
o.a. bassist van de Ganzegats Hofkapel. Ondanks 
de blijdschap dat Jan-Willem de kartrekker van het 
Aarles Carnaval geworden is (Zônne goeie hebbe 
wai nog nie gehad), zadelt hij de kapel wel met een 
probleem op: Wie neemt zijn honneurs op de sousa-
foon waar tijdens de Carnaval, als hij druk staat te 
zwaaien met zijn scepter?

Want een hofkapel zonder bas is als Adriaan zonder 
Bassie. En dat kan natuurlijk niet! Maar ook hier ‘bas-
sen’ zij wel weer een mouw aan. Als Ganzegats Hof-
kapel hebben zij hetzelfde concept gehanteerd als 
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat: een 10-tal 
vage hints plaatsen en een lijst van een 10-tal net zo 
vage personen als mogelijke kandidaat. Wellicht dat 
er één of andere gek rondloopt die vervolgens sol-
liciteert op deze ‘job’… 
Wie wordt de nieuwe sousblazer van de Ganzegats 
Hofkapel; hier volgen enkele hints: 1.Hij is geboren 

en getogen. 2. Het Ales podium is hem niet onbe-
kend. 3. Soms zie d’m veul, soms nie. 4. Tsja, als het 
dan toch moet…5. Wat er ook gebeurt; altijd blijven 
lachen. 6. Hai hi ok unne CV-ketel. 7. Dubbele punt : 
8. Sleutelt niet alleen aan de toekomst. 9. Heeft meer 
iets met een andere vloeistof dan water. 10………. 
CLUEDO.

En de volgende personen zouden zeker kans maken, 
als ze solliciteren op deze job: 1. Leo Diender. 2. Ger-
rie Hagelaar. 3. Mark Cortenbach. 4. Bassie van Adri-
aan. 5. Thijs Kampen. 6. Mandy Prinsen. 7. Hans van 
Moorsel. 8. Stefan v/d Boogaard. 9. Willempie. 10. 
Bart Kersten. 11. Thijs Derks.

Tijdens de prinsenreceptie van Prins Jan-Willem den 
uurste a.s. zaterdagavond in MFC de Dreef, zullen zij 
het ‘Ganzegats bassistje roaie’ nog een laatste draai 
geven met de 11de hint. Het is dan aan u te raden 
wie de nieuwe ‘tupperwaretuffer’ voor de aanko-
mende Carnaval wordt. Het hofkapel hoopt u allen te 
begroeten op deze avond, zodat zij onder grote be-
langstelling hun nieuwe bassist kunnen presenteren.

Beek en Donk – Met de bekendmaking van de 
Jeugdraad van 11 is het nieuwe seizoen van het 
Ganzendonckse jeugdcarnaval van start gegaan. 
Zondagmiddag beleefde de aangemelde jeugd 
bij café zaal de Tapperij een spannende middag, 
waarbij het erom ging wie zich Jeugdprins en – 
Prinses mogen noemen en wie er in de Jeugd-
raad van 11 zitting mogen nemen. 

Jowie Dekkers mag zich Jeugdprins Luukske XX-
VIII van Ganzendonck noemen. Jeugdprinses 
is Sofie van Dartel geworden. Toon de Clown 
maakte samen met prins Luuk XLII tevens de na-
men bekend van de jeugd die vanaf nu deel uit-
maakt van de Jeugdraad van 11. Dat zijn: Sasha 
van der Linden, Edgar van der Ven, Jurre Dekkers, 
Sara Vereijken, Raoul Smits, Lesley Ketelaars, 
Swen van Steenbergen, Nanco Habraken, Stef 
Brouwers, Koen Jonkers en Michelle van Hoeck.

De Neij Prinsen Garde werd bedankt voor haar 
bijdrage aan een nieuwe geluidsinstallatie voor 
het jeugdcarnaval. Tijdens hun carnavalsmiddag 
van carnaval 2013 werden er loten verkocht, 
waarvan de opbrengst naar dit doel ging. De Club 
van 100 van de Teugelders completeerde het be-
drag, zodat een nieuwe installatie kon worden 
aangeschaft. 

De nieuwe hoofdrolspelers van het jeugdcarna-
val konden meteen van start. Maandag was er 
namelijk een info-avond over het nieuwe carna-
valsseizoen. Zaterdag 30 november worden de 
officiële foto’s gemaakt en gaan ze op receptie 
naar Ganzegat. In de weken daarna wordt ook 
de jeugd van de Raopers en van de Heikneuters 
bezocht tijdens hun receptie.

Ganzendonck zie kleurre, en dat geldt zeker ook 
voor de jeugd.

Sofie van Dartel en Jowie Dekkers: het 
jeugdprinsenpaar van Ganzendonck

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

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

Goed en betaalbaar onderhoud
voor alle merken.

De mooiste occasions

staan in Mariahout (Laarbeek)
voor de scherpste prijzen

Stephan van Schijndel kleurrijke 
heerser over Ganzendonck

Redacteur: Mark Barten

Beek en Donk – De felicitatiekaarten staan op 
tafel. “Ik kreeg ze al binnen voor de bekendma-
king”, vertelt Stephan van Schijndel lachend. Hij 
kwam zaterdagavond tevoorschijn als kersverse 
prins van Ganzendonck.

Prins Luuk XLII
Stephan is woonachtig in de Slotstraat, samen 
met zijn vriendin Thea van Rixtel en haar kinde-
ren Glenn en Luke. Naast zijn DJ-passie (Foute 
Vinylshow) is Stephan in het dagelijks leven druk 
doende met zijn eigen schildersbedrijf. Daarnaast 
is hij een rasechte Feyenoord-supporter en gaat 
hij graag naar Helmond Sport. “Zondag tijdens de 
optocht speelt Feyenoord tegen Ajax. Misschien 
kijk ik dan stiekem op mijn IPhone”, knipoogt hij. 

Eind september kwam de vraag of Stephan prins 
wilde worden. “Ik zag meteen dat hij het heel 
leuk vond”, vertelt Thea. Ook Thea’s zonen 
waren enthousiast. “Doen, kei vet!”, reageerde 
Glenn. De beslissing was zo gemaakt.

In het nauw gedreven
Nog geen twee weken nadat Stephan gevraagd 
was, werd hem het vuur al aan de schenen gelegd 
door zijn beste vriend Erik Kerkhof, met wie hij sa-
men de Foute Vinylshow doet. Stephan: “We za-
ten hier met zeven man aan tafel. Het ging erover 
wie dit jaar de prins zou worden. ‘Stephan!’, riep 
Erik overtuigend. Thea en ik kregen het warm. 
Kon hij iets weten? Er was nog niet eens een aan-
wijzing geweest.”

Stephan kwam in een lastig parket toen Erik het 
maar (als grap) bleef verkondigen aan de men-
sen. “Ik heb toen besloten om Erik de waarheid te 
vertellen. Hij geloofde er toen natuurlijk niets van. 

Ja, ik word echt prins, zei ik nog eens. Je moet me 
helpen het geheim te houden. Na deze onthulling 
heeft Erik me goed geholpen”, aldus Luuk XLII. 

De week voor de bekendmaking
De laatste week werd het steeds lastiger om al-
les geheim te houden. De aanwijzingen waren 
bekend en alles wees vanzelfsprekend richting 
Stephan en Thea, althans voor de mensen die 
hen kennen. Thea: “Zaterdagmiddag, voor de 
bekendmaking, zijn we bewust niet meer Beek en 
Donk ingegaan. We hebben veel reacties gehad 
en hebben mensen vaak bewust op een verkeerd 
spoor moeten zetten. Na zaterdag was de span-
ning eraf.”

Ook kroegeigenaar Dave van de Burgt probeer-
de op slinkse wijze eerder achter de waarheid te 
komen. “Dave had een spoedvergadering inge-
last op woensdagavond voor het draaien met de 
Foute Vinylshow. Hij wist dat de prins die avond 
verplichtingen zou hebben bij de Teugelders. Ik 
ben toch gewoon binnengelopen bij Dave. Ik was 
bang dat hij me misschien zou ontvoeren en 100 
consumptiemunten ervoor zou vragen, maar hij 
keek er meer raar van op dat ik binnenliep. Daar-
na ben ik snel in een taxi gesprongen en heb me 
onderweg omgekleed.”

Carnaval 2014
Inmiddels zijn Stephan en Thea al iets bekomen 
van alle aandacht. Ze hebben veel zin in de carna-
val. “Je wordt als prins en prinses op handen ge-
dragen, daar wil ik wel even aan wennen”, aldus 
een glunderende Thea, die iedere dag mee zal 
gaan. Stephan zelf is al flink onder de indruk ge-
raakt van de organisatie. “Iedereen is zo enthou-
siast, alles wordt goed voorbereid en geregeld. 
Het is een eer om prins te mogen zijn.”  En Erik? 
Erik wordt de persoonlijke hof-DJ van de prins.

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

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

Wij plaatsen containers voor de afvoer van 
bouw- en sloopafval, puin, hout, zand en 
groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, 
ZZP’ers, hoveniers en particulieren. 
De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.
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Wij plaatsen containers voor de afvoer van Wij plaatsen containers voor de afvoer van 

groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, groenafval. Dit voor zowel bouwbedrijven, 

De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.De containers die wij plaatsen variëren van 6 tot 30 kuub.
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RACE NAAR MCD & SPAAR ZE ALLE 20! 

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

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

W 49 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 7 december 2013.    Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

De MCD acties van volgende week!
Douwe Egberts koffi e

roodmerk grove maling, decafé,
mildcafé en alle soorten snelfi lter

2 pakken à 250 gram

5.08-6.30

3.99
kilo 7.98

Perssinaasappels
net ca. 2 kilo

2.99

1.89
kilo 0.95

Alle soorten
Reus wasmiddel
pak 1260 gram

fl acon 1188-1200 ml.
2 artikelen naar keuze

9.70-11.38
5.00

2 stuks

Witte minipuntjes
zak 10 stuks

1.39

0.99

Beenham
van onze versafdeling

100 gram

2.09

1.79

Alle soorten Pampers
pak 23-58 stuks

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% 
korting. Bijv: 3 pakken active fi t midi 

van 29.97 voor 19.99

2+1
GRATIS

Alle soorten Nivea
deodorant, douchegel,

conditioner of shampoo

Bij aankoop van 2 artikelen 50% 
korting. Bijv: 2 fl acons pure impact 
shampoo van 7.08 

voor 3.54

1+1
GRATIS

Grand’Italia pastasaus, 
sugocasa of pasta

zak 500 gram
pot 400

2+1
GRATIS

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% 
korting. Bijv: 3 pakken 
spaghetti, 500 gram van 3.30 

voor 2.20

Gourmetschotel populair
schotel 1 kilo

12.9912.99

9.99

Super mosselen
bak 2 kilo

7.99

5.99
kilo 3.00

Noord Waarland kaas
jong, jong belegen of belegen

stuk 500 gram

Bijv: Noord Waarland jonge kaas 

van 5.50 voor 3.58

35%
KORTING

Dr. Oetker Bistro baguette
Bolognaise of Hawaii

pak 2 stuks

1.61

0.99

Alle soorten Taksi
4 pakken à 1500 ml.

3.48-3.96

3.00
4 pakken

Nestlé mini’s
Bros, Nuts, Chunky, Kitkat,

Lion, mini Bros en Smarties

3 zakken 190-250 gram

5.16-5.88

5.00
3 zakken

Pringles chips
alle soorten

2 kokers à 150 gram

3.64-4.02

3.00
2 kokers

kilo 10.00
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Beek en Donk - Afgelopen vrijdag 
was er een creatieve avond voor 
de kinderen van 10 t/m 15 jaar uit 
Beek en Donk. Voor beeldhouwen 
mochten 17 kinderen zelf hun eigen 
speksteen uitzoeken. Ze waren druk 
bezig met vijlen en schuren met als 
resultaat konijntjes, olifanten, een 
zwaan, hartjes e.d. Als de vorm goed 
was werd die met water gepolijst en 
in de was gezet. Hier zaten al echte 
kunstenaars tussen!! Marie-Louise 
en Jan Wijnen begeleidde hen.

Er waren 7 kinderen hard aan het 
werk met spijkertjes, elastieken en 
dekseltjes om een gave flipperkast te 
maken onder leiding van Stefan van 
Veghel. 19 kinderen mochten hun ei-
gen lampje maken. Goedelief gaf hun 

hier en daar aanwijzingen maar ieder-
een was al goed bezig. De kinderen 
lijmde servetten met mooie prints op 
het lampje met heel gaaf effect als re-
sultaat!!  Diana Swinkels van Gallery 
Berkendijkje www.galleryberkendijk-
je.nl begeleide 13 kinderen met sie-
raden maken. Ze mochten zelf kralen 
of veertjes uitzoeken om hun halsket-
ting of armbandje te maken. Som-
mige maakten ook eigen oorbellen. In 
een mooi sieraden doosje gingen de 
kinderen trots naar huis!

De volgende activiteit van de Boeme-
rang is de “Aprés Ski” Disco op vrij-
dagavond 13 december van 19.30-
22.00 uur voor alle kinderen van 10 
t/m 15 jaar uit Beek en Donk. Let op! 
Ingang via de eigen ingang van de 

tienerruimte, dit is achter (bij de par-
keerplaatsen) van het ontmoetings-
centrum en de entree is € 1,00. Aan-
melden kan via de website: 
www.boemerangbeekendonk.nl.

Het volledige programma van activi-
teiten en foto’s van Tienerwerk “De 
Boemerang” staan op de website. Op 
de hoogte blijven kan ook via www.
facebook.com/tienerwerk.deboeme-
rang of volg hen op www.twitter.com/
De_Boemerang

Beek en Donk - De tyfoon Haiyan op 
de Filipijnen heeft veel slachtoffers 
gemaakt. Ook veel Filipijnse school-
kinderen zijn getroffen. Ieder jaar or-
ganiseert stichting Edukans met de 
actie Schoenmaatjes een project voor 
de kinderen die het veel minder goed 
hebben dan de kinderen hier. 

De Raagten doet hieraan al jaren mee. 
Nu heeft diezelfde stichting het project 
aangepast en de actie staat nu in het 
teken van de Filipijnse kinderen. De 

kinderen van Kindcentrum De Raagten 
zijn al druk bezig met het verzamelen 
van mooi versierde en goed gevulde 
schoendozen waar allerlei spulletjes 
inzitten die de kinderen daar heel hard 
nodig hebben. Je kunt daarbij denken 
aan een tandenborstel, tandpasta, 
zeepjes, knuffeltje, kleurpotloden, enz. 

Ook kinderen die niet op De Raag-
ten zitten, maar wel graag een doos 
willen vullen, mogen natuurlijk mee-
doen. Er wordt een eenmalige mach-

tiging gevraagd van 6 euro voor de 
verzendkosten. Bij de administratie 
liggen informatiefolders. Daarin staat 
precies wat er wel/niet in de schoen-
doos mag. Men kan de schoendozen 
inleveren tot vrijdag 13 december in 
de hal van Kindcentrum De Raagten. 
Het zou geweldig zijn als er bij de we-
deropbouw van dit land schoendozen 
uitgedeeld kunnen worden aan deze 
Filipijnse kinderen. Er wordt na die tijd 
bekendgemaakt hoeveel schoendozen 
er in totaal opgehaald zijn. 

Beek en Donk - Groep 8 van basis-
school ´t Otterke uit Beek en Donk is 
woensdag tweede geworden tijdens 
de finale van de digitale verkeersquiz. 
Met de verkeersquiz worden kinderen 
voorbereid op een veilige deelname 
aan het verkeer. 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het 
Samenwerkingsverband Regio Eind-
hoven (SRE) organiseerden voor het 
tweede jaar deze spannende en leer-
zame verkeersquiz voor leerlingen van 
groep 8. De 13 kinderen van groep 8 

van ’t Otterke hadden 0 fout bij de 
voorronde van de quiz en mochten 
daarom op woensdag 20 november 
naar de finale van de digitale verkeers-
quiz in theater de Schalm in Veldho-
ven. 

Zes finalisten hebben daar gestre-
den om de titel: “Beste verkeersklas 
van de regio Zuidoost Brabant”. Een 
school uit Dommelen had één punt 
meer dan ’t Otterke en ging met de 
beker naar huis. Toch een super pres-
tatie van groep 8 van ‘t Otterke om 

tweede te worden van de 54 deelne-
mende teams! De kinderen zijn trots 
op het resultaat en kijken terug op een 
geslaagde dag!

Lieshout – De Lieshoutse Janne en 
Sofie hebben de afgelopen week 
een heleboel pepernoten gebak-
ken en deze afgelopen zaterdag 
verkocht. Het geld dat zij met 
deze actie op hebben gehaald, 
hebben de dametjes overgemaakt 
op giro 555. 

Na een week van pepernoten 
bakken was het zaterdag einde-
lijk zover: Janne en Sofie hadden 
een mooie poster gemaakt en alle 
pepernoten verpakt in zakjes met 
een mooie strik. In totaal hebben 
zij maar liefst 70 zakjes verkocht! 
Goed gedaan Janne en Sofie!

Aarle-Rixtel –  Drie jeugdvendeliers 
van het Gilde St. Margaretha namen 
zondag deel aan het jaarlijkse Jeugd 
Indoor Vendeltoernooi, dit jaar geor-
ganiseerd door het St. Jorisgilde te 
Goirle. In de sporthal, die was omge-
toverd tot een wedstrijdarena, streden 
44 jeugdvendeliers uit heel Brabant 
met elkaar om de felbegeerde zilveren 
schildjes. 

In de klasse t/m 10 jaar met 8 deel-
nemers behaalde Niels van Stiphout 
(rechts op de foto) een mooie 5e 
plaats. Dit is een geweldige prestatie, 
gezien Niels nog maar 2 maanden aan 
het vendelen is. Bij de klasse jeugd van 

14 t/m 16 jaar met 17 deelnemers wist 
Jeroen Smulders (links op de foto) ook 
een 5e plaats af te dwingen, wat op 
zich heel goed is gezien de concur-
rentie in deze klasse zeer groot is. In 
de klasse jeugd 11 t/m 13 jaar met 19 
deelnemers werd door Pieter Smul-
ders (in het midden op de foto) een 
prachtige prestatie neergezet door 
van iedereen in zijn klasse te winnen. 
Hiervoor mocht hij een 1e prijs in de 
vorm van een mooi zilveren schild in 
ontvangst  nemen. 

Al met al een heel geweldige prestatie 
van deze jeugdvendeliers mede door 
de verdiensten van de vendelinstruc-

teur Gerard Leenders, waar het be-
stuur en alle leden trots op zijn. Alle 
deelnemers kregen voor hun deelna-
me een mooie oorkonde en een zilve-
ren speldje.

Beek en Donk - De Scouts van Scou-
ting Beek en Donk zamelen oude mo-
biele telefoons, lege inktcartridges 
of toners in. Voor ieder ingezamelde 
mobiele telefoon, inktcartridges of to-
ner krijgen zij een vergoeding. De op-
brengst van deze actie komt volledig 
ten goede aan de jeugdleden. 

Wanneer men thuis, op het werk, 
binnen de kennissenkring  of ergens 
anders oude mobiele telefoons, lege 
inktcartridges of toners liggen, dan 
kan men deze inleveren bij een van de 
inzamelpunten. Mede dankzij deze ac-
tie is Scouting Beek en Donk in staat 
om vele leuke activiteiten te bieden 
aan de jeugdleden.

Bij Jan Linders aan het Heuvelplein 
11 in Beek en Donk en bij tankstation 
Avia de Brug aan de Brugstraat 4 in 
Beek en Donk, kan men oude mobiele 
telefoons, lege inktcartridges of toners 
in de inzamelbox stoppen.

Heeft men veel  oude mobiele tele-
foons, lege inktcartridges of toners? 
Mail dan naar actie@scoutingbeek-
endonk.nl en zij komen ze bij u thuis 
ophalen. 

Benieuwd wat Scouting inhoudt, 
neem dan ook eens een kijkje op de 
website: www.scoutingbeekendonk.
nl. Vragen? Neem dan contact op via: 
actie@scoutingbeekendonk.nl. 

Al sinds mijn kleine jongensjaren ken 
ik u
Verbazing maakte zich meester van 
mij als ukkepuk
Grote ogen keken naar u met uw 
pieterknechten op de beeldbuis met 
druktoetsen aan de voorkant
Mijn blond broertje en ik keken vol 
spanning en aten mama’s zelfgebak-
ken pepernoten
En na de woelige meneer Aart-woor-
den die ons wiebelkleuters een spon-
tane zenuwtik bezorgde
Was daar ineens het ‘JA, DAAR 
KOMT IE AAN’ 
We wisten niet hoe snel we onze 
schoen moesten vullen met het proj-
ect ‘Verlanglijst’
‘Jongens, wacht nou even, die 
schoenen moet jullie dadelijk nog 
aan’
Mams gooide kortstondig gekleurd 
roet in ons oversmakelijke eten
‘Kom mannetjes, we gaan naar het 
kanaal’
We vlogen, we renden, we draaiden 
pirouettes. 
Onwerkelijk, ineens was Sint ook hier 
al nabij
Zijn pietermannetjes waren ons al ac-
robatisch aan het betoveren
De rest deed de baard en de gouden 
staf
Charisma, uitstraling, X-factor; u met 
uw aanwezigheid al de winnaar van 
welke talentenshow dan ook
Hopelijk prijkte ook onze naampjes 
in de sintbijbel, rood met goud 
belegde letters 
‘Zoef’, de pieten zwart als roet bracht 
de kinderwagenbende in verroering
Wij als zelfstandig lopende, nog 

onbespoten in het pepernotencircus: 
‘Piet?’ 
Met onze handjes geopend en een 
smekende blik in onze hoopvolle 
kinderkijkers
We bedelden, we schooiden, we 
renden achterna, notabene; ‘peper-
nothon’, een offi cieuze sport
‘Kom jongens, we gaan naar huis, de 
buit tellen’
Moeders wil is na 7 keer herhalen wet
Gebroerlijk liepen we langs elkaar, 
verlegen van huis uit, opgewonden 
door alle zwart-rood-witte indrukken
Het moet een mooi gezicht zijn ge-
weest voor de papa en de mama

Iedereen een waardevol fami-
liemoment gewenst tijdens het 
aankomende 
Sinter-
klaasfeest. 

Mees
Joost

Sint, kinderheld

schoenen moet jullie dadelijk nog 

Mams gooide kortstondig gekleurd 

‘Kom mannetjes, we gaan naar het 

We vlogen, we renden, we draaiden 

Onwerkelijk, ineens was Sint ook hier 

De rest deed de baard en de gouden 

Charisma, uitstraling, X-factor; u met 
uw aanwezigheid al de winnaar van 

aankomende aankomende 
Sinter-
klaasfeest.

Mees
Joost

Creatieve avond bij ‘De Boemerang’

Leerlingen van Kindcentrum De Raagten komen 
in actie voor de Filipijnen

Groep 8 van ´t Otterke tweede beste 
verkeersklas van Zuidoost Brabant

Janne en Sofi e zetten zich in voor de Filipijnen

Prestatie jeugdvendeliers Gilde Sint Margaretha

Scouting Beek en Donk 
houdt inzamelingsactie

Groep 8 van basisschool ‘t Otterke

Janne en Sofie tijdens hun 
actie voor de Filipijnen

Vlnr. Jeroen Smulders, Pieter Smulders 
en Niels van Stiphout



Donderdag 28 november 201324 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

MooiBoerdonk
Prins Joan d’n Urste nieuwe heerser bij De Zandhazen

Ballonnenwedstrijd kermis 2013

Boerdonk B1 kampioen

Boerdonk - Joan Oppers zal als heer-
ser van CV De Zandhazen de scepter 
zwaaien over het Zandhazenrijk. In 
een bomvolle Den Hazenpot werd hij 
zaterdagavond onthuld als Prins Joan 
d’n Urste.

Vooraf aan de onthulling van de 
nieuwe prins was de avond gevuld 
met dans, muziek en amusement, al-
les van eigen bodem. Als eerste was 
het de beurt aan de showhaasjes en de 
danshazen. Daarna betraden de nieu-
we Jeugdprins en –prinses vergezeld 
van adjudant, hofdame en de jongste 
dansmariekes het podium alsof het 
hun dagelijkse werk was. Voorafgaan-
de aan de onthulling werd er afscheid 
genomen van Prins Patrick d’n Urste. 
Deze werd vervolgens door buurt-
schap De Driesprong afgevoerd en op-
genomen als nieuw lid van de Beppers.

Daarna was het dan zover. Het mo-
ment waarvoor iedereen gekomen 

was. De onthulling van de nieuwe 
prins. Eerst werd middels een filmpje 
aangegeven over welke vaardighe-
den een prins moet beschikken om in 
Boerdonk überhaupt prins te kunnen 
worden. Hierna kwam Joan Oppers 
als nieuwe heerser tevoorschijn: Prins 
Joan d’n Urste. Voordat het feest los-
barstte werd de Prins nog getrakteerd 
op de nieuwe dans van de dansmarie-
kes.

Joan Oppers is 48 jaar en is getrouwd 
met Rosina en samen hebben zij 4 
kinderen; Tommie, Bo, Demi en Jesse. 
Joan is geboren en getogen in Boer-
donk. In het dagelijkse leven is hij 
varkensboer. Joan is twee jaar gele-
den nog bruidegom van het boeren-
paar geweest, maar heeft daarnaast 
ook al menigmaal met carnaval op 
het podium gestaan in diverse acts. 
Als hobby’s heeft hij judo en voetbal, 
vooral PSV.

Zijn motto tijdens de carnaval is; “Mi 
carnaval wordt nie elk zaadje een kar-
bonaatje!”

Boerdonk - Tijdens de opening van de 
kermis in Boerdonk op 23 september 
hebben ruim 100 kinderen een ballon 
opgelaten. De organisatie heeft 21 
briefjes teruggekregen. Dit jaar waren 
het wel heel stevige ballonnen, want 
er is er één zelfs in Oostenrijk terecht 
gekomen. 

Dit was de ballon van Nick Biemans. 
Die was terechtgekomen in Pettneu 
am Arlsberg, St. Anton, Oostenrijk, 
795 km van Boerdonk. De volgende 
ballon was 632 km ver gekomen in 
Unterwaldhausen in Duitsland. Deze 
ballon was van Thijs van Houtum. De 
ballon van Menno vd Boogaard kwam 
terecht in Kotz, ook in Duitsland 598 

km. Meneer Duursma van de kermis 
heeft voor deze 3 winnaars 3 kado-
bonnen van Bart Smit ter beschikking 
gesteld. De prijswinnaars hebben hun 
prijs al ontvangen en de kinderen die 
geen prijs hebben, maar van wie wel 
een briefje is teruggekomen krijgen dit 
briefje ook.

Eentje was half afgescheurd en daar 
kunnen we niet van lezen wie de bal-
lon heeft opgelaten. Er staat op Emma 
en de achternaam begint met een V en 
ze is 12 jaar. Haar briefje kan ze afha-
len in de Hazenpot.

De tien ballonnen die het verst kwa-
men: Nick Biemans, Pettneu am Arl-

berg St. Anton, Oostenrijk, 795km. 
Thijs van Houtum, Unterwaldhausen, 
Duitsland, 632km. Menno v/d Boog-
aard, Kotz, Duitsland, 598km. Emma 
??, Heiningen, Duitsland, 537km. 
Suus van Houtum, Ditzingen, Duits-
land, 488km. Mike Ketelaars, Kraicht-
al, Duitsland, 417. Tigo Kanters, 
Lobbacht, Duitsland, 408km. Joshua 
Kanters, Gaiberg, Duitsland, 397km. 
Esmee Claasse, Mannheim, Duitsland, 
377. Marlie v/d Doelen, Ransel im 
Wald, Duitsland, 276km.

De Dorpsraad Boerdonk bedankt ie-
dereen voor het meedoen. 

Boerdonk - De oudste jeugdspelers 
van RKSV Boerdonk zijn afgelopen 
zaterdag in Wijbosch kampioen ge-
worden. Maar feesten wordt er pas 
komende zaterdag gedaan. De jon-
gens willen namelijk graag ongesla-
gen kampioen worden! Ze hebben nu 
alle wedstrijden gewonnen. 

Zo ook afgelopen zaterdag: toen werd 
de einduitslag maar liefst 1-11. Daar-
mee komen ze op 69 doelpunten voor 
en 9 doelpunten tegen in 10 wedstrij-
den. Zowaar een knappe en bovenal 
een echte teamprestatie. Dus kom de 
jongens van de B1 zaterdag aanmoe-
digen. Dit hebben ze zeker verdiend! 

Alvast van deze kant aan de spelers, 
trainers en leiders: Proficiat met jullie 
behaalde kampioenschap!

Openbare dorpsraadvergadering

Boerdonk weer een weekend op 
zijn kop

Boerdonk -  in gemeenschapshuis D’n 
Hazepot wordt op maandag 2 decem-
ber een openbare vergadering van 
Dorpsraad Boerdonk gehouden. De 
ontvangst is om 19.30 uur met koffie 
en thee en de vergadering begint om 
20.00 uur.

Tijdens de vergadering zal mevrouw 
Miek van Donkgen, werkzaam bij ZET, 
de uitslag van de mobiliteit enquête 

bekendmaken en het mobiliteitsplan 
toelichten. Verder wordt men geïn-
formeerd over de laatste stand van 
zaken met betrekking tot Bouwen in 
Boerdonk, de verbreding van N279, 
het wandelknooppunt netwerk en het 
lancaster monument.
Tijdens de avond wordt er afscheid ge-
nomen van Rini Weijers, 10 jaar voor-
zitter, en wordt de nieuwe voorzitter 
en bestuurslid voorgesteld. 

Boerdonk - Afgelopen weekend 
stond in het teken van Raalte 2 en 
carnaval in Boerdonk. De door SOBC 
georganiseerd DJ Contest had een 
enorme aantrekkingskracht op een 
veelal nog niet 16 jarig publiek. 
De dagen voorafgaand aan de vrij-
dag werd het steeds drukker op het 
tweetnet en facebook. Iedereen wil-
de naar Boerdonk want daar was een 
DJ contest. 

Dat er mogelijk ook bier geschonken 
werd was daarbij een niet onbelang-
rijk detail zoals later zou blijken. De 
gemeente kreeg er ook weet van en 
besloot ter voorkoming van een Raal-
te 2 gebeuren dat er deze avond geen 
alcohol geschonken mocht worden. 
“Een begrijpelijke beslissing”, aldus 
organisator Antoon Donkers. Toch to-
gen nog ruim 250 jongen op hun fiets 
naar Boerdonk en het was er al vlug 
heel gezellig tot op een aantal tele-
foontjes berichten kwamen dat het 
in Time Out heel gezellig was en de 
DJ aldaar heel goed. Heel de buts dus 
weer op de fiets en richting Gemert. 
Daar stond SOBC met haar goede be-
doelingen. Jammer, maar veel lof en 
waardering voor het initiatief en ook 
weer lering voor de toekomst. 

Niet lang getreurd want zaterdag 
was de jeugdreceptie voor Prins Joep, 
Prinses Pleun, Adjudant Maik en Hof-
dame Dewi. Behalve veel carnavals-
verenigingen uit de regio waren er 
natuurlijk de familie en klasgenoten 
en sportvrienden en veel Boerdonkse 
mensen. Aan het einde van de recep-
tie stond het viertal dan ook tot hun 

nek in de cadeaus en was het een 
leuke en geslaagde receptie geweest. 

‘s Avonds was er de prinsonthulling. 
In een geweldig gezellige ambiance in 
een bomvolle Hazenpot kwam Joan 
Oppers tevoorschijn als 5e prins van 
de Zandhazen en daar is gruwelijk op 
gefeest. Zie elders het verslag.

Zondags was de receptie. Nadat deze 
wat langzaam op gang kwam - ze wa-
ren allemaal kennelijk goed doorge-
zakt -werd het in de namiddag steeds 
drukker en op enig moment kon het 
er bijna niet meer in. Ja, de afterpar-
ty na de receptie is wereldberoemd! 
Joan liet tijdens de receptie zien aan 
de vele carnavalsverenigingen dat hij 
niet op zijn mondje gevallen, een sexy 
danser en een geweldige zanger is.  
Kortom een allround entertainer. En 
dat hij van feestvieren houdt. Tijdens 
de afterparty werd het gas nog eens 
vol ingetrapt en het ging erop!

Moe en voldaan werd na afloop nog 
gezellig met alle vrijwilligers nage-
praat en gegeten en toen iedereen 
stilaan naar huis waggelde, hoorde je 
ze bijna allemaal zachtjes zingen: Car-
naval in Boering , ja dè is ut hillemol. 
Alaaf.

Voor meer info en de foto’s en wat al 
niet meer bezoek de site: www.cvde-
zandhazen.nl. ook op Facebook.

Pepernoten Markt
1 december 11.00 - 17.00 uur
Café Dientje, Kerkstraat 9 Gemert

Waardebon
bij inlevering van deze bon

1 betalen = 1 gratis
Breng een leuke tekening mee en 
misschien heeft zwarte piet een 
cadeautje voor je (tot 12 jaar)!

Nog enkele kramen te huur
Voor info of boeking kan je bellen naar 0492-363151

of mailen naar famverstappen@kpnmail.nl

“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
Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Clementine in  een 
kratje ca. 36 st.  voor 

€ 3,50    

Aanbieding loopt van 28-11 tot en met 4-12
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MooiLaarbeekkrant
judo Groot, geslaagd nationaal judotoernooi in D’n Ekker 

Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – De nieuwe ‘Ekker-
sporthal’ stond zondag de gehele dag 
in het teken van judo. Budoclub Beek 
en Donk verwelkomde maar liefst 
550 judoka’s. In verschillende klas-
ses werd er door jong en oud strijd 
geleverd. 63 verenigingen verspreid 
over heel Nederland namen deel aan 
het prestigieuze toernooi, dat voor de 
36e keer plaatsvond. Wethouder Joan 
Briels verzorgde de opening.

Imposant
Voor de eerste keer was de nieuwe 
sporthal, gelegen bij het Commande-
rij College Laarbeek, het toneel. De 
entree is imposant. Een portier houdt 
toezicht op wie de zaal in en uit gaat. 

Er ligt 648m2 aan matten en er zijn 8 
wedstrijdmatten. Op iedere wedstrijd-
mat houdt een keurig in pak geklede 
scheidsrechter toezicht op de wed-
strijd. Iedere scheidsrechter wordt on-
dersteund door een tweetal personen 
die het puntenaantal bijhouden. Daar-
naast is EHBO Beek en Donk vrijwillig 
aanwezig om alle pijntjes de wereld uit 
te helpen. 

Uniek wegingssysteem
Alle judoka’s worden gewogen op de 
wedstrijddag. Dit gebeurt middels een 
uniek wegingssysteem dat Willem van 
de Kerkhof heeft bedacht. Je schrijft 
jezelf vooraf in, in een bepaald ge-
wicht. Als uit de officiële weging blijkt 
dat je te zwaar of licht bent, word je 
door middel van de streepjescode op je 
weegkaart automatisch in de juiste ge-

wichtsklasse ingedeeld. Dit wordt dan 
automatisch overal aangepast.

Ruim duizend partijen 
Het is een komen en gaan van judo-
ka’s. Voorzitter Jordy Brouwers: “Een 
partij duurt tussen de 2 en 5 minuten, 
afhankelijk van de leeftijd. Wie verliest 
komt in de verliezerspoule. Verlies je 
dan nog eens, dan ben je klaar. Het 
kan dus zijn dat je na 2 partijen van 
10 seconden al uitgeschakeld bent. 
Op een dag als deze zijn er zeker ruim 
1000 tot 1500 partijen.”

75 vrijwilligers 
Achter het toernooi schuilt een flinke 
organisatie. Jordy: “Vrijwilligers zijn 
de grootste drijfveer achter dit toer-
nooi. We proberen zo goed mogelijk 
voor hen te zorgen. Vanaf maart zijn 

we al bezig met de voorbereidingen. 
Mede dankzij de 75 actieve vrijwilli-
gers kunnen we een mooie opbrengst 
halen. Met die opbrengst proberen we 
vervolgens de laagdrempeligheid van 
de club te waarborgen. Zo worden de 
contributies laag gehouden en kunnen 
we er leuke uitjes van organiseren.”

Laarbeekse deelnemers
De 9-jarige Geertjan van de Kerkhof 
is één van de drie Laarbeekse deelne-
mers. “Ik ben een beetje zenuwach-
tig, maar het gaat wel goed. Ik heb 
nu een partij gewonnen en een partij 
verloren.” Geertjan draagt de oranje 
band. “De kleur band geeft aan hoe-
veel worpen je kent. Oranje is voor ge-
vorderden. Ik mag nu alleen nog mee-
doen aan de bondstoernooien en niet 
meer aan de lage banden toernooien. 

Hierna komt de groene band”, aldus 
Geertjan. De andere twee Laarbeekse 
deelnemers zijn het zusje (Jolijn van de 
Kerkhof) en neefje (Bram Werdens) 
van Geertjan.

“Eén van de betere toernooien”
Even verderop zit een bekend ge-
zicht uit de judowereld. Ans van de 
Kerkhof, wonend in Beek en Donk en 
verantwoordelijk voor de leden- en 
wedstrijdzaken bij het bondsbestuur. 
Ze is op deze dag aanwezig als toe-
schouwer. Ans: “Dit is al jarenlang een 
van de betere toernooien in de regio. 
Het deelnemersveld is altijd sterk be-
zet. Daarnaast is het een organisatie 
die staat. Dat merk je aan alles; EHBO, 
scheidsrechters, vrijwilligers, etc.. Het 
loopt altijd voortreffelijk.”

Geertjan van de Kerkhof heeft zijn tegenstander in de houdgreep

meer aan de lage banden toernooien. 

Bram Werdens in actie

De nieuwe sporthal doorstond het eerste grootse judotoernooi

toezicht op wie de zaal in en uit gaat. weegkaart automatisch in de juiste ge-

Geertjan van de Kerkhof heeft zijn tegenstander in de houdgreep
Jolijn van de Kerkhof in de aanval

Ohhh, kom er eens kijken....
Bij Ingrid Lingerie Sint tips:

Short’s van o.a. Björn Borg en Claesen’s - Óók aanbieding!!
Nachtkleding, Sokken, Babykleding en knuffels

Alles voor dames, heren en kinderen!!

Ingrid Lingerie    Koppelstraat 1, Beek en Donk    
S’ maandags gesloten

Sint Servatius Gilde Lieshout valt weer in de prijzen
Lieshout - Het schuttersgilde Sint Jo-
ris uit Goirle hield op zondag 24 no-
vember het vendeltoernooi voor de 
jeugd van de Noord-Brabantse Fede-
ratie van Schuttersgilden. Het oudste 
gilde van Goirle heeft voor de tweede 
keer, in het 10-jarige bestaan, de or-
ganisatie van het Jeugd Indoorven-
deltoernooi op zich genomen. 

De jeugd van het Sint Servatius Gilde 
Lieshout, bestaande uit Bas van Kaat-
hoven, Stijn van Vegchel en Stef van 
Vijfeijken waren klaar om de strijd aan 
te gaan met de gilden uit heel Brabant. 
Stijn van Vegchel behaalde een eerste 
prijs in de catogorie t/m 12 jaar. Bas 
van Kaathoven wist de tweede prijs in 
dezelfde categorie in de wacht te sle-
pen. Stef van Vijfeijken werd 7e in de 
categorie 12 t/m 14 jaar wat een hele 
prestatie was, gezien hij een van de 
jongste deelnemers was in een groep 
van 19 vendeliers. Ook met de groep, 
waar Stef de voordraaier van was, be-
haalde ze de 1e prijs. 

Ad Donkers (de koning van het Sint 
Servatius Gilde), die met zijn zoon 
Hugo de jeugd opleidt, kan zeer te-
vreden zijn met dit resultaat. Mooi 

was ook dat een groot aantal Gilde-
broeders uit Lieshout de jeugd kwam 
aanmoedigen.

Vlnr: Bas van Kaathoven, Stef van Vijfeijken, Stein van Vegchel
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Programma / Uitslagen

handbal
 

KPJ
Uitslagen Aspiranten
MBDE/De Sprint B2 - 
KPJ Beek en Donk DB1          15-15
MHV ‘81 D3 - KPJ Beek en Donk D2                        
 0-14
Bergeijk E2 - KPJ Beek en Donk E1     7-13
Uitslagen Senioren:
Dames KPJ Beek en Donk - BEDO  16-13

Programma Aspiranten  
zaterdag 30  november
12:45 MHV D2  - KPJ Beek en Donk 
          D2 - De Looierij
14:35 MHV DB1  - KPJ Beek en Donk   
          B1 - De Looierij
15:00 DOS ‘80 E1  - KPJ Beek en Donk 
          E1  - ‘t Vijfeiken

zondag 1 december
10:00 KPJ Beek en Donk  D1 - THW 
          Tijgers D1- D’n Ekker
13:20 MHV ‘81 DS2  - KPJ Beek en 
          Donk  DS1- De Looierij

Programma Senioren  zaterdag 30  november 
19:00 KPJ Beek en Donk  - Vespo 2 
          Boekel A

BEDO
Uitslagen:
Habo ’95  - Gemengde D-jeugd 9-21
PSV Handbal  - Meisjes B-jeugd 17-8
KPJ Beek en Donk  - 
Dames Recreanten 16-13
H.C.B. ’92   - Dames 2 9-4
Aristos  - Dames 1 18-12
Tremeg  - Heren 4 36-25
Helios ’72  - Heren 3 23-18
Niobe  - Heren 2 24-29
Olympia ’89  - Heren 1 28-31

Programma Zaterdag 30 november
11.00 Gemengde D-jeugd  - EHV

Programma Zondag 1 december
12.00 Meisjes B-jeugd  - Acritas 
13.00 Dames 2  - Niobe
14.10 Heren 2  - MBDE/De Sprint 
15.20 Heren 3  - handbalshop.nl/Witte 
Ster 
16.30 Dames 1  - Olympia ’89
17.40 Heren 1  - Bouwcenter Centen 
          HVW 

Alle wedstrijden vinden plaats in D’n 
Ekker te Beek en Donk

biljarten

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen van 18 november
2-0 Jan Verbakel - Antoon Smits
0-2 Martien Swinkels - Harrie van Kleef
2-0 Leo van Griensven - John Labes
0-2 Henk Verhappen - Henk van de Vegt
2-0 Martien van de Elsen - Huub Biemans
0-2 Albert Kluijtmans - Antoon Rooijakkers
0-2 Lou Muller - Mies van de Biggelaar
2-0 Frits Wilbers - Harrie Bouwmans
0-2 Bert van de Vorst - Henk Hollanders
0-2 Joop Kerkhof - Theo van Hoogstraten
0-2 Leo Migchels - Henk Hendriks
0-2 Tonnie Raaijmakers - Theo Verheijen
2-0 Antoon van Osch - Bert van Wanrooij
0-2 Piet van Zeeland - Jaspert Swinkels
2-0 Manuel Villalon - Christ Marin
1-1 Henk Meerwijk - Cor Oppers

Uitslagen van 19 november
2-0 John Labes - Martien Swinkels
2-0 Gerrit van Osch - Henk van den Bergh
2-0 Tonny de Louw - Lambert van Bree
0-2 Henk Mastbroek - Guus van de Elsen
2-0 Antoon Maas- Herman van de Boom
2-0 Jan Hesselmans - Harrie Poulisse
2-0 Frits Wilbers - Marinus Steegs
2-0 Mari Verbakel - Piet Goossens
2-0 Willie Vorstenbosch - Frits Poulisse
2-0 Hendrik Korsten - Joop Kerkhof
2-0 Jan van Hout - Mari van Gend
0-2 Antoon Wagemans - Manuel Villalon
0-2 Evert Baring - Jan van Dijk
2-0 Piet Verhagen - Hans de Jager
0-2 Cor Oppers - Piet van Zeeland
2-0 Frits Tak - Hans Heldoorn

Uitslagen van maandag 25 november
1-1 Henk van den Bergh - Henk Mastbroek
0-2 Henk van de Vegt - Jan Verbakel
0-2 Lambert van Bree - Leo van Griensven
2-0 Huub Biemans - Cor Verschuren
0-2 Jan Hesselmans - Cor van de Berg
0-2 Harrie Poulisse - Antoon Rooijakkers
2-0 Harrie Bouwmans - Jan Hesselmans
0-2 Frits Wilbers - Cor Verschuren
2-0 Mies van de Biggelaar - Jan van Neerven
0-2 Theo van Hoogstraten - Pieter  
       Rooijackers
2-0 Henk Hendriks - Joop Kerkhof
2-0 Piet Goossens - Leo Migchels
2-0 Frits Tak - Antoon van Osch
0-2 Jaspert Swinkels - Evert Baring
2-0 Hans de Jager - Henk Meerwijk
2-0 Theo Verheijen - Piet Verhagen
0-2 Christ Marin - Tonny Raaijmakers

Uitslagen van dinsdag 26 november
0-2 Guus van de Elsen - Henk Verhappen
2-0 Harrie van Kleef - Ad de Koning
0-2 Ad Barten - Gerrit van Osch
0-2 Antoon Smits - Tonny de Louw
0-2 Harrie Poulisse - Lou Muller
0-2 Jan van Neerven - Frits Wilbers
0-2 Wim Swinkels - Antoon Maas
2-0 Herman van de Boom - Martien 
      van de Elsen
0-2 Harrie Poulisse - Marinus Steegs
0-2 Mari van Gend - Willie Vorstenbosch
0-2 Hendrik Korsten - Bert van de Vorst
0-2 Theo Spierings - Jan van Hout
0-2 Henk Hollanders - Mari Verbakel
0-2 Jan van Dijk - Antoon Wagemans
0-2 Manuel Villalon - Bert van Wanrooij
0-2 Hans Heldoorn - Tonnie Raaijmakers

Biljartclub Van de Rooje Beek en Donk
Uitslagen 22 november 
3-0 Niels Schoonings  - Dave v/d Burgt
2-0 Jan Crooijmans  - Jan v Grinsven
0-2 Jan Crooijmans  - Philip Oosthoek
0-3 Geert-Jan Otten  - Dennis v 
Dommelen

Stand per 22 november
1. Philip Oosthoek 8  15
2. Niels Schoonings 8  15
3. Mark vd Burgt 5  14
4. Jan Crooijmans 8  13
5. Dennis v Dommelen 8  13

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje Beek en Donk
Uitslagen 20 november 
Lijn A
1.Annie en Thera 66,37%.
2.Helma en Joke 61,01%.
3.Maria en Elly 55,36%.
4.Toos en Janny 54,46%. 

Lijn B
1.Pieta en Jo 59,23%.
2.Diny en Jos 58,93%.
3.Annie en Riet 55,06%.
4.Diana en Kitty 54,76%.

De volgende zitting is op woensdag 4 
december, aanvang 19.30 uur. Plaats: 
Café-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 26 november  2013. 
1.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck  67,00%
2.Riet van Vijfeijken/Jo van Hout  60,50%
3.Tony Werners/Nelly Graat  56,00%
4.Lien Meulensteen/Jos de Vries  54,50% 
5.Cor en Nelly Verschuren  53,00%

De volgende zitting is op dinsdag 
3 december, aanvang 13.30 uur. 
Plaats: Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg, Beek en Donk.

voetbal

ELI 
Zaterdag 30 november 
14.30 ELI A1  - SSE A1
12.30 ELI C1  - Bruheze C2
10.30 ELI E2  - S.V. Brandevoort E2
10.30 ELI E3  - Venhorst E3
14.45 Boekel Sport B2  - ELI B1

15.00 ZSV B3  - ELI B2
11.45 DVG D2   -  ELI D2
10.30 MVC F1  - ELI F1
10.00 Mariahout F2  - ELI F2
10.30 RKVV Keldonk F2  - ELI F3

Veteranen
15.30 Gemert Ve  - ELI Ve 

Zondag 1 december 
14.30 ELI 1  - Odiliapeel/Braks Gr 1  
11.30 Stiphout V. 2  - ELI 2  
11.00 ELI 3  - WEC 2 
11.30 ELI 4  - Handel 3
12.00 Gemert 10  - ELI 5
10.30 Handel Vr 1  - ELI Vr 1

Woensdag 4 december
19.00 ELI E1  - ERP E1 

VV Mariahout
Zaterdag 30 november
09.15  ASV’33 F2 - Mariahout F1
10.00  Mariahout F2 - ELI F2
10.00  Mariahout F3 - Irene F2
10.30  Sparta’25 F7 - Mariahout F4
11.15  Mariahout E1 - VOW E3
11.45  Schijndel/DE WIT D3 - 
           Mariahout D1
13.00  DVG C2 - Mariahout C2
13.00  Mariahout D2 - WEC D3
13.15  Gemert C3 - Mariahout C1
14.30  Mariahout A1 - Boekel Sport A2
14.30  Stiphout Vooruit B1 - Mariahout B1
15.00  Mariahout B2 - Boekel Sport B3
16.30  Mariahout veteranen  - MULO 
           veteranen

Zondag 1 december 
10.00  Ollandia VR1 - Mariahout VR1
10.30  Mariahout 5 - Gemert 13
11.30  Milheezer Boys 2 - Mariahout 3
11.30  SCMH 3 - Mariahout 4
14.30  Mariahout 1 - Ruwaard 1

Sparta’25
Zaterdag 30 november
15.00 Nulandia A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Blauw Geel’38 A3
14.30 Sparta’25 B1 - Rhode B1
14.30 Rhode B2 - Sparta’25 B2
14.30 Blauw Geel’38 B6 - Sparta’25 B3
13.00 Sparta’25 C1 - ZSV C1
13.00 NWC C2 - Sparta’25 C2
12.30 Handel C1 - Sparta’25 C3
13.00 Avanti’31 C3 - Sparta’25 C4G
12.00 Volharding D1G - Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2G - Boekel Sport D2G
11.30 Sparta’25 D3 - Keldonk D1G
11.30 Gemert D6 - Sparta’25 D4
10.00 Deurne E1 - Sparta’25 E1
09.15 Sparta’25 E2 - SJVV E2
09.15 Rhode E5 - Sparta’25 E3G
09.15 Sparta’25 E4 - Handel E1
09.15 Blauw Geel’38 E10 - Sparta’25 E5G
09.15 Sparta’25 E6 - Gemert E9
09.15 Blauw Geel’38 E13 - Sparta’25 E7G
09.00 MULO F1 - Sparta’25 F1
10.30 Gemert F2 - Sparta’25 F2
10.30 Sparta’25 F3G - Blauw Geel’38 F6
09.00 Schijndel F5 - Sparta’25 F4G
10.30 Sparta’25 F5 - Blauw Geel’38 F4
10.15 Blauw Geel’38 F9M - Sparta’25 F6G
10.30 Sparta’25 F7 - Mariahout F4G
13.00 MULO MC1 - Sparta’25 MC1
09.15 Spartaantjes - trainen
15.00 Sparta’25 Vet. - UDI’19 Vet.n
15.00 t Huukske - Inter HA

Zondag 1 december
14.30 Sparta’25 1 - Someren 1
11.00 Sparta’25 2 - Boskant 2
12.15 Bavos 2 - Sparta’25 3
11.30 Keldonk 2 - Sparta’25 4
12.00 Mierlo Hout 6 - Sparta’25 5
10.00 Sparta’25 6 - Gemert 6
12.00 Sparta’25 7 - Rhode 6
10.00 Blauw Geel’38 12 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - ASV’33 5
10.00 MVC 4 - Sparta’25 10
10.00 Sparta’25 VR1 - Gemert VR1

ASV’33
Programma Jeugd 
zaterdag 30 november 
15.00 Someren A2  - ASV’33 A1
15.00 ASV’33 B1  - Someren B2
15.00 ASV’33 B2  - Schijndel/DE WIT B3
13.15 Venhorst MB1  - ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1  - Volharding C1

12.30 Rhode C3  - ASV’33 C2
12.30 S.V. Brandevoort C3G  - ASV’33 C3
12.30 ASV’33 D1  - DVG D1G
10.30 ASV’33 D2G  - VOW D1
10.30 ASV’33 E1G  - RKPVV E1
10.00 Venhorst E1  - ASV’33 E2G
10.30 DVG E3G  - ASV’33 E3G
10.30 ASV’33 E4  - Gemert E11
09.15 ASV’33 F1  - Venhorst F1
09.15 ASV’33 F2  - Mariahout F1G
09.00 S.V. Brandevoort F8G - ASV’33 F3G
09.00 MULO F9  - ASV’33 F4

Programma Veteranen 
zaterdag 30 november 
16.30 ASV’33  - Rhode

Programma Senioren 
zondag 1 december
14.30 Stiphout Vooruit 1  - ASV’33 1
11.00 MVC 2  - ASV’33 2
11.30 ASV’33 3  - RKPVV 3
12.00 ASV’33 4  - Schijndel 5
12.00 Sparta’25 9  - ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1  - Deurne VR1

Uitslagen Jeugd zaterdag 23 november 
ASV’33 A1  - WEC A1 Afgelast
WEC B1G  - ASV’33 B1 1-4
Erp B2  - ASV’33 B2 1-3
ASV’33 MB1  - Bruheze MB1 7-0
ST SSS’18/Holthees C1  - ASV’33 C1 5-2
ASV’33 C2  - Ollandia C1G 6-0
ASV’33 C3  - Mifano C4 1-2
SC Helmondia D1  - ASV’33 D1 5-0
Avanti’31 D2  - ASV’33 D2G 1-2
Stiphout Vooruit E1  - ASV’33 E1G 12-2
ASV’33 E2G  - Sparta’25 E4 1-8
ASV’33 E3G  - Sparta’25 E6G 2-3
Elsendorp/Fiducia E2  - ASV’33 E4 15-1
DVG F1  - ASV’33 F1 1-8
ELI F1G  - ASV’33 F2 1-8
ASV’33 F3G  - Stiphout Vooruit F4 0-5
ASV’33 F4  - Someren F6 1-0
ASV’33 F5G  - Stiphout Vooruit F7G 3-4

Uitslagen Veteranen 
zaterdag 23 november 
Oranje Zwart  - ASV’33 4-3

Uitslagen Senioren 
zondag 24 november
ELI 2  - ASV’33 2 4-2
ASV’33 4  - Avesteyn 5 2-2
Deurne 8  - ASV’33 5 5-1

*WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 24 november  
Spirit  - Recreanten                     3  - 6
W1  - Be Quick 3  - 1 
PupE2  - Winty 8  - 2 
PupE1  - Swift 1  - 9 
PupD1  - Vessem 7  - 1 
AspC2  - OVC ’63  1  - 6 
AspC1  - Avanti (S) 4  - 6 
AspB1  - De Horst 6  - 4 
Corridor  - JunA1 5  - 6 
Geko MW1  - MW1  5  - 8 
MW2  - De Kangeroe MW1       7  - 3
Sen 2  - Altior 3             5  - 8 
Sen 1  - Heumen 1 8  - 13 

Programma zaterdag 30 november 
Sporthal Beek en Donk
13.00 AspC2  - Tovido 
14.05 JunA1  - Spoordonkse Girls 
Sporthal Reusel
09.00 Rosolo  - PupD1
Sporthal Loosbroek
09.30 Korloo  - W1 
Sporthal Oijen
09.30 OVC ’63  - PupE2
Sporthal Reusel
10.00 Rosolo  - AspC1
Sporthal Hapert
14.00 VVO  - AspB1

Zondag 1 december 
Sporthal Berlicum
12.00 BMC  - R1
Sporthal Hapert
13.45 Klimroos 1  - Sen 1 
Sporthal Venray
13.50 Svoc ’01 2  - Sen 2 

Woensdag 4 december
Sporthal Bakel
10.30 MW2  - De Korfrakkers MW1

volleybal

Bedovo
Polaris MA1  - 
FingoReclame; Bedovo MA1   1 - 3 
(12-25, 25-23, 22-25, 20-25)
Sportshop Laarbeek - 
Kleingeld Bouwmat.  3 - 0 
(25-18, 25-15, 25-16)
Vogels Autob. - Dientje  1 - 2 
(25-24, 15-25, 18-25)
Slagerij Brouwers - Unigirls  2 - 1 
(25-22, 25-22, 17-25)
Oliehandel Maas - Verhofstad  2 - 1 
(25-21, 17-25, 25-21)

Programma zaterdag 30 november:
Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk
17.00uur:  Verbakel Grafische Service; 
Bedovo D1  - ODI D2 
Bedovo MB1  - Apollo MB1
19.00uur:  Café Thuis; Bedovo H1  - 
Achilles H1 
FingoReclame; Bedovo MA1  - vvc 
Best MA1

schaken

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

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

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49
5741 CB Beek en Donk

Tel.:0492 468503
www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 50,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 12,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 25,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 30,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 35,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 40,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 45,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

Stuur uw voorspelling voor zondag (30 november) 12.00 uur naar
prijsvraag@mooilaarbeek.nl  onder vermelding van 

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

Zondag staat de ‘papieren’ topper Feyenoord-PSV op het 
programma. Hoog tijd voor beide ploegen om weer eens 
een goed resultaat te boeken.
                
Wat wordt de einduitslag van deze wedstrijd?

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Wim van de Burgt 
Antwoord vorige editie: USA 2007, met de spelers Andy 
Roddick, James Blake, Bob en Mike Bryan.

Cadeaubon kan tot 4 december worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraagvoetbal

ELI E1 kampioen

Lieshout – Eli E1, uitkomende in de eerste klasse 203, versloeg afgelopen zater-
dag in Liempde het plaatselijke DSV E2  met 6-0. Daarmee zijn de Lieshoutse 
spelers op 1 wedstrijd voor het einde van de competitie kampioen geworden.

Bovenste rij vlnr: Harm Gilsing, Michel de Wit, Bob Brinks. Middelste rij vlnr: Jesse 
Relou, Lars Gilsing, Jarno Sterken, Floris van Hout, Tijn van Hout, Maurice Vinkenburg, 
Lars Brinks. Onderste rij: Yuri Aalders, Stijn van Bokhoven, Thijs de Wit

Verlies voor machteloos Sparta’25
Beek en Donk - Het eerste elftal 
van Sparta’25 zit duidelijk in een 
mindere fase. Voor de tweede week 
op rij werd er verloren van een van 
de staartploegen. Op sportpark ‘t 
Heereind was Wittenhorst met 0-4 
de baas. 

Het spel van de ploeg uit Horst was 
niet eens zoveel beter maar twee 
formidabele afstandsschoten hielpen 
de mannen van trainer Jan Lauers 
aan de 0-2. In de 7e minuut was het 
Tom van Bergen die vanaf 25 meter 

de bal als een streep in de linker bo-
venhoek deed belanden. Doelman 
Tom Verhoeven van de groen witten 
was kansloos. Tien minuten voor tijd 
herhaalde Wil Spreeuwenberg dat via 
een vrije trap van ruim 30 meter. 

Tussendoor miste Jaccy van den En-
den in de 45e minuut de kans op de 
1-1. Hij wist een penalty niet te ver-
zilveren. Doelman Sjors Witt kon de 
matig ingeschoten strafschop makke-
lijk keren. Na de 0-2 counterde Wit-
tenhorst er lustig op los en bracht de 

eindscore door doelpunten van Bart 
Verheijen en Thom Derks op 0-4. 

Komende zondag wordt het druk op 
sportpark ’t Heereind. De streekderby 
tegen Someren staat op het program-
ma. De mannen uit Someren doen 
in de top van het klassement mee. 
Trainer Ronnie Couwenberg zal de 
scherpte weer terug moeten krijgen in 
het Beek en Donkse elftal. Een derde 
nederlaag op rij zorgt ervoor dat de 
onderste ploegen aansluiting krijgen 
met Sparta’25.

Beek en Donk - Bij de jongste jeugd-
teams kon Sparta’25 afgelopen zater-
dag twee kampioenen verwelkomen. 
Zowel de F5 alsook F7 konden na hun 
overwinning het kampioenschap vie-
ren. 

Sparta’25 F7 overtuigend kampioen
Hoewel de tegenstander goed begon 
aan de wedstrijd, was het al gauw 
Sparta dat de overhand in het spel 
nam. Ze hebben met een leeuwenhart 
gevochten, geweldig om te zien, zo 
klein en al zo’n vechtlust!  Dankzij de 
fantastische inzet van alle teamgeno-
ten, stond er na het laatste fluitsignaal 
dan ook een klinkende 5-1 overwin-
ning op het scorebord. De F7 is defini-
tief kampioen! 

Al gauw werd de kinderchampagne 
ontkurkt en trakteerden de spelers 
elkaar op een smakelijke champagne-
douche. Bij terugkomst op het sport-
complex werd het team gehuldigd in 
de Sparta kantine, waarbij een wel-
verdiende kampioensschaal natuurlijk 
niet ontbrak. Als klap op de vuurpijl 

werd de platte kar van stal gehaald en 
mochten de spelers, zoals het echte 
kampioenen betaamd, een traditioneel 
rondje Beek en Donk maken. Gefelici-
teerd!

Sparta’25 F5 knokt zich naar het 
kampioenschap
Sparta’25 F5 speelde een uitwedstrijd 
tegen Gemert F7. Gemert was een 
goede middenmoter en dat liet men 

ook zien. Het was een moeilijke wed-
strijd en Gemert kwam al snel op 1-0. 
Nog voor de rust kwam de 1-1 op het 
scorebord en uiteindelijk werd in de 
tweede helft ook nog de 1-2 gemaakt. 
Hierdoor konden de drie punten mee 
naar sportpark ’t Heereind en kon het 
kampioensfeest gevierd worden.

Sinterklaasbezoek 
Op zaterdag 30 november komt Sin-
terklaas voor de Spartaantjes en de 
F-jeugd naar sportpark ’t Heereind. 
Voordat het zover is moet wel eerst 
het geheim van de ‘mysterieuze Piet’ 
worden opgelost.  Wie is hij en wat 
komt hij bij Sparta ’25 doen? Voor de 
jongste voetballertjes (Spartaantjes 
en de F-jeugd) een sinterklaasmiddag 
waarbij ze allemaal van de Sint en Pie-
ten een cadeautje ontvangen. 

Jaarvergadering veteranen
De veteranen van Sparta’25 houden 
op dezelfde dag hun jaarvergadering. 
De aanvang van deze vergadering 
is 17.30 uur. Voor deze vergadering 
voetballen de actieve veteranen nog 
een wedstrijd tegen de veteranen van 
Udi ’19 uit Uden.

Mariahout - Tijdens een goed be-
zochte quizavond zijn Wim de Roy en 
Serge van Hout de winnaars gewor-
den van de Bavariaquiz. 

Daar was wel een extra vraag voor 
nodig aangezien Wim en Serge ge-
lijk stonden met Geert van Doorn en 
Maarten Gilsing. De extra vraag had-
den Serge en Wim precies goed weten 

te beantwoorden en daarom waren zij 
de winnaars van deze quizavond.

Wim en Serge proficiat en succes met 
de vertegenwoordiging van VV Maria-
hout tijdens de finale!

Mariahout - Ook dit jaar organi-
seert VV Mariahout een kader-
avond voor de vrijwilligers en 
sponsoren. Dit is een bedank-
avond voor alle verdiensten en 

diensten die zijn gedaan voor VV 
Mariahout. 

De avond zal plaatsvinden op vrij-
dag 13 december vanaf 20.30 uur 

in de kantine van VV Mariahout. 
Een ieder die een uitnodiging heeft 
ontvangen is van harte welkom op 
deze kaderavond. Tot dan!

Mariahout - Op het eigen sportpark 
werden de degens gekruist met 
laagvlieger FC Schadewijk. Na een 
0-1 achterstand wist Mariahout de 
stand in de tweede helft gelijk te 
trekken. De punten werden door 
beide ploegen gedeeld.

In de eerste helft was het  lastig 
voetballen voor beide teams. Er 
werden weinig uitgespeelde kansen 
gecreëerd. In de 27e minuut was 
het Schadewijk dat dicht bij een 
doelpunt was, maar Nico Shlomo 
punterde de bal naast het doel. En-
kele minuten later was het Maria-
hout dat een goede kans kreeg op 
de openingstreffer. Martijn van der 
Linden speelde de bal diep op Roy 
van den Broek maar die kon de kans 
niet omzetten in een doelpunt.

Schadewijk kwam steeds dichter bij 
het doel van Mariahout. Doelman 
van Mariahout, Rick van den Heu-
vel, kon met een keurige redding op 
het schot van Tommy Wittenberg, 
zijn goal nog schoonhouden. Vlak 
voor de rust was het alsnog raak. 
Sven Danen kon de 0-1 aantekenen 
voor de bezoekers.

Na rust was het vooral Mariahout 
dat graag wat terug wilde doen 
om de stand gelijk te trekken. In 
de 50e minuut kon Joost de Beer 
de bal voor het doel geven en met 
een volley schoot Martijn van der 
Linden de bal net over het doel van 
doelman Kevin Maassen. Een paar 
minuten later kon Martijn van der 
Linden na een overtreding aanleg-
gen vanaf 11-meter. Hij liet het bui-
tenkansje niet onbenut en zorgde 
voor de 1-1.

De laatste kans in de wedstrijd was 
een mooie combinatie tussen  Mar-
tijn van der Linden, Serge van Hout 
en Luuk Leenders. Luuk Leenders 
kon nog wel de bal richting het doel 
schieten, maar wist niet te scoren. 
De 1-1 stand bleef op het bord 
staan, waardoor beide ploegen een 
punt overhielden aan het treffen.

Sparta’25 F5 en F7 kampioen

Winnaar Bavariaquiz VV Mariahout

Kaderavond voor genodigden

Mariahout en FC Schadewijk 
delen de punten

Sparta’25 F7 kampioen

Sparta’25 F5 kampioen

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

Trendy, 
exclusief én 
betaalbaar!

dameskleding
tassen & accessoires

Het nieuwe 
adres voor damesmode 

in Beek en Donk
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vissen

wandelen

handboogschieten

Lieshout - Met de deelname van Houts 
Welvaren uit Mierlo-Hout afgelopen 
donderdagavond vond tevens de laat-
ste wedstrijd van het toernooi over 
2013 plaats. Ook zij moesten probe-
ren het vereiste gemiddelde te schie-
ten. Met een gemiddelde van 190,81 
wisten ze daarin te slagen en bleven 
ze er 2,64 boven.

Krijgsman Soranus die 200,11 moest 
schieten kwam door de afwezigheid 

van een drietal topschutters niet ver-
der dan 183.36. Een tekort van 16,75. 
Het uiteindelijke resultaat voor Houts 
Welvaren was dus een winst van 19.39 
wat resulteerde in een derde plaats in 
het algemeen klassement. 

Hoogste schutter van de avond was 
compoundschutter Twan v/d Kruijs 
met een totaal van 238 punten, ter-
wijl Ad Endevoets met 234 punten de 
beste was van de recurveschutters.

Uitslag:

Recurve: Ad Endevoets 234, Jolanda 
v/d Kruijs 220, Theo v/Laar 215, Rik 
v/d Westerlo 210, Martien v/d Graef 
185, Arjan v/d Heuvel 183, Stephan 
Wijffelaars 155, Toos v/d Graef 135, 
Rita Endevoets 124, Nelly v/d Laar 
118.

Compound: Twan v/d Kruijs 238. 

Lieshout - Ook op handbooggebied 
hebben zich ontwikkelingen voorge-
daan en zijn er vernieuwingen opge-
treden. Een daarvan is de wedstrijd 
om de NHB beker. Deze wedstrijd, 
welke voorheen met teams bestaande 
uit 6 schutters werden verschoten, 
hebben ook wijzigingen ondergaan. 

Voorheen konden er een onbeperkt 
aantal verenigingen per regio aan 
deelnemen waaruit na afloop de 16 
beste teams van de vier regio’s door-
gingen naar de volgende ronde. Nu is 
het zo, dat per regio slechts acht teams 

van vier personen mogen deelnemen. 
Waar eerst 25 pijlen per schutter wer-
den geschoten, is het aantal nu af-
hankelijk van het aantal deelnemende 
teams, met een maximum van 30 pij-
len. Omdat ook de puntentelling wijzi-
gingen heeft ondergaan zijn er nogal 
wat verschillen ontstaan. De eerste 
wedstrijd nieuwe stijl vond zaterdag-
avond plaats, waarbij de organisatie 
in handen was van Krijgsman Soranus. 
Omdat in de nieuwe situatie slechts 
twee teams naar de volgende ronde 
(rayonniveau) doorgaan, werd het 
nog een spannende aangelegenheid.  

De Krijgsman Soranus schutters bleven 
echter hun punten schieten wat resul-
teerde in de volgende plaatsen:

1e Krijgsman Soranus Lieshout  
3 punten
2e St. Willibrordus Milheeze  
2 punten
3e Houts Welvaren Mierlo-Hout 1punt

De eerste twee gaan door naar de 
tweede ronde, welke op 12 januari 
op een nog nader te bepalen locatie 
wordt verschoten. 

Aarle-Rixtel - Op donderdagavond 
21 november is de laatste wedstrijd 
verschoten van het 50e van Ganzen-
winkeltoernooi. Hiervoor waren HBV 
de Vriendschap met 7 schutters en 
HBV Recht door Zee uit Helmond met 
9 schutters naar de doel van de Een-
dracht gekomen. 

Van de Eendracht zelf waren 8 schut-
ters aanwezig. Het werd een leuke 
wedstrijd waarbij door diverse schut-
ters goede resultaten werden behaald. 
De Vriendschap gaf vooraf aan 1410 
punten te gaan schieten. Het totaal 
aantal gehaalde punten kwam uit op 
1380 punten. Dus een negatief resul-
taat van -30. 

Recht door Zee had aangegeven 2001 
punten te gaan schieten. Zij kwamen 
uit op 1986 punten. Een negatief resul-
taat van -15. Hoogste schutter van deze 
avond werd P. Hermsen van Recht door 
Zee met 236 punten. Hoogste schutter 
van de Vriendschap werd Dirk Vermuls 
met 217 punten en Toon van Hoof werd 
met 230 punten de hoogste schutter 
van de Eendracht.

Nu alle wedstrijden van dit 50e van Gan-
zenwinkeltoernooi zijn verschoten, kan 
het eindklassement opgemaakt worden 
en zullen de prijzen op zondag 1 decem-
ber om 11.00 uur uitgereikt gaan wor-
den. Bekendgemaakt wordt dan welke 
vereniging maar ook welke schutters in 
de prijzen zijn gevallen. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Uitslag schutters de Eendracht:
 1. Toon v Hoof             230
 2. Frank Schepers                   223
 3. Walter Jansen            217
 4. Geert van Ganzenwinkel          188
 5. Arno Donkers                    155
 6. Frans Soontiens                148
 7. Martien v/d Graef           143
 8.  Harrie Moors               78 (hs)

Op dinsdag 3 december vindt op onze 
doel een wedstrijd plaats van Senio-
ren Handboog Vereniging Sint Petrus. 
Dit is een wedstrijd waarbij de leden 
van deze vereniging op de doelen van 
diverse gastverenigingen een onder-
linge competitie afwerken. Aanvang 
14.00 uur

Lieshout - Hengel Sport Vereniging ’t 
Sluisje uit Lieshout heeft mooie plan-
nen met hun, aan het Elsduin gele-
gen, visvijver. 

Deze keurige vijver bestaat uit twee 
delen. Het, vanuit de schuilhut ge-
zien, linker gedeelte, is voor de vaste 
stok vissers. In dit gedeelte zijn voor-
zieningen getroffen om de strijd met 
de aalscholvers aan te gaan. Deze  
“roofvogels” eten per dag ongeveer 
500 gram vis per vogel en als er dan 
12 van deze vogels een bezoek bren-
gen aan onze vijver is de visstand snel 
geslonken. Dat de maatregelen zijn 
vruchten afwerpen blijkt uit het feit 
dat er regelmatig mooie en goede 
aantallen vis wordt gevangen op dit 
gedeelte van de vijver.

Op het rechter gedeelte van de vijver 
zijn er vergaande vorderingen voor 
de karperput.  Op dit gedeelte mag 
met de vaste stuk en de werphengel 
worden gevist. De reden van deze 
karperput is om de visstand te behou-
den. Vorige week is er karper uitgezet 
die al groter is van formaat zodat de 
aalscholver deze vissen niet kan veror-
beren. Deze vis kost gemiddeld 7,50 
euro per kilo, de aalscholver is dus 
niet alleen een aanslag op de visstand 
maar ook op de clubkas. 

HSV ‘t Sluisje is als vereniging dan 
ook heel blij dat Dave Butler, van 
DB Hengelsport uit Helmond, en  

Kweekcentrum Valkenswaard hebben 
bijgestaan om deze vis uit te zetten. 
Een mooie hoeveelheid vis, die de le-
den van HSV ’t Sluisje vele uren van 
spannende ontspanning zal geven.

Een prachtig initiatief dat bedrijven 
en particulieren een bijdrage willen 
leveren zodat vissers van  de ruim 
300 leden tellende vereniging toch 
hun hobby kunnen blijven uitoefenen. 
Dave Butler en Kweekcentrum Val-
kenswaard heel hartelijk dank.

Beek en Donk – Een wedstrijd tegen 
de schutters van Concordia Welvaren 
uit Erp en de schutters van de Batavie-
ren uit Rips voor het Zwaantoernooi 
was op zaterdag 23 november. Het 
was gezellig druk aan de meet en op 
sommige banen druk met pijlen in het 
geel. 

Theo de Jong van Strijd in Vrede 
schoot ze met compound met een 
vaste regelmaat in het geel waarmee 
hij de hoogste schutter van de avond 
werd met 234. Compounder Egbert 
Pashouwers uit Erp en Strijd in Vrede 
schutter Stefan Kouwenberg bleven 
met 231 nog dichtbij. Zo ook recurver 
Geertshuis uit de Rips met 229.

Vorig weekend was er het internatio-
naal indoortoernooi ‘Kings of Archery’ 
in Weert. De bezetting was sterk met 
verschillende topschutters uit ons ei-
gen land maar ook uit België en Duits-
land. Een aantal schutters van Strijd 
in Vrede namen hieraan deel om de 
nodige ervaring op te doen en zich te 
kunnen meten met de toppers, maar 
stiekem ook om de prijzen en natuur-
lijk het schietplezier. 

Recurvers Damian Vaes en Mark 
Kanters en compounders Karmen de 
Maaré, Manou de Jong, Stefan Kou-
wenberg, Jochem Wiering en Theo de 
Jong stonden aan de meet  in weert. 
Twee dagen pijlen schieten met de we-
tenschap dat de kans om de finale te 
bereiken klein is, maar kans is een kans 
in elke sport. Helaas slaagden geen 

van hen erin om de finales te bereiken, 
ondanks het vele geel  dat ze schoten. 
Maar sommige toppers schieten nu 
eenmaal pijl voor pijl in het geel en dan 
ook nog nagenoeg alleen maar tienen.

In de klasse recurve heren werd Mark 
11e en Damian knap 13e. In de klasse 
compound dames eindigden Manou 
en Karmen op een 15e plaats. De 
meeste deelnemers waren er in de 
klasse compound heren en dan is het 
niet verwonderlijk dat Stefan en Jo-
chem op een 32e plaats eindigden en 
Theo op een 47e plaats. Volgend jaar 
opnieuw meedoen want een dergelijk  
toernooi  met een sterke bezetting, 
niet ver van huis en in een prachtige 
entourage, maak je niet vaak mee.

Uitslagen 23 november
Compound
Theo de Jong 234, Stefan Kouwen-
berg 231, Manou de jong 227, Theo 
van den Dungen 222, 
Louis van de Zanden 217 en Kees van 
der Bruggen 206.

Recurve
Henk Caris 226, André Goedemans 
219, Wietse Aarden 212, Rita Segers 
207, Wim van de kerkhof 204, Antoon 
Leenders 202, Henk Leenders 189, 
Wim van den Eijnden 170, Toine Pou-
lisse 164 en Auke Segers 151.

Zaterdag 1 december is er een uitwed-
strijd bij Concordia Welvaren in Erp 
voor het Zulttoernooi. Aanvang 18.00 
uur.

Krijgsman Soranus sluit toernooi af

Krijgsman Soranus winnaar 1e ronde NHB beker

Uitslag 15e wedstrijd van het 50e van 
Ganzenwinkeltoernooi

Nieuwe vis voor HSV ‘t Sluisje

Schutters Strijd in Vrede meten 
zich met de top

Wandelen met 
‘De wandelpool’Laarbeek - Wandelen kun je altijd 

en overal, wandelen is wat ze te-
genwoordig noemen laagdrempe-
lig. Wandelen kun je alleen, met 
een groepje kennissen, bij een grote 
georganiseerde tocht maar ook met 
een klein groepje minder bekende of 
onbekende wandelaars.

Voor het wandelen in een klein 
groepje op vreemd terrein met een 
prima gids is ‘De wandelpool’ een 
uitstekende organisatie. De wandel-
pool wil mensen die graag in gezel-
schap van anderen wandeltochten 
ondernemen, in de gelegenheid stel-
len om samen op pad te gaan. De 
wandeltochten worden uitgezet door 
wandelaars die het leuk vinden om 
voor anderen een tocht te organise-
ren en uit te zetten op voor hen be-
kend terrein. Op de site staan iedere 
maand zo’n 60 tochten vermeld. Er 
zijn tochten van allerlei afstanden en 
snelheden op diverse plaatsen in Ne-
derland.

Bij iedere tocht staan de geplande 
snelheid en afstand, de datum, plaats 
en tijd van vertrek, de OV-mogelijk-
heden, opgave adres, het minimum 
en maximum aantal deelnemers en 
een korte beschrijving van de tocht 
vermeld.

Zo meldde Mari Vereijken zich zon-
dag aan voor een wandeling in het 
Savelsbos. Mari: “De vertrekplaats 
was Cadier en Ceer om 11.00 uur. 
In het Limburgse vertrek je natuurlijk 
vanuit zo’n bruin café. Ik was er om 
10.30 uur en denk in Limburg niet dat 
je dan de eerste bent. Die cafés zitten 
zondag ‘s morgens al aardig vol met 
kaarters en praters. Toen om 10.45 
de kerk tegenover leeg liep ,liep het 
café vol. Ook de wandelaars kwamen 
binnen gestroomd, uiteraard meteen 
duidelijk herkenbaar.”

“Er bleken er zich 7 te hebben aan-
gemeld, dus met onze leidster waren 
we met 8 personen. Een van hen had 
ik ooit eerder bij een wandelpool 
tocht getroffen. Even over 11 uur 
vertrokken we richting het Savelsbos. 
Al wandelend bleek dat Coralie (onze 
gids) de omgeving uitstekend kende. 
Overal kregen we uitleg. We kwamen 
onder meer bij een verborgen mer-
gelgroeve en een dassenburcht. Het 
waren dikwijls echte survival paadjes 
die we bewandelden, met soms ver-
rassende vergezichten maar ook ste-
vige klimpartijen.” Aldus Mari.

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl      Leliestraat 84, Beek en Donk 

  Direct contact?           Bel 06 27 05 21 20

Storing op tv, telefoon of internet 

Moeite met aansluiten van audio/video 

Aansluitingen/kabels niet op de juiste plaats

       Loonbedrijf   G.      anters

Tel. 0413-209709
06-22773371

Méér dan loonwerk alleen 
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rolschaatsen Kerstshow Rolschaatsvereniging Olympia 10 jaar, met een ‘vleugje Laarbeek’

Nieuwe sporthal uitdaging voor RC De Oude Molen

Mierlo - 10 jaar geleden organi-
seerde Rolschaatsvereniging Olym-
pia (Mierlo) haar eerste Kerstshow. 
Met minimale middelen zette een 
groep enthousiaste leden en vrij-
willigers, binnen 3 maanden, een 
Kerstshow neer. De bezoekers in 
Mierlo konden voor het eerst kennis 
maken met een nieuw evenement; 
de Kerstshow van Olympia!. 

Nu 10 jaar later is er veel veranderd! 
Drie wervelende shows, met veel 
pracht en praal, vele verschillende 
kostuums en bijna bij ieder show-
nummer verschillende decorstukken. 

Vleugje Laarbeek
Al 10 jaar zwaait nog steeds die 
enthousiaste groep de scepter bij 
Olympia. Vele Laarbeekse invloe-
den zijn in alle lagen terug te vinden 
in de Mierlose vereniging. Hoofd-
trainster Jeanne Janssens is al 10 
jaar de motor in de, nog steeds, 
bloeiende vereniging. Zowel bij de 
technische- als showtrainingen staat 
zij op de baan voor de juiste aan-
wijzingen. Ook de kostuums die in 
de afgelopen en aankomende Kerst-
show worden gedragen komen van 
haar hand! 

Dochter Kristy heeft zich gespecia-
liseerd in de showtrainingen terwijl 
zoon Robin voor de 10e keer op 

professionele wijze het licht en ge-
luid verzorgt met zijn bedrijf Sound 
& Light Technology. De familie 
Verbakel is zelfs in drie generaties 
vertegenwoordigd in de club. Opa 
Toon zorgt met zijn werkgroep in 
de aanloop naar de show voor alle 
decordoeken/stukken en tijdens de 
shows zorgt hij ervoor dat achter 
de schermen alles op rolletjes loopt. 
Dochters Hannie en Marianne ver-
zorgen al deze jaren de visagie voor 
de rijdsters en kleindochter Angel 
rolschaatst dit jaar voor het eerst in 
een drie shownummers mee, terwijl 
ze vorig jaar “alleen in de slee mocht 
zitten”. De Laarbeekse rijdsters Co-
let Claessens en Stephie Wiering zijn 
tevens 10 jaar lid en komen net als 
alle voorgaande jaren op de baan 
voor een aantal shownummer. 

Jubileumshow met medewerking 
van Harmonie St. Lucia Mierlo
Speciaal voor deze jubileumshow 
verleent de Mierlose Harmonie 
haar medewerking om samen met 
de rijdsters van Olympia de show 
op verrassende wijze te openen. 
“Liefde voor muziek” staat centraal 
in dit shownummer. In een 2,5 uur 
durende show passeren vele show-
nummers de revue. Shownummers 
in Kerstsfeer worden afgewisseld 
met serieuze thema’s. Ontroeren-
de shownummers met technische 

moeilijke shownummers en solo’s 
met groepen. Kosten noch moeite 
zijn gespaard om ook deze show 
weer tot een wervelende show te 
maken!

Zaterdag 21 december (19.30 uur) 
en zondag 22 december (13.30 en 

18.00 uur) staan de rijdsters van 
Olympia voor u klaar om te schitte-
ren voor de schermen. Een uitstapje 
voor het hele gezin, wat u zeker niet 
mag missen!

Reserveer uw toegangskaarten via 
kerstshow@rvolympia.nl of bel naar 

06-16084992 of 06-43579096. De 
entree bedraagt € 6,00 (t/m 12 jaar) 
en € 10,00. De toegangskaarten 
kunt u ook kopen bij de serviceba-
lie Plus Hans van Aerle, te Mierlo. 
Meer informatie over de Kerstshow, 
zie  www.rvolympia.nl

Beek en Donk - De nieuwe sporthal 
D’n Ekker is voor RC De Oude Mo-
len ook een nieuwe locatie om haar 
jaarlijkse KerstROLLERshow aan het 
publiek te presenteren. Voor de rol-
schaatsclub een flink karwei om het 
draaiboek van de Show en opbouw 
van het rolschaatstheater flink aan 
te passen. Natuurlijk voelt de club 
zich ook geroepen om deze nieuwe 
sporthal op gepaste wijze groots te 
openen.

De Show opbouwen en vorm geven 
rond een centraal thema is al twee 
jaar een groot succes gebleken. De 
denktank besloot om dit jaar een 
passend thema te vinden bij een 
nieuwe sporthal. “Eigenlijk willen we 
de sporthal op -Oude Molen wijze- 
openen” verteld Yvonne van Zut-
ven, een van de hoofdtrainers. “En 
bij een nieuw stadion denk je al snel 
aan een groots sporttoernooi, met 
alles erop en eraan”. Veel aandacht 
voor sport -in alle soorten en maten- 
maar wel op rolschaatsen natuurlijk. 
“En bij een sporttoernooi denken we 

natuurlijk ook aan alles eromheen, 
zoals de media die verslag doet, de 
mascottes en een grootse opening 
en geweldige afsluiting”. 

Het gonst al maanden van allerlei 
activiteiten bij het thuishonk van de 
rollerclub. Naast alle trainingen van 
alle acts van de voorstelling, wordt 
er ook flink geklust aan alle decors, 
attributen en kleding. Menig tripje 
naar de nieuwe sporthal om te be-
kijken hoe het theater daar gebouwd 
kan worden. Johan Janssen, een van 
de bedenkers van de opzet van het 
nieuwe rolschaatstheater is enthou-
siast. “Het heeft wel wat extra denk-
werk gekost, maar met alle ervaring 
die we hier in huis hebben, zijn we 
ervan overtuigd dat we een prach-
tige ambiance neer kunnen zetten. 
Het publiek zal ook in de nieuwe 
sporthal kunnen genieten van een 
prachtige omlijsting van de roller-
show. Voor alle obstakels hebben 
we een oplossing gezocht. We gaan 
voor de kwaliteit die de mensen van 
ons gewend zijn”. 

De rolschaatsvereniging heeft nog 
enkele weken om alles tot in de 
puntjes klaar te stomen en de acts te 
vervolmaken. Het publiek heeft nog 
enkele weken om kaartjes voor een 
van de voorstellingen te bemachti-
gen. Dus haast u naar de voorver-
koopadressen of de website.

De KerstROLLERshow wordt gere-
den op zaterdag 14 december om 
19.00 uur. En op zondag 15 de-
cember om 11.00 en 16.00 uur. In 
de voorverkoop kosten de kaarten 
€11,- (jonger dan 12 en ouder dan 
65 €9,-). Het wordt gereden in het 
rolschaatstheater in sporthal D’n Ek-
ker, Muzenlaan 2a, Beek en Donk. 
Meer info is te vinden op: 
www.rcdeoudemolen.nl 

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

Zoekt u een nieuwe 
tussenpersoon bij u in de buurt?

Wij zijn een ervaren, dynamisch en 
onafhankelijk assurantie- en financieel 

kantoor, dat zich heeft gespecialiseerd in het 
geven van totaaladvies, zowel voor 

particulieren als bedrijven.
Wij bieden u een onafhankelijk, vrijblijvend enWij bieden u een onafhankelijk, vrijblijvend en

deskundig advies. 

Neem eens contact op voor een 
kosteloos adviesgesprek.

UW ZORG, ONZE BORG

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64

Kerstman op glad ijs
www.kerstfairlieshout.nl
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paardensport Laatste winter paarden dressuurwedstrijd

Lieshout - De laatste winter paarden 
dressuurwedstrijd voor dit jaar werd 
gereden op 22 november in Manege 
D’n Perdenbak in Lieshout. Het was 
een mooie frisse avond en de buiten 
zandbak was perfect om los te rijden, 
waarna de proeven binnen gereden 
werden voor de jury. Onder het ge-
not van een hapje en drankje werd er 
na afloop gewacht op de punten en 
de prijzen voor de winnaars. Voor de 
laatste ruiter van iedere rubriek was 
er een zak wortels van Annie van 
Lankveld uit Beek en Donk.
 
Klasse L1 en L2 
1ste proef: 1. Maud Heynert met 
Don Diablo 197 punten, 2. ex equo 
Samantha v/d Ham met Vin Diesel en 
Sanne Scheepers met Aesy Quo alle-
bei 186 punten, 4. Mariska Geelen 
met Candy 183 punten, 5. Kim v/d 
Elsen met D. Misses 181 punten, 6. 
Samanth Lyons met Richie 181 pun-
ten, 7. Fenna Roefs met Wonderboy 
180 punten, 8. Patricia van Oorschot 
met Mylady Victory 171 punten.
2de Proef: 1. Kim v/d Elsen met D. 
Misses 189 punten, 2. Samantha v/d 
Ham met Vin Diesel 186 punten, 3. 
Mariska Geelen met Candy 183 pun-
ten, 4. Samantha Lyons met Richie 
182 punten, 5. Patricia van Oorschot 

met Mylady Victory 179 punten en 
6. Fenna Roefs met Wonderboy 176 
punten.
 
Klasse B 
1ste proef: 1. Sofie Houwen met 
Cosmo 202 punten, 2. Marjolein 
vd Nat met Ballistic 200 punten, 3. 
Maud Louwers Zachow 194 punten.
2de proef: 1. Sofie Houwen met Cos-
mo 205 punten, 2. Maud Louwers 
met Zachow 190 punten, 3. Marjo-
lein vd Nat met Ballistic 185 punten.
 
Klasse M1 en M2
1ste proef: 1. Annika Roodhart met 
Begijnhoeve’s Wondergirl 195 pun-
ten, 2. Marloes vd Laar met Coul-
thard 187 punten, 3. Syrche Corde-
wener met Zepp 185 punten, 4. Lieke 
vd Velden met Uppsala 171 punten, 
5. ex equo Patricia van Oorschot met 
BBB, Tessa van Schaik met Roma en 
Hilde van Gerwen met Cerona Gg 
169 punten, 8. Ines Scheibenbauer 
met Wish me luck 163 punten.
2de proef: 1. Annika Roodhart met 
Begijnshoeve’s Wondergirl 202 pun-
ten, 2. Marloes v/d Laar met Coul-
thard 187 punten, 3. Syrche Corde-
wener met Zepp 178 punten, 4. Hilde 
van Gerwen met Cerona Gg 175 
punten, 5. Lieke v/d Velden met Up-

psala 173 punten, 6. Ines Scheiben-
bauer met Wish me luck 170 punten, 
7. Tessa van Schaik met Roma 167 
punten, 8ste Patricia van Oorschot 
met BBB 166 punten.

In december zijn er geen wedstrijden 
in de Manege, maar in januari 2014 
pakken zij de draad weer op, op 17 
januari is er weer een paardenwed-
strijd en op 24 januari voor de pony’s. 

Wil je mee doen, stuur dan je inge-
vulde KNHS inschrijfformulier naar 
wedstrijdderaam@live.nl, of kijk op 
onze site www.stichtingderaam.nl 
voor meer info.

Marjolein v/d Nat met Balistic 

korfbal  Flamingo’s verliest van Heumen Dienstenveiling Korfbalclub 
Flamingo’s enorm succesLieshout - In de hoofdklasse B 

van het vrouwenkorfbal verloor 
Flamingo’s na een dramatisch ver-
lopen eerste kwart met 8-13 van 
Heumen. Bij rust was het 1-6. In 
de tweede helft was Flamingo´s 
de betere ploeg, maar Heumen 
benutte de kansen beter. 

Heumen sterk
Gaby Habraken en Manon van 
Eijndhoven konden na hun bles-
sures weer starten in de basis. 
Marleen de Groot nog niet. Verder 
zaten Lonneke Leenders en Sanne 
Scheepers op de bank. Flamingo’s 
was erop gebrand om de goede 
lijn in het spel door te zetten, maar 
zondag verliep het eerste kwart 
van de wedstrijd allesbehalve naar 
wens. Heumen korfbalde, combi-
neerde gevarieerd, vlot en soepel. 
Zowel de aanvallende als verde-
digende rebound was veelal voor 
Heumen. Bovendien waren de 
schoten goed. En omdat Flamin-
go’s de kans op 2-0 had laten lig-
gen profiteerden Heumen. Na een 
kwartier was het 0-5. Flamingo’s 
imponeerde tot dan toe weinig. De 

aanvallen waren kort en de scho-
ten misten kracht. 

Coach Tieneke Roffel besloot San-
ne Scheepers en Lonneke Leen-
ders in de ploeg te brengen voor 
Gaby Habraken en Robin Vogels. 
De wet van Murphy leek van toe-
passing, want vervolgens miste 
Flamingo’s ook nog een strafworp. 
Heumen nam over en scoorde uit 
de daaropvolgende aanval 0-6 van 
afstand. Na een time out keerde 
het tij langzaam maar zeker. Fla-
mingo’s ontworstelde zich aan de 
druk van Heumen en de aanval 
werd dreigender. De rebound was 
bovendien sterker en gelukkig te-
kende Anouk van Eijndhoven op 
slag van rust van afstand  voor 1-6.

Herboren 
Na de pauze had Heumen het 
geluk dat het snel een aantal ke-
ren van afstand doel trof, want 
Flamingo´s was na rust de betere 
ploeg. Aanvoerder Manon de Beer 
scoorde prachtig 2-6 uit de re-
bound. In de daaropvolgende liep 
Heumen naar 2-9 uit. Flamingo’s 

had eenvoudigweg pech met de 
kansen. De inhaalrace van de 
thuisploeg was mooi en het ver-
trouwen groeide. Van 2-9 was het 
een minuut of vier voor tijd 8-10 
geworden. Juist op dat moment 
scoorde Heumen, de definitieve 
nekslag voor Flamingo’s. Een te-
rechte zege voor Heumen dat de 
basis voor de overwinning voor 
rust legde. 

Voor Flamingo’s scoorden: Sanne 
Scheepers, Lonneke Leenders en 
Anouk van Eijndhoven elk 2x. Ma-
non van Eijndhoven en Manon de 
Beer 1x.

Senioren 2, gesponsord door Ha-
rold Vereijken Gereedschappen en 
Verhuur, kende ook geen geluk-
kige middag. Tegen Altior 2 uit 
Heeswijk – Dinther kon Flamin-
go’s tot 2-2 goed volgen. Daarna 
maakten de Mariahoutsen de kan-
sen niet af. Eindstand 5-8.

Mariahout - Afgelopen zaterdag 
vond in het Buurthuis in Mariahout 
de dienstenveiling plaats die ge-
organiseerd werd door Korfbalclub 
Flamingo’s. Onder grote belangstel-
ling werden de maar liefst 160 aan-
geboden diensten geveild.

Er was een grote verscheidenheid aan 
diensten zodat er voor elke aanwe-
zige wat wils was. Zelfs de aller jong-
ste leden van Flamingo’s hebben hun 
beste beentje voor gezet en boden 
diensten aan variërend van het bak-
ken van cupcakes tot aan het doen 
van klusjes in en om het huis.

Naast aangeboden diensten door de 
eigen leden mocht Flamingo’s re-
kenen op de support van een groot 
aantal ondernemingen en particulie-
ren uit Laarbeek en omgeving. De 
door hen aangeboden diensten wa-

ren zeer in trek en er werd dan ook 
flink op geboden. Hartelijke dank 
aan allen die Flamingo’s een te vei-
len dienst ter beschikking hebben 
gesteld. Deze feestelijke avond is een 
prachtige aanloop naar het 50-jarige 
jubileum dat zij vieren op vrijdag 30 
en zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 
2014.

Korfbalclub Flamingo’s is meer dan 
tevreden met het verloop van de 
avond en de weg ernaar toe. Via deze 
weg dank aan de vele vrijwilligers die 
de handen uit de mouwen hebben 
gestoken om hier een succes van te 
maken en uiteraard aan een ieder 
die een dienst ter beschikking heeft 
gesteld. En niet te vergeten dank aan 
alle aanwezigen! Jullie gezelligheid, 
enthousiasme en niet te vergeten jul-
lie biedingen zijn ongeëvenaard!

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl

F 0492 - 450812  
E info@artifexfinance.nl  
I  www.artifexfinance.nl

Beekerheide 6C,  A
Beek en Donk    .

0492 - 450811 T

F 0492 - 450812  
E info@artifexfinance.nl  
I 

A
Beek en Donk    .

T

Wij zijn een klein administratie & belastingadvieskantoor en verzorgen
voor u alle voorkomende werkzaamheden zoals hieronder aangegeven.

Onze visie is de kleine ondernemer de gewenste taken uit handen nemen en deskundige 
adviezen geven met een juiste prijs-kwaliteitverhouding. 
Wij stellen graag een vrijblijvende offerte voor u op.

Wendy Claassen & Theo Giebels

• Financiële administraties
• Jaarrekeningen en rapportages
• Belastingaangiftes (ook particulieren)
• Salarisadministraties

• Financieel en fiscaal advies
• Begeleiding startende ondernemers
• Overige administratieve werkzaamheden
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MooiLaarbeekkrant
volleybal FingoReclame; Bedovo 

MA1 pakt winst in Helmond
Beek en Donk - Na de eerdere drukke 
volleybalweek stond er in de Nevobo-
competitie deze keer slechts één wed-
strijd op het programma. FingoRecla-
me; Bedovo MA1 speelde in Helmond 
tegen Polaris MA1.

Met een wat kleinere bezetting dan 
normaal reisde het eerste meidenteam 
van Bedovo af naar Helmond om daar 
te spelen tegen Polaris Meisjes A1. Na 
de overtuigende voorgaande wed-
strijd, die Bedovo met 4-0 won, waren 
de meiden ook nu vastberaden om de 
nodige punten te pakken. Onder lei-
ding van coach Remco van der Vorst 

begonnen de volleybalsters sterk. Es-
ther van Dijk bracht het team direct 
op grote voorsprong met een sterke 
servicereeks en daarmee was de toon 
gezet. De eerste set werd overtuigend 
gewonnen. 

In het vervolg werden de Helmondse 
meiden echter wakker en zij groeiden 
in de wedstrijd. Ze wisten de zwakke 
punten van Bedovo te vinden en won-
nen de tweede set uiteindelijk nipt met 
25-23. FingoReclame; MA1 herpakte 
zich echter en al ging het hen niet zo 
gemakkelijk af als in de eerste set, ze 

lieten geen ernstige steken meer val-
len. Bedovo won met 1-3.

In de recreantencompetitie was het 
drukker voor Bedovo. Op woensdag-
avond 20 november stond vanaf 19.30 
uur voor alle teams een wedstrijd op 
het programma. Alleen het tweede 
heren recreantenteam, Vogels Auto-
bedrijf, wist niet te winnen. Sportshop 
Laarbeek; Heren Recreanten 1 en de 
dames van Slagerij Brouwers en Olie-
handel Maas waren meer succesvol 
en gingen met de overwinning aan de 
haal.

Lieshout - Al weken was hij vol-
geboekt, de ’t is voor niks loop in 
Geldrop. Niet omdat er geen inschrijf-
geld betaald hoeft te worden maar 
omdat het een geweldig mooie loop 
is. Het parcours is uitgezet over de 
Strabrechtse Heide en je kunt kiezen 
tussen 6, 10, 15, 21, 30 of zelfs 42 ki-
lometer. Je kunt deze afstanden hard-
lopen maar ook wandelen.

12 leden van Runnersclub Lieshout 
gingen in Geldrop van start. Als eer-
ste vertrokken de wandelaars, Els Vor-
stenbosch, Toos van Bussel en Loes en 
Hans Janssen, voor een afstand van 10 
kilometer. Even later gingen de lopers 
Gerard Vorstenbosch, Marjan van den 
Tillaar, John Driessen en Mies van Ber-
lo van start voor de 21 kilometer. Mies 
liep in plaats van John Pennings. John 
beterschap en zoals je al zei, volgend 
jaar ben je er weer bij. Marcel van Eck, 
Twan Sterken en Peter Rüp liepen 10 
kilometer, Tonny Rüp koos voor de 6 
kilometer. 

De lopers gingen voortvarend van 
start, in het begin over goede fiets-
paden en onderweg nog even aange-
moedigd door de wandelaars van RCL. 
Na 10 kilometer werd het minder, de 
paden werden smaller en hier en daar 
was het slecht door de  sporen van 
zware tractoren. De laatste kilome-

ters gingen over het parcours van de 
Schietbergcross met wat klimmetjes en 
veel mul zand. John Driessen en Mies 
van Berlo hadden tot de 15 kilometer 
samen gelopen, op het zware gedeelte 
was Mies net iets sterker en finishte in 
1:37:25 John volgde in 1:38:11. Ook 
Gerard en Marjan liepen lange tijd sa-
men, Marjan bereikte de finish in 1:55 
10 op de voet gevolgd door Gerard in 
1:55:19. Tony Rüp maakte de 6 kilo-
meter vol in 34:45, terwijl man Peter 

de 10 kilometer liep in 50:24. Twan 
Sterken liep een mooie tijd van 48:50 
en Marcel van Eck verbaasde vriend en 
vijand door op dit zware parcours een 
persoonlijk record te lopen van 49:55. 
Intussen stonden de wandelaars al-
weer aan de finish om de lopers nog 
eens aan te moedigen voor de laatste 
meters. Na afloop was het nog gezellig 
na-kletsen en peperkoek die ze kregen 
van de organisatie ging erin als koek.

Lieshout - Zondag 1 december wordt 
de 34e jeugdveldrit gereden. In de di-
recte omgeving van ‘t Hof in Lieshout 
is een parcours uitgezet waarop bijna 
130 jongens en meisjes uit geheel 
Nederland hun wedstrijden rijden.

De deelnemers zijn 8 tot 14 jaar oud 

en in het bezit van een KNWU licentie. 
Er zijn zeven leeftijden en dus ook ze-
ven wedstrijden. om 12.00 uur is het 
eerste startschot. De allerjongste wiel-
renners gaan dan de bossen in voor 
hun wedstrijd. het beloven spannende 
wedstrijden te worden, waar de Du-
velsberg scherprechter zal zijn.

De organisatie van de jeugdveldrit be-
rust bij supportersclub ‘De Lieshoutse 
Wielrenners’ in samenwerking met 
RTC ‘Buitenlust’. Meer informatie is te 
vinden op de website www.lieshoutse-
wielrenners.nl. U bent van harte wel-
kom. De entree is gratis.

Aarle-Rixtel - Ook bij de tweede Aan 
de Wielen-cross, op zondag 24 no-
vember, waren de weersomstandighe-
den prima en dus werd het een snelle 
wedstrijd. 

Er stond dit keer geen maat op Ruud 
Kooijmans uit Beek en Donk, want na 
een slechte start reed hij in de tweede 
ronde bij iedereen weg en won met 
grote voorsprong. Leon Rooijakkers 
uit Gerwen soleerde naar een prima 

tweede plek en daarachter was volop 
strijd om de derde plaats. Door kramp 
viel Jean Pierre Vreugde daaruit weg, 
maar Jef van Dijk, Ad Dekkers en 
Marcel Akkermans duelleerden tot op 
het laatst om die podiumplaats. In de 
sprint werd Ad 3e, Jef 4e en Marcel 5e. 

In het algemeen klassement gaan Ad 
Dekkers en Henk Mertens in categorie 
een nu aan de leiding. In de tweede 
categorie zegevierde Bram Swinkels 

voor Tjerk Bijlsma en Lud Antonie. 
Bram staat hier aan de leiding. Jan 
Schalks was de beste in categorie drie 
voor Adri Donkers. Adri staat er hier 
het beste voor.

De volgende wedstrijd is de koppel-
cross op 29 december, welke we sa-
men met de Runnersclub Lieshout or-
ganiseren.

Beek en Donk - Tegen de directe 
concurrent Meulensteen/van Lies-
hout verloor FC v.d. Burgt haar eer-
ste punten van dit seizoen. Meu-
lensteen keek al snel tegen een 
achterstand aan, maar wist halver-
wege de wedstrijd weer op gelijke 
hoogte te komen. In een wedstrijd 
vol strijd en beleving, wist v.d. 
Putten namens Meulensteen in de 
slotfase ook nog de winnende 2-1 
eindstand op het bord te schieten. 
De ploegen zijn daarmee op gelijke 
hoogte op de koppositie gekomen, 
maar dankzij een beter doelsaldo 
blijft FC v.d. Burgt vooralsnog kop-
loper.

El Sombrero Verhuur won met 4-6 
van Den Hurk Vastgoedmanage-
ment. Een tussensprint van een mi-
nuut of 6 bleek achteraf de beslis-
sende fase in de wedstrijd. In die 
periode wist El Sombrero 4 keer te 
scoren, en dat deed Den Hurk de das 
om. Daarmee wisselden de ploegen 
van plek op de ranglijst, waardoor 
Den Hurk lantaarndrage r werd in 
de B-klasse, ondanks drie goals van 
clubtopscoorder T. Kuypers.

Volop strijd en spanning in het duel 
tussen Puur Baden en Hurkmans 
Plaatwerk BV met laatstgenoemde 
als uiteindelijke winnaar. Hurkmans 
wist halverwege de strijd een 0-2 
voorsprong te nemen, maar Puur 
Baden drong aan en ging voor de 
aansluitingstreffer. Die kwam er wel, 
maar 1 minuut later was de marge 
alweer hersteld en viel de hoop van 
Puur Baden in duigen. Dat in de laat-
ste minuut nog de eindstand op 2-3 
werd bepaald, deed niets meer af 
aan de 3 punten voor Hurkmans.

Rijwielhandel v.d. Berg was heer en 
meester in het duel met Sevenmiles.
nl/Cafe Zaal Dave v.d. Burgt. Zeker 
na de voorsprong werden de ruimtes 
op het veld groter en wist v.d. Berg 
daar optimaal van te profiteren met 
een aantal prima goals. De 0-4 eind-
stand was dan ook een goede afspie-
geling van de krachtsverhoudingen 
in een duel waarin Sevenmiles.nl te 
weinig wist te creeeren.

Na een gelijkopgaande start won 
Vesters/Roos weer eens overtuigend. 
Cafe Thuis kon tot een kwartier voor 
het einde nog bijblijven tot 3-3, maar 
een hernieuwde voorsprong voor 
Vesters/Roos luidde een, toch nog, 
ruime winst in. Thuis wist wel een 
nieuw record voor dit seizoen te ves-
tigen door 2 keer in 1 duel een eigen 
goal te maken, maar dat deed niets 
af aan de superioriteit van Vesters/
Roos dat met een 9-3 overwinning 
een positieve draai aan het doelsaldo 
gaf.

Van Kuringe Adviesgroep wist in 
een lastige wedstrijd toch maar weer 
eens de volle winst te pakken tegen 
Gebox Antiek en Vloeren. Gebox 
voetbalde goed mee en creëerde zelf 
ook wel wat kansjes, maar de hech-
te defensie van v. Kuringe geeft dit 
seizoen weinig weg. De ploeg hoeft 
daardoor ook niet veel te scoren om 
toch de punten mee naar huis te ne-
men, getuige de 2-1 winst, waarbij 
P. Alvarez met zijn twee goals zich 
matchwinner mocht noemen.

Uitslagen, programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

Beek en Donk - Het eerste herenteam 
van handbalvereniging Bedo staat na 
vijf wedstrijden ongeslagen boven-
aan. Ze reisden af naar Oss om het op 
te nemen tegen Olympia, de nummer 
2, welke met één verliespunt de heren 
uit Beek en Donk in de nek zat. 

Bedo begon redelijk aan de wedstrijd 
en kwam via enkele goede en snelle 
aanvallen op een 4-6 voorsprong. 
Olympia had echter een jeugdig, maar 
talentvol team en knokte zich hierna 
terug in de wedstrijd (7-7). Tot vlak 
voor rust ging het gelijk op, maar in de 
laatste minuten zakte Bedo in en wist 
Olympia hiervan te profiteren. Enkele 
domme en onnodige overtredingen 
van Bedo leiden tot diverse tijdstraf-
fen, waarbij Bedo zelfs op een gege-
ven moment met 4 veldspelers over 
bleef. Gevolg: 15-14 ruststand voor 
de gastheren. 

De 2e helft begon dramatisch voor 
Bedo en Olympia maakt hier dankbaar 
gebruik van door uit te lopen naar een 
verschil van maar liefst 4 doelpunten 
na 10 minuten (19-15). De wedstrijd 
leek al vroeg in de 2e helft beslist, 
maar vrijwel uit het niets kreeg Bedo 
de geest. Bij een 21-17 stand scoorde 
de heren 4 keer achter elkaar en trok-
ken daarmee de stand weer gelijk 
(21-21). Het werd weer een wedstrijd. 
In het vervolg werd er om en om ge-
scoord door beide teams, waarbij Bedo 
telkens 1 doelpunt voorsprong nam en 
Olympia op gelijke hoogte kwam. Dit 
duurde tot 26-26, toen nam Bedo een 
voorsprong van 2 doelpunten en deze 
werd uiteindelijk niet meer uit handen 
gegeven: 28-31

Heren 2 trad aan bij Niobe uit Asten. 
De wedstrijd begon helaas met een 
eerste doelpunt van Niobe maar dit 
werd al snel rechtgezet door BEDO 
door wat snelle passes en break-outs 

waarmee de stand na enkele minuten 
al op 1-3 stond. Het bleek wel dat dit 
een pittige pot zou worden want in de 
eerste helft waren de gele kaarten al 
aan beide kanten uitgedeeld waardoor 
deze al snel op waren en er alleen nog 
2 minuten tijdstraf gegeven kon wor-
den. BEDO wist de voorsprong te hou-
den en uit te bouwen tot een 11-15 
ruststand. 

De tweede helft verliep wat onrustig 
maar BEDO wist een voorsprong van 
enkele punten in stand te houden. Na 
een 2 minuten tijdstraf voor BEDO 
werd er door de wedstrijdtafel geflo-
ten omdat de desbetreffende speler 
schijnbaar 2 seconden te vroeg het 
veld in was gegaan. Dit zorgde voor 
wat onenigheid op de bank van BEDO 
omdat dit niet goed gecommuniceerd 
zou zijn. Verder is hier nog niets over 
te vertellen omdat hier nog het een en 
ander over uitgezocht moet worden 
maar het kwam er op neer dat BEDO 
daarna nog slechts met 4 spelers en 
een keeper in het veld stond. Dus er 
moest flink verdedigd worden om de 
voorsprong van slechts 3 punten te 
behouden. Nadat de tijdstraffen weer 
afgelopen waren was dit aardig gelukt 
met nog steeds 1 punt voorsprong. 
Iedereen van BEDO was nu gebrand 
en vol gefocust op die overwinning. 
Er volgden breaks en mooie wissel-
tjes samen met een flinke verdediging 
waardoor de eindstand van 24-29 kon 
worden genoteerd in het voordeel van 
BEDO.

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

hardlopen Runnersclub in ‘t is voor niks loop 
in Geldrop

FC v.d. Burgt 
verliest eerste 
punten

Heren 1 HV 
Bedo verstevigt 
koppositie

vlnr. Mies van Berlo, Gerard Vorstenbosch en Marjan van den Tillaar 

handbal

zaalvoetbal

wielersport 130 kinderen rijden 34e jeugdveldrit

Sterke Ruud Kooijmans in 2e ADW-cross

€ 17,

Onderhoud en APK
Pechhulp vanaf

50
per maand

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103



Donderdag 28 november 201332 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

Donderdag 28 november
Politiek Café
20.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Vrijdag 29 november
Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café Thuis, 
Beek en Donk

Zaterdag 30 november
Inloopspreekuur Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, 
Aarle Rixtel

Tentoonstelling ruimtelijk werk en 
schilderijen t/m 22 dec.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Prinsenreceptie
18.30 uur, MFC de Dreef, 
Aarle-Rixtel

Ganzegats bassistje roaie
19.00 uur, MFC de Dreef, 
Aarle-Rixtel

&RG teens Pepernoten disco
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

5-jarig jubileum Die Milka’s
20.00 uur, Café Deja Vu, 
Aarle-Rixtel

Live-muziek met Dos Paulos
22.00 uur, Herberg `t Huukske,
Beek en Donk

Zondag 1 december
Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk

Spinningmarathon
11.00 uur, Sportcentrum Coach, 
Beek en Donk

Prijsuitreiking 50e van 
Ganzenwinkeltoernooi
11.00 uur, Doel HBS de Eendracht, 
Aarle Rixtel

34e Jeugdveldrit Lieshout
12.00 uur, ‘t Hof, Lieshout

Cursisten Gallery Berkendijkje 
exposeren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Expositie jaren ‘50-’60
14.00 uur, Heemkamer/museum 
Bosscheweg, Aarle-Rixtel

25+ middag, live muziek
17.00 uur, Herberg `t Huukske, 
Beek en Donk

Maandag 2 december
Oefenavond EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Woensdag 4 december
‘Sint en Piet’ toernooi bij Badmin-
ton Club Lieshout
18.30 uur, Sporthal De Klumper, 
Lieshout

Filmvoorstelling Sinterklaas en de 
gouden pendule
18.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 6 december
Uittocht Sinterklaas
18.30 uur, Kiosk, Aarle-Rixtel

&RGteens en &RG PLUS 
kerststukjes maken
19.30 uur, Scouting 
Lieshout/Mariahout

Café Deja Vu bestaat 2 jaar!
20.00 uur, Café Deja Vu, 
Aarle-Rixtel

Zaterdag 7 december
Wijnactie Koninklijke Harmonie O & U
10.00 uur, Beek en Donk

Winterbos Fair Aarlese Heikant
10.00 uur, Kerstbomenbos Kitty 
Schuurmans, Aarle-Rixtel/Bakel

Jeugdprinsenreceptie de Raopers
14.11 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout

Prinsenreceptie de Raopers
19.11 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout

Café Deja Vu bestaat 2 jaar!
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Zondag 8 december
Cursisten Gallery Berkendijkje 
exposeren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Dinsdag 10 december
Kerstviering Zonnebloem 
Beek en Donk
13.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Woensdag 11 december
Repair Café Lieshout
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Interieur workshop 
‘ontdek je interieur stijl’
19.30 uur, Hubertusweg 6, 
Beek en Donk

Vrijdag 13 december
De Boemerang Disco ‘Aprés ski’
19.30 uur, Tienerruimte achter 
ontmoetingscentrum, Beek en Donk

Zaterdag 14 december
Jeugreceptie CV de Heikneuters 
Mariahout
14.30 uur, Café/Zaal de Pelgrim, 
Mariahout

Receptie CV de Heikneuters Mariahout
19.00 uur, Café/Zaal de Pelgrim, 
Mariahout

KerstRollershow
19.00 uur, Sporthal den Ekker,
Beek en Donk

&RG PLUS disco on tour
20.30 uur, Cendra Aarle-Rixtel

Avond in winterse sfeer met 
‘Un Bietje Brabants’
20.30 uur, Buurthuis Mariahout

Sold Out!
21.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Zondag 15 december
KerstRollershow
11.00 uur, den Ekker, Beek en Donk

Winterfeest met Shop-in-Shop event
12.00 uur, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk

Kerstfair Lieshout
13.00 uur, Lieshout

Cursisten Gallery Berkendijkje 
exposeren hun werk
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Kerstconcert
14.30 uur, Michaëlkerk, 
Beek en Donk

KerstRollershow
16.00 uur, den Ekker, Beek en Donk

Donderdag 19 december
Frans Biemans Kerstballentoernooi
18.30 uur, Sporthal De Klumper, 
Lieshout

Vrijdag 20 december
&RG teens kerstgaladisco
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout


