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Aarle-Rixtel - Volledig uitverkocht 
waren beide avonden van het 
‘Oktoberfest Aarle-Rixtel’ dat 
4 en 5 oktober plaatsvond in 
de feesttent aan de Dorpsstraat 
te Aarle-Rixtel. Dit evenement 
in Duitse sfeer, compleet met 
Lederhosen, Schlagers en 
bierpullen, werd dit jaar voor de 
tweede keer georganiseerd door 
‘De Klokkendorper’.

Het eerste vat bier 
Met het aanslaan van het eerste 
vat bier door burgemeester Hans 
Ubachs en Bavaria-directeur Noud 
Swinkels, werd het ‘Oktoberfest’ 
op vrijdagavond iets na achten 
officieel geopend. Dit eerste 
vat werd geschonken door 
Bavaria en ‘De Klokkendorper’. 
Medeorganisator Hein van Brug: 
“Op deze manier zeggen we 
tegen onze gasten, welkom op 
ons feest.” Na enkele ferme halen 
van de burgemeester, voor de 
gelegenheid in Duitse stijl gekleed, 
stroomde het bier goed uit het vat 
en werden de eerste pullen gevuld. 

‘Ein Festival der Liebe’
“Jetzt geht’s los!” riep 
‘Klokkendorperzanger’ Celio van 
Gerwen. Samen met het publiek, 
veelal gekleed in Tirolerhose 
of Dirndl, zette hij het eerste 

‘Ein Prosit’ in van die avond. 
‘De Klokkendorper’ wisten de 
bezoekers, die aan lange tafels 
zaten, al snel in ‘Oktoberfest’-
stemming te brengen met 
Schlagers als ‘Rosamunde’ en 
’Festival der Liebe’. Al tijdens de 
eerste meesterlijke trompetsolo’s 
van Hein van Brug, Ton Swinkels 
en Jos de Vos, ging iedereen naast 
of op de banken staan dansen. 
Ook de prachtig in Duitse stijl 
versierde feesttent en de sfeervolle 
verlichting droegen bij aan dit 
‘Oktoberfest’-gevoel.

Vanaf 22.00 uur konden de talrijke 
feestvierders genieten van de Zuid-
Limburgse feestband ‘Wir sind 
SPITZE’. Zij brachten een mooie 
mix van populaire Schlagers, 
Après-Skihits, rocksongs en 
polka’s ten gehore met als gevolg 
dat de dansvloer vol bleef tot 
de kleine uurtjes. Bezoekster en 
vrijwilligster Marie-José Hagelaar: 
“Het is gewoon één groot feest.”

Een schot in de roos 
Na 45 jaar blaaskapellenfestival, 
vond vorig jaar het eerste Aarlese 
‘Oktoberfest’ plaats. Saxofonist 

Marc Van Roij: “Door de 
teruglopende bezoekersaantallen 
en geen aanwas van jeugd, 
moesten we een ander concept 
zoeken.” “Bovendien paste 
ons vernieuwde repertoire met 
Duitse Schlagers en feestmuziek 
niet meer bij een traditioneel 
blaaskapellenfestival,” aldus 
accordeoniste Diana Meulendijks. 
Uit de goedgevulde tent, met 
feestende bezoekers van alle 
leeftijden, bleek dat dit vernieuwde 
concept een schot in de roos is.

Het festival draait volledig 
op een grote groep trouwe 
vrijwilligers en enthousiaste 
sponsoren. Marie-José Hagelaar: 
“De ‘Klokkendorper’ vinden het 
super, al die hulp. Er zijn er die 
al jaren meedoen.” Vrijwilliger 
Hans Verbakel: “Ik ben al 25 jaar 
vrijwilliger. De eerst keer beviel zo 
goed dat ik ben blijven plakken.”

Zaterdagavond: ‘Woenderbaar’
“Het lukte in één keer,” aldus 
een trotse prins Carnaval Riny 
Oosthoek die samen met Ton 
Scheepers van de Rabobank op 
zaterdag het eerste vat aansloeg. 

De ‘Klokkendorper’ verzorgden 
wederom een spetterend 
openingsoptreden waarna 
de partyband ‘Woenderbaar’ 
het stokje overnam met een 
‘wunderbare’ show vol bekende 
Duitse tophits. Zowel op de 
dansvloer als op de banken werd 
volop gedanst en de pullen bier 
namen gretig aftrek. Bezoeker Jos 
Sloots: “Het is nog gezelliger dan 
vorig jaar.” “Het mooiste is dat ze 
allemaal meedoen, iedereen is ook 
leuk verkleed ” vulde bezoeker Jos 
Pennings aan. “Alleen worden de 
pullen op een gegeven moment 
wel zwaar,” grapte Jos Sloots.

Genieten 
‘De Klokkendorper’ zijn heel 
blij met de tweede, en zeker 
niet de laatste editie van het 
‘Oktoberfest’. Diana: “We krijgen 
heel veel positieve reacties.” 
Hein: “We hebben nu een goed 
draaiboek. Daar kunnen we de 
komende jaren mee vooruit.” 
Medeorganisator Gerrie Hagelaar: 
“We doen dit feestje voor het 
dorp. We genieten van de mensen 
die aan het genieten zijn.” Hein, 
nadat hij nog eens naar de 
feestvierders keek: “Hier heb ik 
niks meer aan toe te voegen.”

Fotografen: Ted Vlemmings en Nikki Barten

Aan alles is te merken dat de herfst in 

aantocht is. De dagen worden korter en de eerste bladeren 

vallen van de bomen. Tijd om de tuin klaar te maken voor het 

herfst- en winterseizoen! 

In deze editie van De MooiLaarbeekKrant vindt u De 

Groenstrook. Een groene strook door de krant met advertenties 

van topbedrijven, bruikbaar advies en scherpe aanbiedingen! 
Groenstrook. Een groene strook door de krant met advertenties 

van topbedrijven, bruikbaar advies en scherpe aanbiedingen! 

Mooi de winter in
Hier start de groenstrook...

De nieuwe jeugdgemeenteraad van Laarbeek
Laarbeek - De nieuwe jeugd-
gemeenteraad van Laarbeek werd 
gisterenmiddag geïnstalleerd. 
Dinsdag werden de nieuwe 
jeuggemeenteraadsleden bekend-
gemaakt via Radio Kontakt. 

Bij de installatie woensdag werden 
tevens de wethouders gekozen. De 
groep, bestaande uit 20 kinderen 
uit groep 7 en groep 8, gaat het 
komende jaar samen vergaderen 
en projecten oppakken om 
Laarbeek te verbeteren. Eén van 
deze projecten is de uitreiking van 
de kinderlintjes. Lees meer over de 
jeugdgemeenteraad op pagina 9 
van deze krant. Kijk daarnaast op 
www.mooilaarbeek.nl/fotos voor 
alle foto’s van de installatie.
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vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

Het is hoogst merkwaardig hoeveel tijd 
en geld de mens verspillen wil om iets 
voor niets te krijgen.

Robert Lynd 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Rijdende van Lieshout naar Aarle-Rixtel staat het straatnaambord 
rechts van de weg, aan het begin van een zandpad dat daar het bos 
ingaat. De naam ‘Brierke’ is afkomstig van barrière of barrier, wat 
grens betekent. Er is op de grens van Lieshout en Aarle-Rixtel een tol-
barrier geweest. Die bevond zich niet hier, maar bij een boerderij (zie 
foto) op de (oude) Aarleseweg, vlak vóór de Peesgalloop, die de grens 
vormt tussen Lieshout en Aarle-Rixtel. Het gebied waar nu het bordje 
‘Brierke’ staat, heette in de volksmond ‘De neije weiruld’.

In de raadsvergadering van 26 juni 1849 stemde de raad van de ge-
meente Lieshout in met plannen om een provinciale grintweg aan te 
leggen. De gemeente Lieshout zegde een bijdrage toe van tiendui-
zend zeshonderd gulden. Als aanvullende voorwaarde werd gesteld 
‘dat alle ingezetenen binnen deze gemeente zullen vrij zijn van tol’.  
Op 5 maart 1852 werd de weg openbaar aanbesteed. Het traject 
Sint-Oedenrode, Lieshout, Helmond was 21261 ellen lang (ellen hier 
te lezen als meters). De aanbesteding werd gegund aan H.Lathouwers 
uit Vught, voor 80.000 gulden.  Het traject Sint-Oedenrode, Lieshout, 
Helmond was klaar in oktober 1854. Vrijheid van tol zat er echter 
voor de inwoners van Lieshout niet in.

Die tol werd o.a. geheven bij ’t 
Brierke door een tollenaar. Die 
pachtte een tolbarrier. Een ge-
deelte van de tol hield hij achter 
als loon, het resterende was voor 
de gemeente of provincie. Wat 
de tarieven bij ’t Brierke waren, 
is niet bekend. Tarieven verschil-
den van gemeente tot gemeente. 
Enig houvast geeft  de tarievenlijst van een tolbarrier in Hees bij Oss. 
Voor een bespannen of onbespannen ezel of een hondenkar, 1 cent. 
Ook een boer met een aangelijnd varken moest 1 cent betalen. Een 
gezadeld paard kostte 4 cent. Een tweewielige kar met paard 3 cent. 
Had de kar vier wielen, dan liep het tolgeld op naar 6 cent. Fietsers 
waren er nog niet en voetgangers konden vrij gebruik maken van de 
weg.

Jac Babin
Informatie Heemkundekring ’t Hof van Liessent

’T BRIERKE 

Laarbeek - Vlakbij het Kamerven, 
op de grens van de gemeenten 
Nuenen c.a., Laarbeek en 
Helmond, staan vier oude palen 
met een G aan één kant en een N, 
M of H aan de andere kant. 

Twee palen staan op de grens 
tussen de gemeenten Laarbeek 
en Nuenen c.a. (1). De derde 
paal staat op de grens tussen de 
gemeenten Helmond en Laarbeek, 
waar deze een knik maakt (2). De 
vierde paal staat precies op het 
zogenaamde ‘drielandenpunt’, de 
plek waar de gemeenten Nuenen 
c.a., Laarbeek en Helmond bij 
elkaar komen (3). 

Het houdt inmiddels ook de 
gemoederen bij de Nuenense 
heemkundekring De Drijehornick 
bezig. Heemkundelid Louis 

Bressers vond op oude kaarten op 
dit drielandenpunt ‘Paal Kamerven’ 
terug, destijds de grens tussen 
de dorpen Lieshout, Nuenen en 
Stiphout (Lieshout was tot 1998 
nog een zelfstandige gemeente 
en Stiphout tot 1968). Dit, en de 
letter G op de grenspaal, doet 
vermoeden dat het om grenspalen 
gaat. Maar wat betekent dan die 
N, M of H op de palen? De N zou 
kunnen verwijzen naar Nuenen, 
maar waarom alleen de N en niet 
de S van Stiphout of de L van 
Lieshout? 

Herkent u deze palen en weet u 
hier mogelijk iets meer over te 
vertellen? De MooiLaarbeekKrant 
is hier heel benieuwd naar. 
Stuur uw reactie per e-mail naar 
redactie@mooilaarbeek.nl. 

‘Mysterieuze’ grenspalen 

Lieshout - De Dorpsraad van 
Lieshout  houdt op woensdag 
16 oktober 2013 wederom een 
Repair Café. In het Dorpshuis 
aan de Grotenhof 2 draait het die 
middag allemaal om repareren en 
ontmoeten. Tussen 13.30 uur en 
16.00 uur staan diverse vaklieden 
voor u klaar.

Kleding, kleine houten 
meubelstukken, fietsen en 
klein huishoudelijk elektrische 
apparatuur kunnen daar allemaal 
een tweede kans krijgen. 
Gereedschap en materialen 
zijn aanwezig. Mensen die het 
Repair Café bezoeken, nemen 
van thuis kapotte spullen mee. 
Broodroosters, lampjes, föhns, 
kleding, fietsen, speelgoed, 
servies… Alles wat niet meer werkt 
is welkom en maakt kans op een 
geslaagde reparatie. De vaklui in 
het Repair Café weten bijna altijd 
raad. 

Door repareren te promoten 
wil de Dorpsraad van Lieshout 
bijdragen aan het verkleinen van 
de afvalberg. In Nederland gooien 
we ontzettend veel weg. Helaas 
zit repareren bij veel mensen niet 
meer in het systeem. Met het 
Repair Café wil de Dorpsraad daar 
verandering in brengen. 

Het Repair Café is voor alle 
inwoners van Laarbeek. Het 
dient ook om buurtbewoners op 
een andere manier met elkaar 
in contact te brengen. En te 
ontdekken dat er heel veel kennis 
en praktische vaardigheden in 
de buurt aanwezig zijn. Samen 
repareren kan leiden tot heel 
leuke contacten in de buurt. Maar 
bovenal wil men met het Repair 
Café laten zien dat repareren leuk 
is, en vaak heel makkelijk.

Dorpsraad houdt Repair Café 
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Opening kerst- en sfeershow
Zondag 13 oktober van 12.00 tot 17.00 uur

DEZE BON IS GELDIG VAN 
10 OKTOBER T/M 17 OKTOBER 2013

Feest! 20 Jaar De Biezen
Daarom geven wij tegen 
inlevering van deze bon:

20% Korting
*Korting geldt niet op aanbiedingen en afgeprijsde 

artikelen. Korting geldig op 1 artikel. Max. 1 bon per klant.

Proost! Het is weer tijd voor ‘Hooghe Bock’
Lieshout – Het grootste (familie)
bedrijf van Laarbeek, Bavaria, 
vierde maandagmiddag een 
feestje. Op de eerste maandag 
van oktober luidt de horeca 
traditioneel het ‘Hooghe Bock’-
seizoen in. De burgemeester sloeg 
het eerste vat aan. 

‘Hooghe Bock’ is een echte 
herfstbier. Het speciaalbier heeft 
een unieke hoge gisting en een 
bitterzoete smaak. Het heeft 
daarom een typisch karakter. Zodra 
de dagen korter worden, is het 
tijd voor Hooghe Bock. Volgens 
Bavaria-directeur Noud Swinkels 
moet het ook niet te warm zijn 
voor dit speciaalbier. “Vandaag 
is het eigenlijk te mooi weer voor 

deze pils. Als de voorspellingen van 
het weer doorzetten, krijgen we 
de komende week een prachtige 
week om dit heerlijke biertje te 
consumeren.”

Het was maandagmiddag gezellig 
druk bij het Bavaria Brouwerij 
Café. Het Sint Servatius Gilde 
was aanwezig om het ‘Bavaria 
Hooghe Bock’-bier in te zegenen. 
Dit gebeurde buiten met een 
vendelgroet. Daarna brachten 
ook pater Arie Wester en broeder 
Jozef hun zegen over het bier. 
Vervolgens ging iedereen naar 
binnen om daar aanwezig te zijn 
bij het aanslaan van het vat. Dit 
gebeurde door burgemeester 
Hans Ubachs. Binnen korte tijd 

was iedereen voorzien van Bavaria 
Hooghe Bock en werd er geproost 
op dit feestmoment. 

Noud Swinkels, burgemeester Hans Ubachs en 
Jan-Renier Swinkels proosten op het eerste ‘Hooghe Bock’-bier

Burgemeester Hans Ubachs slaat het eerste vat aan 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

MOOI…  al die herfstkleuren

De tuin gaat ook weer het najaar in. De bladverliezende 

heesters verkleuren in het blad, om het daarna te laten vallen. 

De besdragende heesters laten nu hun bessen goed zien. Wilt 

u ook de seizoenen goed kenbaar in uw tuin? Het najaar is de 

allerbeste planttijd voor alle planten. De bodem is namelijk nog 

warm genoeg en blijft goed vochtig, waardoor de planten snel 

inwortelen. Mooie besdragende heesters die een aanvulling 

kunnen zijn voor uw tuin zijn onder andere de schoonvrucht 

(Callicarpa), de Skimmia, Malussoorten, de Sneeuwbal 

(Viburnum opulus). Als klimplanten zijn nu de Wilde wingerd 

en de Vuurdoorn op zijn mooist. Tevens kunt u voor meer kleur 

in uw tuin natuurlijk altijd violen en heide planten.

Lieshout – Alle kinderen van 
basisschool ‘De Fontein’ in 
Lieshout mochten gisterochtend 
samen met hun leerkracht een 
kijkje nemen in hun toekomstige 
school aan de Grotenhof. Met 
duidelijke veiligheidsinstructies 
stapten de nieuwsgierige kinderen 
één voor één over de plank die 
hen toegang gaf tot hun nieuwe 
school. Hoe zou het eruit zien? De 
MooiLaarbeekKrant liep mee met 
groep 5. 

Rondleiding
Juffrouw Sjoukje leidt de kinderen 
van haar groep 5 door de school. 
Ze wijst op een bouwladder, 
halverwege de hal. “Daar komt 
een echte trap”, lacht ze, “want 
zo’n ladder kan natuurlijk niet in 
een nieuwe school. En zeker niet 
als de kinderen van groep 6, 7 en 
8 boven les krijgen.” De kinderen 
schuifelen voorzichtig door. Aan 
één kant van de lange hal komen 
de groepen en de speelzaal voor 
de kleuters. De toiletruimtes zijn 
niet af, maar de kleurrijke tegels, in 
paars, geel, groen en donkerblauw, 
beloven dat het mooi wordt. 
“Hebben jullie dit al gezien?”, 

vraagt juffrouw Sjoukje. “Op 
deze planken kunnen we straks 
onze knutselwerken showen.” 
Terwijl er hard gewerkt wordt 
door de ‘mannen van de bouw’, 
laat juffrouw Sjoukje zien dat er 
nog een verbinding gemaakt moet 
worden tussen de school en het 
dorpshuis. “Dan kunnen we zó 
naar de bibliotheek”, aldus de juf.  

“Skon skool”
“Er moet nog flink gewerkt 
worden, maar dan heb je ook wat.” 
Dat is de indruk die het gebouw 
maakt. Krista Peters, voorzitter 
van de ouderraad van De Fontein, 
merkt in het voorbijgaan op dat de 
nieuwe school veel meer ruimte 
biedt. “Het is licht, open, groot én 
met recht een school te noemen. 
En grappig is dat de kinderen 
van de bovenbouw denken dat 
ze straks met de lift naar boven 
mogen….” Ben Désar, leerkracht 
van groep 4, verlaat lachend de 
school met de woorden: “’t wordt 
‘een skon skool’.” De kinderen van 
groep 5 en juffrouw Sjoukje zijn 
het hier helemaal mee eens: “De 
school wordt pico bello!”

“De school wordt pico bello!”

De kinderen van De Fontein namen woensdagochtend 
een kijkje op hun nieuwe school 

Mariahout - In het buurthuis van 
Mariahout wordt op zaterdag 19 
oktober voor de vijfde keer een 
schitterend muzikaal en onderhoudend 
programma voor gehandicapten 
aangeboden met mooie prijzen. De 
toegang is gratis. De deuren staan 
vanaf 13.00 uur wagenwijd open voor 
de ontvangst van ca. 150 bezoekers. 

“Tenminste dat hopen we”, geeft 
organisator Johan Frenken aan. “Deze 
zaterdagmiddag is gratis voor alle 
gehandicapten of beter gezegd voor 
mensen met een beperking uit de 
regio, ongeacht de leeftijd. We bestaan 
dit jaar 5 jaar en gaan er weer iets 
speciaals van maken, dit keer ook met 
dans. Hiervoor hebben we Ellen Tappel 
van Life Style center Laarbeek bereid 
gekregen. We hebben leuke artiesten 
die belangeloos hieraan meewerken en 
garant staan voor het nodige vermaak. 
Toppers uit de regio als Carlos Donkers, 

KUUB, Dè Valt Op, Party Jockey Tim, 
De Leonardus drumband treden 
op en Monika Slaets zorgt voor de 
presentatie.”

Het geheel wordt mogelijk gemaakt 
door een enthousiaste organisatie die 
in 5 jaar tijd inmiddels is uitgegroeid 
naar ca. 25 vrijwilligers. Ongeveer 20 
sponsors, die dit gebeuren een warm 
hart toedragen, waren al snel gevonden 
door de inzet van initiatiefnemer 
Paul de Hoon. Dit zijn o.a. PGL, 
ViERBINDEN, Slagerij Brouwers, De vier 
seizoenen, Straatman Amusement uit 
Beek en Donk. Bloemboetiek Johanna 
uit Gemert. PLUSh Outdoor, Jumbo 
en Fysiotherapie Kemps & Maas uit 
Lieshout/Mariahout, Hoveniersbedrijf 
Appie Eeuwes, Erik Barten Tuin 
en parkmachines Mariahout, Het 
Theaterke Helmond. Van de Heuvel 
Groente en fruit, Snoeperij Jantje uit 
Aarle-Rixtel, Rabojeugdland, Mars 

Veghel en niet te vergeten de artiesten. 

De organisatie is voorbereid en hoopt 
op een opkomst van ca. 150 bezoekers. 
Er is veel aan promotie gedaan en er 
zijn diverse media middelen gebruikt, 
tehuizen en organisaties aangeschreven 
om het doel te bereiken. De opening 
zal worden gedaan door de Laarbeekse 
burgemeester Hans Ubachs. Men krijgt 
gratis koffie en thee bij binnenkomst 
en overige consumpties zijn €1,70. 

Er worden gezonde hapjes verzorgd 
door mensen met een beperking 
gecoördineerd door Snoepwinkeltje 
Jantje. Ook worden er gratis lotjes 
verstrekt voor een loterij waarbij mooie 
prijzen zijn te winnen. Het dynamische 
en onderhoudende programma begint 
om 13.30 uur en men sluit rond 17.00 
uur af. Het Buurthuis ligt aan de 
Bernadettestraat 43 te Mariahout. 

Muziekfeest voor mensen met een beperking 

Beuken
Leibomen
Buxus
Bodembedekkers

Gastouderbureau Kidsplanet Beek en Donk

“waar kwaliteit nog betaalbaar is” 

Gastouderbureau Kidsplanet Beek en Donk

“waar kwaliteit nog betaalbaar is” 

www.gob-kidsplanet.nl          info@gob-kidsplanet.nl

€ 25,- p/mbemiddelingskosten
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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

KERKBERICHTEN
Agenda 10 t/m 16 oktober

Zaterdag  12 oktober

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Driek en Jaan van 
den Heuvel- Vogels, Marinus van den Heuvel, Lenie 
Aalders-van Enkevort (mged), Jan en Ida van der 
Gevel-Slits, Leo en Mies van Acht- Kanters zoon 
Henkie en kleinkind Susan. 

18.30 Kerk, Aarle-Rixtel  
Eucharistieviering met Samenzang.  
Intenties in deze viering voor: Jan Steenbekkers 
(buurt); Ben Loomans; Wim van Dommelen (par.); 
Tot welzijn van de parochie.

Zondag 13 oktober 
   
09.30 Lieshout St. Servatius
28ste zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Wim Jonkers (mged), 
Martien Daniëls (mged), Wim Verduin en Miet 
Swinkels, Mia van Berlo-Slaats.

10.00 Kerk, Aarle-Rixtel
28e zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. het Belgisch koor Koor 
Bocanto. 
Intenties in deze viering voor: Adriaan Loomans 
(verj.); Jan Schepers; Pierre Stals (verj.); Jan Hendrix 
(verj.); Overleden ouders Vereijken-Verhagen 
(j.get.).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus.
Intenties in deze viering voor: Corrie Vereijken-van 
den Bogaard, Sjaak en Ciska van Leuken-Spaan, 

Frans en Nolda Verhagen, Piet Rovers en Lena van 
der Zanden de echtgenote, overleden familieleden 
Van der Heijden-van den Heuvel, Jan en Sjaan 
Heesakkers-van de Ven, en uit dankbaarheid.

13.00 MariaKapel, Aarle-Rixtel 
Doopviering Ruben de Boon, Terlingenplein 15.

Maandag 14 oktober

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 15 oktober

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering.

Woensdag 16 oktober

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

19.00 MariaKapel, Aarle-Rixtel 
Rozenkransgebed.

Spreekuur Pater Wester:

Mariahout: Iedere woensdag van 09.00 tot 10.00 
uur in de pastorie
Lieshout: Iedere donderdag van 09.00 tot 10.00 
uur in het parochiecentrum

Zeg nooit…
voor onze deur is geen nood:

de dakloze heet Lazarus.

Zeg nooit…
dat is de verslaafde zijn eigen schuld:

wie niet helpt heeft daaraan deel.

Zeg nooit… 
wij hebben al genoeg gedaan: 

want er blijft altijd wat te doen.

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

Belgische Bocanto in parochiekerk
Aarle-Rixtel - Het gerenommeerde 
koor Bocanto uit het Belgische Bocholt  
luistert op zondag 13 oktober om 10.00 
uur de Eucharistieviering op in de 
parochiekerk van Aarle-Rixtel. Bocanto 
staat reeds meer dan dertig jaar onder 
de deskundige en bezielende leiding 
van Jos Paumen. 

De essentie en het streefdoel van het 
koor is nog steeds om mooi en met 
plezier te zingen en er wordt naar 
gestreefd om een zo hoog mogelijk 
niveau te halen. Dat men hierin 
geslaagd is bewijst de stevig en blijvend 
historisch opgebouwde reputatie, niet 
alleen in Bocholt en omstreken, maar 
ook daar buiten. Het koor Bocanto 
heeft gedurende de voorbije jaren een 
uitgebreid en hoogstaand repertoire 
opgebouwd van vooral klassieke 
-maar ook van profane- en religieuze 
koormuziek. Het is de doelstelling 
van het koor en van de dirigent om 
regelmatig grootse werken van bekende 
componisten uit te voeren. Dit gebeurt 
met koor, uitgebreid orkest en solisten. 
Recent uitgevoerde werken zijn o.a.: 
“Die Schöpfung” van J. Haydn, “Die 
Krönungsmesse” van W.A. Mozart, 

“The Funeral Music for Queen Mary” 
van H. Purcell, het “Requiem” van 
G.Fauré enz.

Tijdens de Mis op 13 oktober  staan o.a. 
op het programma: Missa brevis in G 
van W.A. Mozart, Wie der Hirsch schreit  
van Felix Mendelssohn, Ave Verum  van 

Mozart e.v. Het koor wordt op de piano 
begeleid door Irina Venckus. De uit 
Aarle-Rixtel afkomstige sopraan Margot 
Pagels zal de solo voor haar rekening 
nemen in het Laudate Dominum van  
Mozart. Zij zingt sedert ca. 5 jaar bij 
Bocanto en is tevens dirigente van 
Kamerkoor Sine Nomine uit Aarle-Rixtel.

BUS HUREN € 75.00 per dag 
incl. 100 Kilometer vrij.

Telefoon: 0492 361111 
E-mail: offerte@vanhelvoorttaxi.nl 

info@vanhelvoorttaxi.nl     -     www.vanhelvoorttaxi.nl

Najaarsconcert Gemengd koor Euphonia

Tienerwerk De Boemerang tevreden over rommelmarkt

Aarle-Rixtel – Gemengd koor 
Euphonia houdt op zaterdag 19 
oktober hun najaarsconcert. Dit 
concert wordt gehouden in de kerk 
O.L.V. Presentatie en de aanvang is 
20.00 uur. De toegang is gratis. 

Aan dit concert werken verder 
meer Gemend koor Didoko uit 
Helmond en de Malmaaszengers 
uit Belfelt. Na afloop van het 
concert is er een gezellig samenzijn 
in het conferentiecentrum de 

Couwenbergh, gelegen naast de 
kerk. Heeft u interesse in het koor, 
kom dan gerust op een woensdag 
tussen 20.00 en 22.00 uur eens 
luisteren naar de repetitie bij de 
Couwenbergh.

Beek en Donk – Tienerwerk De 
Boemerang hield voor de eerste keer 
een rommelmarkt. Voorheen werd 
deze verzorgd door buurtvereniging 
Reijakkers Noord. Iedereen die 
graag de zolder/schuur/garage op 
wilde ruimen had nu de kans.

Tussen 10.00 en 14.00 uur was 
iedereen welkom in café-zaal Dave 
v/d Burgt. Er was de mogelijkheid 
om een tafel te huren. Met zo’n 300 
bezoekers was het tienerwerk zeer 
tevreden voor de eerste keer. De 
opbrengst komt volledig ten goede 

voor de tieners van 10 t/m 15 jaar 
uit Beek en Donk. Volgend jaar zal 
deze rommelmarkt weer gehouden 
worden en hopelijk met dan nog 
meer kraampjes die verhuurd 
worden en natuurlijk bezoekers.

Bekijk de collectie voor Unicef
Lieshout – De wereld van de 
arme kinderen is ongetwijfeld 
beter geworden sinds de komst 
van Unicef. Onder andere vier 
vrijwilligers uit Laarbeek (Ria van 
Luyt, Thea Schrama, Esther Swinkels 
en Henriëtte Lukassen) hebben zich 
daar gedurende vele jaren voor in 
mogen zetten. 

Hun programma was aanvankelijk 
alleen wens-, kerst- en 
nieuwjaarskaarten. Dit werd 
uitgebreid met kleine cadeautjes, 
troeteldiertjes, kalenders en puzzels. 

Nu staan de vrijwilligers ook weer 
klaar om zich in te zetten voor 
Unicef. Dit zal het laatste jaar zijn 
dat zij volgens dit concept werken. 
De organisatie in Nederland volgt 

de richtlijnen van de omringende 
landen en gaat stoppen met dit 
scala van artikelen. Hoe het verder 
gaat, daarvan wordt u op de hoogte 
gehouden. 

Om de collectie te komen zien, 
willen de vrijwilligers u uitnodigen 
op vrijdag 18 oktober van 19.00 tot 
21.00 uur of zaterdag 19 oktober 
van 10.00 tot 14.00 uur op de 
Lankelaar 19 in Lieshout. U bent van 
harte welkom. De koffie staat klaar.
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Hoera! 
De Kinder-

spaarweken 
Kom nu sparen en krijg een cadeau

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu
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Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

€ 6,98
500 gram

van Belgische wit-blauwe 
en het Blonde d'Aquitaine

biefstuk
€ 0,49
100 gram

lekker uit Brabant

zult

€ 0,99
kilo

lekker nergens goedkoper!

bananen

€ 4,95
350 gram

lekker van Croy

van 100% Marchigianarundvlees

de Croyburger

wĳ hebben alle producten van Van Rĳsingen 

diepvries voor u op voorraad!

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag
Hollandse Bloemkool

        per stuk  0.99
Elstar      per kilo  1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Spruiten   500 gram  0.59
Kaki's     3 stuks   1.99

Vers Gesneden 
Hutspot

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Nieuwe categorie!

‘Oranje Boven’

Spetterende sponsoravond voor ‘Energy 4 all’
Beek en Donk- De sportiviteit 
en het enthousiasme spatte er 
donderdagavond in zwembad De Drie-
Essen letterlijk vanaf. De traditionele 
survival-les van zwemvereniging 
Beek en Donk, die twee keer per 
jaar gehouden wordt, stond voor de 
eerste keer in het teken van een goed 
doel: ‘Energy 4 all’. Een organisatie 
die zich inzet voor kinderen met een 
energiestofwisselingsziekte. 

Aanmoedigen
Langs de kant van het zwembad kijken 
familie en vrienden toe. Zo ook de opa 
en oma van Ruben en Sabine. “We 
hebben ze gesponsord. Nu moeten 
we ze natuurlijk ook aanmoedigen”, 
aldus opa. 

Rondes en baantjes tellen
Ron Thoen, voorzitter van de 
zwemvereniging: “Onze vereniging 
heeft plezier in het leren zwemmen. 
Met een zwemtechniek van hoog 
niveau tegen zo laag mogelijke kosten, 
hoog in het vaandel. En dit allemaal 
door enthousiaste vrijwilligers.”

Ron legt de achterliggende gedachte 
van de sponsoravond uit: “Op een 
avond als deze komen kinderen 
komen op een speelse manier in 
aanraking met alle vaardigheden 
die zij nodig hebben. Kinderen die 
nog geen zwemdiploma hebben, 
maken gedurende een half uur 
‘survivalrondes’ waarmee ze een 
parcours afgaan. Zo moeten ze onder 
andere met een drijfplankje drijven, 
ringen opduiken enonder hoepels 
door zwemmen. Kinderen die al een 
diploma hebben, zwemmen zo veel 
mogelijk baantjes.” 

De zweminstructeurs houden vanaf 
de kant bij hoeveel survivalrondes 
de kinderen gemaakt hebben, of 
hoeveel baantjes er gezwommen zijn. 
Hoe meer rondes of baantjes geteld 

worden, hoe meer geld in het laatje 
voor ‘Energy4 all’. 

Peptalk
Jeroen, één van de zweminstructeurs, 
komt naar Ron toe en vraagt of hij 
even voor een peptalk kan zorgen. 
Sommige kinderen zijn aan het begin 
wat hard van stapel gelopen en 
hebben het even moeilijk. Ron praat 
ze even moed in door de microfoon 
en ze zwemmen weer stevig door. 

Als het fluitsein zegt dat de tijd om 
is, vraag Ron aan Geert Jan, één van 
de zwemmers, hoe het ging. “Ik ben 
moe, maar natuurlijk ging het goed!”, 
roept hij. Geert Jan zwemt vanavond 
mee als oud- lid en vervangt zijn zus 
Jolijn, die helaas ziek is. Fanatiek als 
hij is om geld in te zamelen, vroeg hij 
zijn mama of zij ook wilde zwemmen. 
“Dan sponsor ik jou met mijn 
zakgeld”, had hij gezegd.

Jenske
Aan de overkant van het zwembad 
kijken vader Gert- Jan uit Rosmalen 
en zijn 5-jarige dochter Jenske, vanuit 
haar rolstoel, naar het hele gebeuren. 

Jenske is geboren met de zeldzame 
energiestofwisselings ziekte. Voor 
onderzoek naar therapie of medicatie 
om de ziekte te remmen of behandelen 
is men volledig afhankelijk van giften. 
Gert- Jan: “Wij zijn ontzettend blij 
met iedereen die op zijn manier een 
steentje wil bijdragen.” Zijn collega, 
en tevens zweminstructeur Bjorn 
Vereijken, voelde zich betrokken bij de 
situatie en nam het initiatief om met 
de zwemvereniging in actie te komen.

Alle trainers hebben besloten om de 
vergoeding die zij voor deze avond 
krijgen, te doneren aan het goede 
doel. Over ongeveer twee weken 
zal bekend zijn hoeveel geld er is 
opgehaald voor ‘Energy4all’.  
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Opgave:

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

OVERKAPPING BESTRATING BESPROEIEN
KRUIWAGEN TUINIEREN SCHUTTING
BLADEREN HOVENIER OKTOBER
PLANTEN BLOEMEN LAARZEN
BUITEN HERFST VIJVER
VISSEN HARKEN STENEN
GROEN BOMEN TUIN
GRAS ZAND MEST

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Burgemeester 
Hans Ubachs
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Hans Segers

2. Rieky van Berlo

3. Gerda Sanders

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Hans Segers

2. Rieky van Berlo

3. Gerda Sanders

Easy

2 8 7

9 5 3 1

8 4 2

1 5 4

8 9 3

6 3 4

3 8

1 6 7 4

4 6 7

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Kook de aardappels gaar in wat gezouten water. Laat de zuurkool uitlekken. 
Snijd de appels in kleine blokjes en bak de spekjes krokant in een droge 
pan op een laag vuurtje. Snipper de ui en knoflook en voeg deze bij de 
spekjes en bak even mee. Voeg nu de uitgelekte zuurkool, kerriepoeder en 
de appelblokjes toe. Laat alles met de deksel erop 15 min smoren op een 
laag vuurtje en roer af en toe om. Giet de aardappelen af en stamp deze tot 
een fijne puree met de melk en roomkaas. Breng de puree goed op smaak 
met peper en voeg als laatste het zuurkoolmengsel toe aan de puree. Roer 
alles goed door elkaar en breng alles goed op smaak. Eet smakelijk!

1 kg geschilde aardappelen
1 dl melk
150 gr spekblokjes
1 ui
1 teen knoflook

1 stevige appel
500 gr zuurkool
75 gr roomkaas
2 el kerriepoeder

Recept van de week

Heerlijke zuurkoolstamppot met roomkaas en kerrie (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl
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Kaas past in een gezond voedingspatroon. Kaas bevat belangrijke 
voedingsstoffen maar ook verzadigde vetten. Verzadigde vetten zorgen 
ervoor dat het cholesterolgehalte in het bloed stijgt. Bij een overmatig gebruik 
van verzadigde vetten is de kans op hart- en vaatziekten groter. Maar....
gelukkig zijn er in ons land ook magere kaassoorten. Een normale kaas is 
48+, dat wil zeggen dat 48% van de droge stof(kaas bestaat uit 58% droge 
stof en 42% vocht) uit vet bestaat. Feitelijk bevat 48+ kaas dus 28% vet.
Door een kaas te nemen met een lager vetgehalte, bijvoorbeeld 30+ kaas, 
gebruik je minder verzadigde vetten. ‘t Verswarenhuys heeft een assortiment 
lekkere 30+ kazen: jong, jong belegen, belegen, 
extra belegen en een kruiden 30+kaas. Allemaal van 
de beste kwaliteit(Noord Holland). Kom maar eens 
proeven in ‘t Verswarenhuys!!
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WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR.  10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

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

WEGENS SUCCES 1 MAAND VERLENGD

60x60 tegels antra van €16,95 p/m²
en wildverband van €17,50 p/m²
Nu voor €12,95 per m²

Trommelstenen
Vanaf €9,95 per m² per m²

Vriend zonder houdbaarheidsmaat
Klaas. Dat is het naametiketje 
dat op het alterego van Nico 
Dijkshoorn is geplakt. Klaas is 
anders dan zijn omstanders. 
Klaas had een zwak voor 
gloeilampen. Hij vouwde een 
ballon van een teckel. Met zulke 
afwijkende gewoontes tackelt hij 
de standaard culturele normen 
en waarden die de maatschappij 
in toom houden. Hij breekt alle 
wetten en doet zijn eigen ding. 
Plant zijn eigen weekrooster, als 
hij al plant. Zo’n type bevindt zich 
ook in mijn naaste omgeving. 
Hij leeft van dag tot dag. Of 
liever gezegd, van nacht tot 
nacht. De Nachtburgemeester 
van Laarbeek ligt hem niet 
vreemd in de oren. Mijn 
vriend, om privacyredenen 
hier zonder naam en toenaam, 
begint en eindigt de dag met 
een caloriebom. De lokale 
pizzaboer kent mijn vriend dan 
ook wel bij roepnaam. Mijn 
vriend, spreekt af op dinsdag 
uit principe. Vergeet het de dag 
erna in principe. Hij creëert met 
buitensporige begrippen zin 

in zin uit hachelijke situaties. 
Woorden waarvan hij de 
betekenis zelf ook niet kent. 
Hij, die elke cd naar zichzelf 
vernoemt. Een jongen die 
zonder een druppel alcohol 
beter ligt dan met. Zo’n jongen 
die het hardst lacht om zijn 
eigen grappen. Iemand die met 
een stem als schuurpapier overal 
doorheen zaagt. Herkenbaar 
uit duizenden. Ondanks dit 
alles, brengt deze jongen een 
frappante stemming met zich 
mee. Zo’n onzichtbaar sausje dat 
alle typische daden kwijtscheldt. 
Zo’n kwaliteit die alleen mijn 
vriend niet wetende met zich 
meedraagt. Het is aannemelijk 
dat dit door zijn permanente 
grimas komt. Een grimas die 
iedere porie van mijn lichaam 
weet te besmetten. En dat vind 
ik, voor zo’n excentrieke jongen, 
bijzonder knap. Bovenstaande 
maakt deze jongen, mijn 
vriend. Een vriend zonder 
houdbaarheidsmaat…

Joey van der Leemputten 

“Ongeloo� ijk wat je op één dag ziet”
Beek en Donk –  Eind april 
vertrokken Ben en Nelleke van 
Gelder uit Beek en Donk naar 
Noord-Amerika om daar de Trans-
America trail te gaan fietsen. 
Deze ‘doorgewinterde’ fietsers, 
die eerder al tochten maakten in 
onder andere Vietnam,  Cuba, 
Spanje, Frankrijk…, keerden 30 
augustus terug. De fietskriebels 
blijven. 

De Trans-America trail in Noord-
Amerika  voert van West  naar 
Oost over een afstand van 6800 
kilometer: van ‘coast to coast’, 
over de prairies en de Rocky 
Mountains. De tocht werd voor het 
eerst in 1976 gefietst en doorkruist 
10 staten.  Ben en Nelleke startten 
in het Oosten, in Yorktown, om 
in Astoria aan de westkust te 
finishen. De fietsbandjes werden 
gedoopt in beide Oceanen. Vanuit 
Astoria fietste het stel door naar 
Seattle. Speciaal om een bezoek 
te brengen aan fietsvrienden die 
ze tijdens een eerdere fietstocht in 
Nieuw-Zeeland  hadden ontmoet.  
Aan het eind van de trip stond 
hun kilometerteller op ruim 8000 
kilometer waarvan 66 kilometer 
‘bergje op’. 

Ben en Nelleke hebben altijd veel 
aan sport gedaan: kwart triatlons 
en halve marathons. “De passie 
voor fietsen is eigenlijk begonnen 
toen ik met een aantal vrouwen 
langs de Donau ging fietsen”, 
vertelt Nelleke. Ben: “Het is een 
uitdaging omdat je bij fietstochten, 
zoals deze, te maken krijgt met 
onzekerheden. Met heel primaire 
zaken, zoals: wat eet ik vandaag 
en waar kunnen we slapen?” 
Nelleke en Ben genieten van deze 
uitdaging. Wel hebben ze een 
aantal zaken vooraf goed geregeld 

en is er geïnvesteerd in een goede 
fiets  Ze zijn lid van de ‘Warm 
Shower Organisation’.  “Dat 
betekent dat wij onderweg kunnen 
checken waar andere leden zitten. 
Vind je zo’n adres, dan leg je 
contact, en vraag je of ze plek 
hebben. Er wordt je vervolgens 
een maaltijd, bed, douche en 
misschien zelfs een wasmachine 
aangeboden. Zeker na een lange 
fietsdag gokten wij graag op die 
warme maaltijd” , lacht Ben. “We 
sliepen ook in motels, op campings 
en zelfs een keer naast het altaar 
van een kerk.”   

Tijdens de trip hadden Ben en 
Nelleke over het algemeen heel 
goed weer. Eén keer werden ze 
verrast door een storm. “Terwijl 
er eerst niets te zien was”, vertelt 
Nelleke, “kregen we opeens te 
maken met ‘opgepakte’ wolken. 
Mensen vroegen waar we naartoe 
gingen en waarschuwden ons 
voor de naderende storm. We 

konden nog net de kerk bereiken 
als een stel verzopen katten.” 
Thuis genieten ze na van deze 
lange fietstocht en concluderen:  
“Ongelooflijk wat wij soms in één 
dag aan natuurpracht zagen.”

Gemeente boos op provincie om ‘gemorrel’ aan  afspraken
Laarbeek – De gemeente 
Laarbeek is boos op de provincie 
inzake de behandeling van 
de plannen rondom ‘De Ruit’. 
Volgens wethouder Frans van 
Zeeland morrelt de provincie 
aan afspraken die gemaakt zijn 
over een knooppunt die de oost-
westverbinding (nieuwe weg 
langs kanaal) moet verbinden met 
de N279. 

Er werden door de stuurgroep 
op 12 september twee opties 
(Vogelbek- en Haarlemmermeer-
constructie) besproken die beide 
onderzocht zouden worden. De 
optie die de voorkeur heeft van de 
gemeente (Vogelbek) wordt door 
de provincie een dag later alleen 
gezien als een aandachtspunt. “Het 
getuigt van weinig transparantie 
van de provincie. Zoals het nu op 
papier staat is minder sterk en het 
is niet wat we op 12 september 

hebben afgesproken. Wat ik met 
deze brief wil bereiken is dat de 
afspraken die we op 12 september 
samen hebben gemaakt weer 
leidend worden. Niet meer niet 
minder. Het moet in de verslagen 
concreet aangepast worden anders 
hebben we in de toekomst geen 
poot om op te staan.”

De Vogelbekaansluiting die de 
voorkeur geniet van de gemeente 
Laarbeek is vijf miljoen duurder 
dan de andere variant. “De mens 
moet centraal staan. Centen 
mogen niet leidend zijn in de 
keuzes die gemaakt worden. Bij de 
Haarlemmermeer wordt verkeer 
deels geleid door verkeerslichten. 
We moeten voorkomen dat de 
problemen die we nu hebben 
bij de kruising Oranjelaan, 
Lieshoutseweg kopiëren naar het 
nieuwe traject.”

Vogelbekconstructie Haarlemmermeerconstructie

Ben en Nelleke in Amerika
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MooiBoerdonk
Dierenzegening bij de Corneliuskapel 

Boerdonk - Diaken Hans van 
Bemmel en pastoor Rombauts 
waren, evenals vorig jaar, naar 
Boerdonk gekomen om de dieren 
te zegenen. De diaken trekt rond 
4 oktober, Werelddierendag, door 
de hele Franciscusparochie om de 
zegen uit te spreken. 

Hij noemt het besprenkelen van de 
dieren een bezegeling van de liefde 

tussen mens en dier. Tientallen 
kinderen en volwassenen hebben 
hun dier laten zegenen. En het 
waren niet alleen huisdieren die 
gezegend werden. Naast honden, 
konijnen, cavia’s en goudvissen 
zijn zelfs een koe en een paard 
gezegend. Heeft u het gemist? 
Volgend jaar rond 4 oktober vindt 
er weer een dierenzegening plaats.

Cabaret, casino en Kris Kras tijdens Herfstweek
Boerdonk – Stichting Herfstweekend 
Boerdonk heeft een geweldig 
programma in elkaar gezet voor 
jong en oud met als hoogtepunt de 
cabaretavond. Voor wie nog geen 
kaartje heeft voor de cabaretavond 
adviseren zij om op te schieten, 
want dat is volgende week zaterdag 
19 oktober al. 

Voor alle leeftijdscategorieën is er 
wat te doen. De senioren komen 
vrijdagmiddag bij elkaar voor het 
casinospel of om te kaarten. De 
jeugd van groep 5 tot de leeftijd 
van 15 jaar kan ’s avonds komen 
gokken met het casinospel. Voor de 
kleinsten tot en met groep 4 is er 
knutselen op zaterdag en komt het 

bekende poppentheater KRIS KRAS. 

Maar dan die zaterdagavond. Daar 
moet men bij zijn. Daar is iedereen 
welkom. Als je zondag 20 oktober 
uit de kerk komt en je kunt er niet 
over meepraten, omdat je er niet 
geweest bent, heb je spijt. Als je 
met de fietsclub op pad gaat en je 
kunt er niet over meepraten, want 
je bent er niet geweest, dan heb je 
spijt. Als je ’s morgens of ’s middags 
in de kantine komt en ze hebben 
het erover en je kunt er niet over 
meepraten, omdat je er niet geweest 
bent, heb je spijt. 

Al die spijtmomenten zijn te 
voorkomen door op tijd kaartjes te 

kopen. Dit kan voor €10,00 bij Den 
Hazenpot. Doen. Nu. Dadelijk zijn 
ze op en heeft men spijt. Dat zou 
zeer spijtig zijn.

Nieuws van de Club van 50

Bloemschikken in België 

Boerdonk - Traditiegetrouw houdt de 
Club van 50 van RKSV Boerdonk haar 
jaarlijkse feestvergadering op de 1e 
vrijdag van november. In dit geval is 
dit dus vrijdag 1 november.

Binnenkort ontvangen de leden van de 
Club van 50 hiervoor de uitnodiging 
en zijn ze samen met  partner van 
harte welkom op deze altijd gezellige 
avond. Ze ontvangen dan tevens de 

contributienota voor seizoen 2013-
2014. Dit zo veel mogelijk via de 
digitale snelweg.

Tijdens de feestvergadering heeft 
men natuurlijk ook weer voor 
entertainment gezorgd. Ook dit jaar 
weer 2 tonproaters met elk 2 buuts. De 
avond begint met Alex Wintermans 
uit Hank. Bij het brede publiek wat 
minder bekend maar volgens de 

kenners een kanjer (het zou een goeie 
paus kunnen zijn). Meer bekend is 
Kitty Goverde uit Uden. Sinds ze 
de Zilveren Narrenkap won en de 
publieksprijs tijdens de Brabantse 
kampioenschappen is ze een VIP.  In 
de ton staat ze haar mannetje en de 
organisatie hoopt dat de avond met 
haar en Alex Wintermans erin slaagt 
iedereen weer een mooie avond te 
bezorgen. Graag tot 1 november.

Deze Boerdonkse dames hebben met hun zelfgemaakte bloemenhoedjes 
een bezoek gebracht aan een bloemschikhappening in België.

Boerdonk 1 verliest tegen VCO 

Judoclub Yomotaki houdt 
speelgoedbeurs

Boerdonk - De enkele toeschouwers 
die er waren, konden het niet 
begrijpen. Na 90 minuten en een 
beetje stond het er toch echt: 0-5. 
Boerdonk had van VCO verloren en 
nog terecht ook. Hoe kan dit? Lag 
het aan trekkertrek dat op hetzelfde 
moment ook plaatsvond, aan een 
stukje mentaliteit of aan kwaliteit? 
Aan de mentaliteit lag het zeker niet, 
de mannen hebben het zeker 90 
minuten lang geprobeerd om er een 
positief resultaat uit te halen. Helaas 
mocht het niet lukken. 

Het begin zag er veel belovend uit. 
Zo waren er enkele kansen voor 
de spitsen van Boerring, maar hoe 
langer de wedstrijd duurde hoe 
moeilijker het werd. Het werd zo’n 
wedstrijd van: ‘al voetballen ze 

vandaag de gehele dag dan nog gaan 
ze niet scoren’. Het wilde gewoon 
niet. VCO werd pas na een half uur 
voetballen gevaarlijk middels een 
knap afstandschot. Zo was de 0-0 
bij de rust ook de meest logische en 
eerlijkste ruststand. 

De vele mutaties van Boerdonk 1 door 
blessures en spelers die bij trekkertrek 
mee gingen helpen brak Boerdonk 
op. Zeker toen Erik van den Bosch 
zijn tweede gele kaart kreeg. VCO 
kreeg in de gaten dat er hier vandaag 
punten te halen waren, en zo gingen 
ze ook voetballen. Het was niet altijd 
goed wat Boerdonk liet zien, maar 
de wil om te winnen was er wel. De 
jonge spelers van Boerdonk kregen 
het steeds moeilijker en zo kwam 
de 0-1 dan ook niet echt als een 

verrassing. Boerdonk kreeg hierna 
ook enkele kansjes om te scoren, maar 
de uitvallen van VCO werden steeds 
dreigender. En zo liepen die dan ook 
snel uit naar 0-5. Dat Boerdonk een 
moeilijke middag stond te wachten 
dat wisten ze, maar 0-5 dat had 
niemand verwacht! Allemaal nu de 
kopjes leeg maken en hopen dat het 
bij dit incident blijft. Want men weet 
zeker, de Boerdonk 1 spelers kunnen 
en verdienen beter. 

Boerdonk – De jaarlijkse 
speelgoed- en kinderkledingbeurs, 
georganiseerd door Judoclub 
Yomotaki, wordt gehouden op 
zondag 3 november. Zoals altijd 
vindt dit plaats in Den Hazenpot 
in Boerdonk (naast de kerk). 

Vorig jaar stonden er meer dan 
100 standplaatsen met gebruikt 
speelgoed en kinderkleding van 
mensen die hun zolder eens hadden 
opgeruimd of na jaren uit het 
kinderspeelgoed gegroeid waren. 
De vele bezoekers hadden een 
ruime keuze uit de aangeleverde 
koopwaar.

Vanaf nu kan iedereen zich weer 
opgeven om op deze beurs een 
tafel/plaats te huren en zo overtollig 
speelgoed of kinderkleding te 
verkopen. Voor de kosten hoeft 
u het niet te laten, want de huur 
van een tafel/plaats kost slecht 
€7,00. De tafel afmetingen zijn 
1 meter bij 1 meter. Wanneer u 
een kledingrek neer wil zetten 
kost dit slechts €5,00 (wel zelf uw 

rek meenemen). Ook wanneer 
u meerdere tafels aan elkaar wilt 
huren is dit geen probleem. Geef 
dit wel duidelijk aan bij uw opgave.

Opgeven voor de 
speelgoedbeurs 
kan via 
www.yomotaki.nl 
of mail naar info@
yomotaki.nl 

MARIAHOUT

Geïsoleerde opslagruimte te huur.

Gelegen in het buitengebied van Mariahout

nabij uitvalswegen naar ‘s-Hertogenbosch en

Eindhoven (A50) en de weg Eindhoven - 

Helmond.

Vloeroppervlakte ± 90 m2
2 elektrische overheaddeuren 
2,70 m. x 3 m. (h x b)
Ruime rangeermogelijkheden
Huurprijs op aanvraag

Voor meer info:
tel. 0413 209306
of per mail opslagmariahout@gmail.com

Perfecte locatie voor
ZZP’ er of particulier

Burgemeester Mostermanslaan 26 
Lieshout T 06-50482600

• Dames, heren, kinderen
• Nagelverzorging
• Visagie  

+ accessoires
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Meld dan jouw held 

aan voor het Laarbeeks 

Kinderlintje 2013!
Meld dan jouw held 
Meld dan jouw held 

Ken jij een 
echte held?Ken jij een 
echte held?Ken jij een 
echte held?
aan voor het Laarbeeks 
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kijk op www.laarbeek.nl 
voor meer informatie

GEZOCHT: Laarbeekse Superhelden (4-12 jaar) 
Laarbeek – Op woensdag 20 november 
2013 is het weer zover: de uitreiking van 
de Laarbeekse Kinderlintjes! Dit gebeurt 
op initiatief van de Jeugdgemeenteraad. 
Zij zijn de zoektocht gestart naar 
‘SUPERHELDEN’.

Voor wie is het Kinderlintje?
Kinderen die in de ogen van hun omgeving 
iets bijzonders gedaan hebben, kunnen in 
aanmerking komen voor een Kinderlintje. 
Dat kan van alles zijn: van een zieke 
buurvrouw helpen tot geld inzamelen voor 
een goed doel, van opruimen in de wijk tot 
een belangrijke sportprijs winnen. 

Wanneer?
De kinderlintjes worden uitgereikt op de 
‘Dag van de rechten van het kind’ van 
Unicef. Dit is elk jaar op 20 november. 
De genomineerde kinderen en hun 
ouders ontvangen daarvoor een speciale 
uitnodiging. Loco-burgemeester Vereijken 
gaat naar de basisscholen van de winnende 
kinderen om de Kinderlintjes uit te reiken. 

Hoe meld je iemand aan?
Iedereen kan een kind aanmelden via een 
speciaal aanmeldformulier. Dit formulier is 

verspreid op alle basisscholen in Laarbeek 
en is ook te downloaden op 
www.laarbeek.nl. 

De aanmeldformulieren zijn te verkrijgen 
op alle Laarbeekse basisscholen, bij de 
Stichting Vierbinden en het Laarbeekse 
gemeentehuis. De aanmelding moet 
gebeuren door een inwoner van Laarbeek, 
ondersteund door twee ‘getuigen’. Zowel 
volwassenen als kinderen kunnen iemand 
nomineren. De onderscheiding is bedoeld 
voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, 
woonachtig in de gemeente Laarbeek. De 
aanmeldingen worden beoordeeld door 
een jury.

Het ingevulde formulier kun je opsturen naar 
of afgeven bij het gemeentehuis. Let op! 
Dit moet gebeuren vóór 8 november 2013. 
In een besloten jurybijeenkomst, wordt 
bepaald welke kinderen in aanmerking 
komen voor een lintje. De jury bestaat 
uit de leden van de Jeugdgemeenteraad, 
burgemeester Ubachs en de directeur van 
de Stichting Vierbinden. Natuurlijk zal het 
tot op het laatste moment geheim zijn 
welke kinderen dit jaar een onderscheiding 
krijgen.

Anne v/d Zanden
’t Klokhuis Beek en Donk
Groep 7

Irene de Beer
Brukelum Aarle-Rixtel
Groep 7

Jesse v/d Ligt
De Heindert Aarle-Rixtel
Groep 7

Sam Rovers
De Driehoek Aarle-Rixtel
Groep 7

Isze Vulders
’t Otterke Beek en Donk
Groep 7

Jori de Laat
Mariabasisschool  Lieshout
Groep 7

Stan van Berlo
De Fontein Lieshout
Groep 7

Ellis v/d Ven
Bernadettebasisschool,Mariahout
Groep 7

Roy Vialle
De Raagten Beek en Donk
Groep 7

Bram Vlemmings
De Heindert Aarle-Rixtel
Groep 8

Maud van Deursen
De Driehoek Aarle-Rixtel
Groep 8

Stijn Geene
Brukelum Aarle-Rixtel
Groep 8

Stan Gilsing
De Raagten Beek en Donk
Groep 8

Iris Oerlemans
’t Otterke Beek en Donk
Groep 8

Raoul Smits
’t Klokhuis Beek en Donk
Groep 8

Anouk van Aspert
De Fontein Lieshout
Groep 8

Kylie van Hoof
Bernadettebasisschool,Mariahout
Groep 8

Burgemeester Hans Ubachs met 
wethouders Raoul Smits, Stijn 
Geene en Maud van Deursen.

De nieuwe jeugdgemeente-
raadsleden van Laarbeek! 
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MooiLaarbeekkrant
Dorpsondersteuner: een mooie, maar soms ook lastige baan
Laarbeek – “Patricia. Daar ben 
ik supertrots op”, vertelt Henrie 
Bouwmans, dorpsondersteuner 
van Beek en Donk. Hij kijkt 
terug op zijn eerste jaar in deze 
functie bij welzijnsorganisatie 
ViERBINDEN. “Het is een heel 
leuke baan. Ik heb al veel mooie 
dingen meegemaakt, maar soms 
is het ook wel lastig.”

Bijzondere momenten
In zijn eerste jaar kwam Henrie al 
bij veel organisaties en inwoners 
letterlijk over de vloer. Hij zette 
zich in voor zowel collectieve 
activiteiten als voor individuele 
kwesties. “Ik heb veel bijzondere 
dingen meegemaakt het afgelopen 
jaar. Ik zou ze allemaal graag op 
willen noemen. Toch wil ik in dit 
verhaal één persoon uitlichten 
waar ik echt heel trots op ben. Dat 
is Patricia.” 

Eenzaam
Patricia woont in een kleine 

huurwoning in De Regt in Beek 
en Donk. Ze heeft de zorg voor 
haar vier opgroeiende kinderen. 
Ze heeft heel wat meegemaakt 
in haar leven. Vorig jaar zou ze 
nog het liefst verhuisd zijn naar 
de anonimiteit van de grote stad. 
Patricia voelde zich eenzaam 
en zat niet goed in haar vel. 
Henrie: “Anneke Merks (Stichting 
Maatschappelijke Opvang) en 
Anne Magis (Woningstichting 
Laarbeek) brachten mij in contact 
met Patricia. Ik ben met haar gaan 
praten om te kijken of ik iets voor 
haar kon betekenen.”

De Laarbikker
De dorpsondersteuner richtte 
zich op haar hobby’s en keek wat 
voor mogelijkheden er waren. “Ik 
stelde voor om een Social Sofa te 
mozaïeken, maar dat was niet echt 
haar ding, waarop we weer verder 
keken. Toen kwam het ter tafel dat 
Patricia heel erg van koken houdt. 
Ze vindt het heel prettig om dit te 
doen. Dat was de reden voor mij 
om haar in contact te brengen met 
De Laarbikker, het restaurant in De 
Waterpoort.”

Patricia zag dit idee wel zitten 
en klopte aan bij De Laarbikker. 
Binnen korte tijd ging Patricia aan 
de slag in het wijkrestaurant. “De 
toenmalige kok, Peter, maar ook 
Toos, een coördinerend vrijwilliger, 

zagen het helemaal in haar zitten. 
Vol enthousiasme gingen ze samen 
aan de slag.”

Een drijvende kracht
Het is nu ruim een jaar geleden 
dat Patricia begon met koken bij 
De Laarbikker. “Inmiddels is zij één 
van de drijvende krachten achter 
het restaurant”, vertelt Henrie 
vol trots. Hij vervolgt: “Patricia 
zorgt samen met Toos voor de 
inkopen en geeft medeleiding 
aan het vrijwillige kookteam. Dit 
team biedt mensen met een kleine 
portemonnee iedere woensdag en 
donderdag een heerlijke, gezonde 
en kwalitatief hoogstaande 
maaltijd aan.”

Trots 
Henrie is voldaan en trots over 
het feit dat Patricia hierdoor goed 
in haar vel zit en haar plekje in 
de Laarbeekse samenleving heeft 
gevonden. “Misschien komt haar 
droom om een eigen restaurant te 
starten wel ooit uit. Maar eigenlijk 
kunnen wij haar hier helemaal niet 
meer missen!”

Dorpsondersteuner Henrie Bouwmans 
in restaurant De Laarbikker

12 geslaagden bij oppascursus 

Laarbeek - In de maand september 
hebben een aantal partners binnen 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Laarbeek, waaronder ViERBINDEN, 
LEV groep, GGD  en de Zorgboog 
een oppascursus georganiseerd voor 
tieners uit Laarbeek. 12 deelnemers 
(10 meisjes en 2 jongens) hebben 
deze cursus met veel enthousiasme 
gevolgd en gaven bij de afsluiting aan 
veel te hebben geleerd. 

De oppascursus wordt vanuit het CJG 
ingezet als middel om jongeren in 
hun kracht te zetten en te betrekken 
bij de maatschappij. Dit past bij alle 
moderne ontwikkelingen, waarbij 
men de krachten en mogelijkheden 
vanuit burgers zo veel mogelijk willen 
benutten. 

De jongeren  hebben tijdens de vier 
avonden alles geleerd wat te maken 
heeft met oppassen. Zo hebben 
ze informatie gekregen over de 
ontwikkeling van kinderen, EHBO 
en praktische dingen zoals het geven 
van de fles. Ook hebben ze geleerd 
hoe ze met de ouders van het kind 
afspraken kunnen maken over tijden 
en vergoedingen. Buiten het feit dat 

er veel geleerd is, werd er ook veel 
gelachen en was het voor de jongeren 
een leuke manier om met elkaar in 
contact te komen. 

Het jongerenwerk van ViERBINDEN 
komt al veel in contact met jongeren 
en helpt bij het voorkomen van 
problemen. Voor de medewerkers 
vanuit de LEV groep, GGD en 
Zorgboog was het juist een leuke 
manier om met jongeren in contact 
te komen. Normaal gesproken 
komt de maatschappelijk werker 
van de LEV groep alleen in beeld bij 
jongeren als er problemen zijn. Tijdens 
deze cursus kon zij jongeren in een 
positieve situatie leren kennen. De 
cursus heeft daarmee dan ook een 
preventieve insteek. Tijdens de laatste 
bijeenkomst hebben alle jongeren hun 
oppasdiploma gekregen en heeft er 
een gezellige afsluiting van de cursus 
plaatsgevonden. Al met al kunnen 
zowel de jongeren als de medewerkers 
terugkijken op een geslaagde cursus.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met ViERBINDEN 
jongerenwerk, tel. nr. 0492 328802 of 
jongerenwerk@vierbinden.nl.

De geslaagde tieners voor de oppascursus

Laarbeek - Een maatje kan op 
allerlei manieren helpen, door een 
bezoek thuis te brengen of door 
samen op stap te gaan, te sporten, 
naar de film, fietsen, wandelen, 
koffie drinken, spelletjes doen 
of een hobby uitoefenen. Het 
maatjesproject van ViERBINDEN is 
op zoek naar meerdere vrijwilligers.

Een 58-jarige man uit Beek en Donk 
zou graag met iemand een stuk 
gaan fietsen en een terrasje pakken. 
Verder liggen zijn interesses bij de 
computer en fotografie.

Voor een 84-jarige vrouw uit Beek 
en Donk wordt een maatje gezocht 
om samen concerten en musea 
te bezoeken, een kopje koffie te 
drinken en een gezellig praatje te 
maken.

Voor een 23- jarige vrouw met een 
licht verstandelijke beperking uit 
Beek en Donk zoekt ViERBINDEN 
iemand die met haar, met name, 
op maandag helpt de week op te 
starten door samen leuke dingen 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.

Een 23-jarige vrouw met een licht 
verstandelijke beperking uit Beek 
en Donk is op zoek naar een positief 
persoon die haar kan begeleiden 
naar Nederlandstalige festivals, 
naar de stad, een bioscoopbezoek 
en eventueel eens samen iets te 
gaan eten.

Voor een 17-jarig meisje uit Beek 
en Donk met een licht autistische 
beperking wordt een maatje 
gezocht van haar leeftijd met 
geduld. Ze houdt van bakken 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 muziek te luisteren.

Voor meer informatie over deze 
vacature(s) graag contact opnemen 
met het maatjesproject Laarbeek, 
Otterweg 27, 5741 BC Beek en 
Donk, telefoonnummer: 0492-
782901. Mailen kan ook naar: 
hmanders@vierbinden.nl De 
vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.vierbinden.nl onder 
het kopje vrijwilligerswerk.

Maatjes gezocht

Praten over beleid, ook in 
Aarle-Rixtel en Beek en Donk
Aarle-Rixtel/Beek en Donk - 
Afgelopen weken kwamen er veel 
personen uit Lieshout en Mariahout 
meepraten over Laarbeeks beleid. 
Samen met de Seniorenraad en 
het Platform Gehandicaptenbeleid 
Laarbeek waren ze in het Dorpshuis 
Lieshout en het Buurthuis in Mariahout 
te gast om daar van gedachten te 
wisselen over veranderingen in de 
zorg, veiligheid, toegankelijkheid en 
andere belangrijke onderwerpen.

U komt in Aarle-Rixtel toch ook 
meepraten over een Laarbeek, wat 
veilig is, waar zorg is voor elkaar, 
waar voldoende vrijetijdsbesteding 

is en waar de mensen elkaar kunnen 
vinden? Alleen praten op het sportveld, 
in het café, het gemeenschapshuis of 
op de hoek van de straat helpt niet om 
het dorp te verbeteren. Durf je mening 
te geven en mee te denken want een 
‘goed’ Laarbeek voor senioren en voor 
mensen met een beperking is een 
‘goed’ Laarbeek voor ons allemaal. 
De avonden worden gehouden op 
woensdag 16 oktober om 19.30 uur 
in Zonnetij aan de Heindertweg in 
Aarle-Rixtel. In Beek en Donk wordt 
het gehouden op 24 oktober 13.30 
uur in het Ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg.

Beek en Donk – ODE Laarbeek houdt 
op zaterdag 12 oktober, onder leiding 
van Theo Lokin, haar najaarsconcert 
2013 in Muziekcentrum het Anker te 
Beek en Donk, aanvang 20.00 uur. De 
toegang is gratis. 

ODE Laarbeek heeft voort dit concert 
het Bernhezer Senioren Orkest uit 
Heeswijk-Dinther onder leiding van 
Leo Boeijen uitgenodigd. Als eerste zal 
ODE Laarbeek het podium betreden. 
Het repertoire van ODE Laarbeek is 
inmiddels bekend, een mix van klassiek 
en swing. Er zullen ook een aantal 
nieuwe stukken klinken zoals Tears 
in heaven, So in love, Creole love call, 
dit laatste met diverse solo’s. Aan deze 
stukken hebben dirigent Theo Lokin en  
het orkest de afgelopen maanden hard 
gewerkt.

De gast bij dit concert is dus het 
Bernhezer Senioren Orkest. Dit orkest 
werd in 2008 opgericht door de huidige 
voorzitter Piet Jacobs en zijn vrouw Sjaan. 
Met zestien muzikanten uit Bernheze en 
onder leiding van Wim van der Heijden 
ging het orkest, kortweg BSO genoemd, 
van start. Inmiddels telt BSO ruim 32 
muzikanten afkomstig uit Heeswijk-
Dinther en omgeving en speelt het in een 
volwaardige harmoniebezetting. Leo 
Boeijen, trompettist bij de Koninklijke 
Harmonie O&U heeft nu de muzikale 
leiding. Hij heeft het orkest gedurende 
het laatste jaar naar een goed muzikaal 
niveau geleid. Dit jaar heeft BSO haar 
eerste lustrum gevierd. Beide orkesten 
hebben al eens samen geconcerteerd in 
Heeswijk. Toen verkeerden ze nog in de 
opbouwfase. Noteer de datum van 12 
oktober in uw agenda. Het belooft een 
mooi concert te worden.

Concerto a due met het 
Bernhezer Senioren Orkest

Lezerspodium

ABL steunt acties met betrekking 
tot hondenpoepoverlast
Tijdens de vergadering op 6 
juni jl. van de commissie Beheer 
Openbare Ruimte (BOR) heeft 
Algemeen Belang Laarbeek 
(ABL) aandacht gevraagd voor 
de hondenpoepoverlast die de 
burgers in alle kernen van Laarbeek 
ondervinden. Deze overlast wordt 
door zowel de hondenbezitter als 
de niet-hondenbezitter ervaren. 
Tijdens deze vergadering bleek 
dat de gemeente Laarbeek al veel 
doet. Men probeert de burgers 
via foldermateriaal te wijzen op 
hun eigen verantwoordelijkheid 
en daarnaast te informeren over 
locaties waar honden uitgelaten 
kunnen worden. Tevens staan 
er vele prullenbakken door heel 
Laarbeek waar ook hondendrollen 
(in een zakje!) in mogen worden 
gedeponeerd. Daar is ABL blij mee. 
Echter, naar onze mening is er 
ruimte voor verbetering, zonder dat 
de burger op kosten wordt gejaagd. 
De dorpsraden was dezelfde 
mening toe gedaan. Daarom heeft 
ABL in de vergadering van 6 juni 

jl. de wethouder opgeroepen 
om samen met alle dorpsraden 
verschillende mogelijkheden verder 
te onderzoeken. Een uitgangspunt 
hierbij is dat we geen extra belasting 
willen invoeren. ABL is van mening 
dat de lasten niet verder verhoogd 
moeten worden omdat het 
hondenpoepprobleem met name 
een mentaliteitskwestie is van 
de hondenbezitter. In de media 
werd door de diverse dorpsraden 
de hand uitgestoken naar de 
gemeente om samen creatieve, 
kostenneutrale oplossingen te 
verzinnen. Een goed initiatief!

Tijdens de commissievergadering 
BOR op 22-8 jl. is door ABL 
nogmaals gepleit voor de 
samenwerking tussen de 
dorpsraden en de gemeente. Dit 
heeft recent geresulteerd in een 
vruchtbare meeting tussen de 
gemeente en dorpsraden. Tijdens 
dit overleg zijn diverse voorstellen 
van de dorpsraden besproken. 
Hieruit is een project naar voren 

gekomen waarbij geïnventariseerd 
wordt wat veelgebruikte routes 
van hondenbezitters zijn. Op deze 
routes zullen dan vervolgens extra 
bakken geplaatst worden waar 
hondendrollen in gedeponeerd 
kunnen worden. Dit is een voorstel 
wat op grote steun van ABL kan 
rekenen! Daarnaast willen we 
ook een groot beroep doen op de 
hondenbezitter om de overlast tot 
een minimum te beperken, zodat 
dit project een succes wordt!. 
Gelukkig zijn er ook heel veel 
hondenbezitters die alles netjes 
opruimen waarvoor dank namens 
alle bewoners van Laarbeek. Want 
ben nou eerlijk, hondenbezitter 
of niet, niemand wil in een 
hondendrol staan.

Namens ABL, Jordy Brouwers, 
Bert Klessens, Monika Slaets en 
Christian van den Berg.
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In 1986, een paar weken 
voordat Trudy en ik zijn 
getrouwd, heb ik haar gevraagd 
om met mij een leven op te 
bouwen in Oostenrijk. Het heeft 
uiteindelijk geduurd tot 2008, 
voordat we hier woonden.

Ik zal me eerst even voorstellen.
Mijn naam is Fred van Loon. 
Ik ben getrouwd met Trudy 
Biemans en we hebben drie 
kinderen: Wendy, Sanne en 
Tom.

Ik ben geboren in Mierlo-Hout, 
destijds gemeente Mierlo. Trudy 
heb ik leren kennen tijdens 
een avondje stappen in Bakel. 
Trudy is geboren op ‘d’n Aarlese 
Heikant’, in het gedeelte dat 
sinds 1973 bij de gemeente 
Helmond hoort.
Trudy en zeker haar vaders 
familie waren echte Aarle-
Rixtelse mensen.
Na mijn studie zijn we in 1986 
getrouwd, waarna we een 
huurhuisje kregen toegewezen 
in de Beukenlaan in Beek en 
Donk. Trudy was op dat moment 
werkzaam als receptioniste in 
bejaardencentrum ‘De Regt’. 
Ze stond midden in het Beek 
en Donkse leven. Ze was 13 
jaar lang voor vele mensen het 
gezicht van ‘De Regt’. 
In 1989 zijn we verhuisd naar de 
Brakenstraat, waar we een leuk 

vrijstaand huisje kochten. Mijn 
werkzaamheden lagen in de 
wegenbouw en na verschillende 
werkgevers besloten we in 
1990 om zelfstandig te worden. 
‘Van Loon Wegenbouw’ 
werd opgericht en bijna alle 
werkzaamheden vonden 
destijds plaats in Beek en Donk, 
Aarle-Rixtel  en omgeving.
Wat begon met het aanleggen 
van sierbestrating voor 
de particulier  groeide uit 
tot werkzaamheden op 
civieltechnisch gebied voor 
diverse gemeentes, bedrijven 
en particulieren. Omdat het 
bedrijf gestaag groeide, waren 
we gedwongen om te kijken 
naar nieuwe huisvesting met 
bedrijfsruimte. We hebben 
toen (ongeveer als eerste) 
gebouwd op het destijds nieuwe 
industrieterrein ‘De Bemmer’ in 
Beek en Donk. Hier zijn ook onze 
drie kinderen geboren: Wendy 
in 1997, Sanne in 1998  en Tom 
in 1999. Na een fusie met het 
bedrijf van mijn schoonvader/
schoonbroer ontstond de firma 
BvL (Biemans van Loon) met 
als vestigingsplaats ‘d’n Aarlese 
Heikant’,  het geboortehuis van 
Trudy.
In 2001 zijn we verhuisd naar 
de Molenstraat in Aarle-Rixtel, 
inmiddels  ons vierde huis in het 
nieuwe Laarbeek. 
Hier hebben we met heel veel 
plezier gedurende zeven jaren 
gewoond. In deze periode zijn 
de kinderen naar de basisschool 
gegaan en was Trudy onder 
andere jarenlang actief in de 
organisatie van de Aarlese 
jeugddriedaagse.
Na een zeer drukke periode met 
lange dagen van hard werken 
besloten we in 2005 ons leven 
op een andere manier voort 
te zetten. Het idee om een 
nieuw leven op te bouwen in 
Oostenrijk begon stilaan weer 

omhoog te komen en na vele 
slapeloze nachten hebben we de 
plannen ten uitvoer gebracht. 
Een voorwaarde van Trudy: 
ze wilde een rustiger leven 
dan in Aarle-Rixtel.  Ze wilde 
wel iets om handen hebben 
en appartementen verhuren. 
Na een zoektocht van een jaar 
vonden we uiteindelijk ons 
droomhuis in het schitterende 
plaatsje Lofer. Lofer ligt midden in 
de indrukwekkende bergwereld 
van het Salzburgerland, slechts 
enkele kilometers verwijderd 
van de grens met Tirol en 40 km 
van Salzburg.
Hoe het ons verder gaat in 
het mooie Oostenrijk, kunt 
u volgende week lezen in de 
rubriek ‘Luchtpost’.

Servus uit Lofer,
Fred en Trudy van Loon.

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Huub Cloudt
Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een digitale foto (jpeg 5x5 cm, 200 DPI) 
van een jarige met naam en adres naar:

redactie@demooilaarbeekkrant.nl en hij of zij 
maakt kans op een gratis taart voor 12 

personen. De winnaar kan de taart afhalen op 
onderstaand adres op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen. De taart 
wordt aangeboden door Echte Bakker Vedder.

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Jarige Van De Week:Jarige Van De Week:
Toon van den Elsen

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

Gratis taart voor de jarige!Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Familie van Loon vanuit Aarle-Rixtel naar Lofer

Luchtpost

OOSTENRIJK

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

AANGEBODEN

BEL DE SPECIALIST

GEVRAAGD

GEVRAAGD

GEVONDEN

TE HUUR

LES

TE KOOP

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

VERLOREN

VACATURES

Het is mogelijk om een gratis zoekertje 
te plaatsen in De MooiLaarbeekKrant 
en op de nieuwswebsite van Laarbeek: 
www.mooilaarbeek.nl. Als particulier 
zijnde kunt u een zoekertje eenvoudig 
aanmelden door een mail te sturen naar: 
info@mooilaarbeek.nl. Voorwaarden: 
het zoekertje bestaat uit maximaal 
20 woorden en er staan maximaal 2 
zoekertjes per e-mailadres/telefoonnr. 
in de krant. Een zoekertje blijft max. 2 
weken staan in de krant en op internet.

2 enthousiaste zwarte pieten die een 
bezoekje komen brengen. 15 min, 20 
euro. Snoepgoed bij. Omg. Gemert-
Laarbeek. Voor meer info: 06-46715154

Samsung Galaxy Ace, met wit hoesje. 
Gevonden op het Piet v. Thielplein in 
september. Info: bel of sms 06-13542219

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

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, 
elektronica, � etsen, witgoed, bruingoed, 
zink, lood etc. OHD tel: 06-11070700

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

Ik wil met andere geïnteresseerden 
in de bijbel lezen. Een oud boek met 
zeggingskracht voor nu. Interesse? Mail 
naar kavahe@gmail.com 

Gevangen in de visvijver: rood/gele 
kinder� ets, daags na de kermis. De 
rechtmatige eigenaar kan contact 
opnemen via: 06-12238277 of via 
contactformulier op www.hetgeduld.nl. 

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

2 meter hoge walnotenboom en een 1 
meter hoog langzaam groeiende conifeer. 
Zelf uitsteken. Tel: 0492-464664

Leuke jongen (16 jaar) zoekt 
oppasadresjes. tel: 06-51928103

Ponyruiters om onze pony’s te 
verzorgen en te rijden. Voor meer 
info kun je bellen naar 0492-461617

Opslagruimte te huur à 30 euro per 
m² per jaar. Aantal meters n.o.t.k. 
Tevens koelruimte te huur. Meer info 
via: 06-51348284

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

Eiken houtkrullen voor roken in rook-
ketel. Ongeveer 3/4 kub. prijs €25,-. 
Info: 06-13502770

Kersenhouten tafel met 5 stoelen, 6 jaar 
oud. Afmeting: 180x90cm. Vraagprijs: 
€475,-. Voor meer info kunt u bellen 
naar 06-12898484

Tafelzaagmachine en houtkloofmachine. 
Ideaal voor kachel of openhaardhout. 
Vaste prijs: €150,- Tel: 0492-464318

Ivoorkleurig, bakeliet telefoontoestel 
(1963). In perfecte staat en geheel 
compleet. Prijs: €15,-. Tel: 0499-421953

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

Enkele weken geleden verloren: Plastic 
tas met boeken, mappen, etui en een 
NT2 woordenboek. Tel: 06-23192175

Gezocht: enthousiaste medewerker 
(m) voor de zaterdagmarkt. Heb je 
interesse! Bel dan met Harrie Swinkels 
groentehandel, tel: 06-20351916.

Verloren, op het � etspad tussen Aarle-
Rixtel en Beek en Donk. Zilveren 
kinderringetje met afbeelding van girafje. 
Tel: 06-41014184

Mooie poppenwagen in zeer goede 
staat. Leuk voor 5 december. €25,- 
Tel: 0492-461130

Kachelglas, vuurvast en op maat 
gesneden. 5 cent per vierkante cm. 
Tel: 06-46548080

4 Winterbanden met stalen velgen + 
standaard Michelin 185/65  R15 88T €200,-

Roeiapparaat, weinig gebruikt. Merk: 
Power Peak. Prijs: €40,-. Tel: 06-12274980

Feest? En op zoek naar geluids-
apparatuur? Voor € 50 huurt u een 
complete set. Geïnteresseerd? Tel: 
06-41538601 of mail naar 
dj.imm@live.nl 

Opslagruimte en stalling caravans en 
vouwwagens. Tel: 06-22849257

Rommelmarktspullen, witgoed, ijzer 
en oude opknap� etsen. We komen 
het gratis ophalen. Tel: 06-16301715

Zangles, gitaarles en vioolles voor 10 
euro per half uur!! In Beek en Donk: 
06-30291262
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KOUD GEHAD VANNACHT? 
Er is weer volop FLANEL!

Volop keus in lakens, hoeslakens
en dekbedovertrekken!

Wij staan al meer  dan 30 jaar 
op de markt, gespecialiseerd in 
ondergoed en nachtkleding.
Door de jarenlange ervaring in 
deze branche hebben we ook veel 
ervaring wat betreft gebruikte 
materialen, pasvormen en maten, 
en hierdoor kunnen we in ons 
vakgebied dus ook goed advies 
geven aan onze klanten.

Wij hebben een zeer groot 
assortiment in ondergoed, waarin 
we ook diverse grote merken 
verkopen, zoals: Sloggi, Triumph,  
Beeren, Boobs & Bloomers , Avet, 
Set, Scholler, Conta, Cavello, Zaccini

Ook hebben we altijd een grote en 
hele mooie collectie nachtkleding 
voor Dames, Heren en Kinderen, 
vanaf de kleinste babymaten tot 
zeer grote dames en herenmaten.                                                    
Vooral onze wintercollectie velourse 
pyjama’s van het merk Lunatex is 
altijd zeer groot.

Sinds 2007 zijn we onze 
werkzaamheden gaan uitbreiden 
naar internet, via onze webwinkel  
www.sliponline.nl.  hierdoor 
kunnen we de service naar onze 
klanten nog meer vergroten, dus 
ook voor mensen die niet of niet 
meer naar de markt kunnen komen, 

kunnen zij nu via internet toch altijd 
bij ons terecht.

Vanaf het voorjaar 2013 is ook onze 
zoon ons bedrijf komen versterken 
en hebben we nog 2 webwinkels 
geopend, een speciaal voor grote 
maten ondergoed en nachtkleding: 
www.ondergoedgrotematen.nl  
en een voor sexy lingerie: www.
sexylingerienu.nl 

Dus graag tot ziens op de 
woensdagochtend markt in Beek 
en Donk of op een van onze site’s.          
Ook kunt u voor vragen of advies 
altijd bellen: 0492-324208

Weekmarkt Beek en Donk
Actieaanbiedingen Oktober

Frans & Franca Jaspers   Ondergoed & Nachtkleding

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!

OKTOBERAANBIEDING

Tevens leveren wij ook aan horeca

Actie weekmarkt 
Beek en Donk:

4 zakken 
gesneden groenten 

€3,50

&

zak panklare 
spinazie €1,00

ACTIE OKTOBER
500 gram jong 

belegen, iets � jns 

€3,48

10 kakelverse eieren    

€0,98 €0,98 €0,98 €0,98 
   

Heerlijke Zonnevis

van € 12,50 per kilo
nu voor 

€ 9,95 
per kilo

Graag tot ziens!
Rob en Maril de Beer

  Van Lieshout
uw marktbakker

ACTIE-ACTIE-ACTIE

Tegen inlevering van
deze advertentie

8 worstenbroodjes

€ 4,95
Markt: Beek en Donk
Markt: Aarle-Rixtel

FRANS & FRANCA JASPERS

ONDERGOED EN 
NACHTKLEDING

AANBIEDING van de week

Dames J&C shorts 
nu 2 stuks € 6.-

 Heren  J&C shorts 
nu 2 stuks € 8.-

Of kijk op onze site:
www.sliponline.nl

OPEN DAGEN 
zaterdag 12 oktober en zondag 13 oktober

van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 

Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
i.s.m. LEF in huis interieur advies en Ke Trading Zuid Afrikaanse wijnen.

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

Lezerspodium

Laarbeek uit haar ongenoegen
Laarbeek heeft onmiskenbaar veel sterke 
kanten. Andere gemeenten prijzen onze 
gemeente hiervoor. Steevast worden in 
dit kader dit punt de bestuurlijke aanpak 
van de gemeentelijke financiën en de 
vernieuwingen in het sociale domein 
genoemd. Niet helemaal ten onrechte. 
Laarbeek heeft echter ook één zwakke 
kant: protestbrieven schrijven. Vorige 
week zijn er vanuit politiek Laarbeek 
weer twee naar Den Bosch verzonden.
Allereerst ging een brief van De 
Werkgroep op de post. Hierin sprak De 
Werkgroep haar ongenoegen uit over 
uitspraken van gedeputeerde Ruud van 
Heugten in het Eindhovens Dagblad. Zijn 
opmerkingen over gemeenteraden die 
te weinig naar de lange termijn zouden 
kijken, vielen verkeerd bij De Werkgroep. 
De Werkgroep vraagt Provinciale Staten 
de gedeputeerde hiervoor op het matje 
te roepen.
Misschien waren niet alle uitspraken van 
gedeputeerde van Heugten niet allemaal 
even gelukkig; de verontwaardiging die 
De Werkgroep in haar brief ten toon 

spreidt, laat vooral zien hoe verkrampt 
deze partij in dit dossier zit. De spagaat 
van De Werkgroep is ongekend groot. 
Enerzijds stemt de partij in met de 
aanleg van de weg; anderzijds stelt 
ze onmogelijke eisen. De Werkgroep 
draagt een dubbele boodschap uit. 
Dit geldt overigens niet alleen voor 
De Werkgroep; ook andere partijen 
hebben hier last van. De brief van De 
Werkgroep is een uitvloeisel van deze 
keuze. Het gaat in de brief allang niet 
meer over hoofdzaken, maar over 
randverschijnselen. 
De brief van de gemeente is van een 
andere orde. De gemeente kijkt in 
deze brief terug op het verloop van 
het gehele onderhandelingstraject. Zij 
is ontevreden over de uitkomst. De 
gemeente heeft haar doelstellingen in 
de onderhandelingen niet gehaald. In 
de brief somt de gemeente ze allemaal 
nog een keer op. Tot vier keer toe heeft 
de gemeente in de stuurgroep bakzeil 
moeten halen. De gemeente voelde 
zich, zo schrijft ze zelf in haar brief, als 

“de vis die door in te stemmen met het 
Bereikbaarheidsprogramma een fuik 
in is gezwommen die steeds verder 
dichtgetrokken wordt en waarbij geen 
weg terug meer is.” Echt een vreemde 
metafoor uit de mond van een college, 
dat hiermee volmondig aangeeft politiek 
gefaald te hebben. 

Door vast te houden aan het 
Bereikbaarheidsakkoord heeft de 
gemeente dit over zichzelf afgeroepen. 
Door de focus op de tunnel en de 
verdiepte ligging heeft zij geen oog 
gehad voor de werkelijke problemen 
die de weg met zich mee bracht. Vooral 
wethouder van Zeeland moet dit zich 
aantrekken. Door koppig vast te houden 
aan het Bereikbaarheidsakkoord heeft 
hij de mensen op de Heikant en in de 
Deensehoek en het Achterbos in de kou 
laten staan. 

Zij betalen de prijs van politiek falen!

De CDA-fractie.

Tweakers gaat hardware inzamelen om weg te geven
Amsterdam - Tweakers, de grootste 
technologie- en elektronicasite van 
Nederland, bestaat 15 jaar. Om dit te 
vieren grijpt Tweakers zijn kristallen 
jubileum aan om overtollige hardware 
in te zamelen en hiervan bruikbare pc’s 
te maken voor gezinnen met kinderen 
die geen computer kunnen betalen.

Tweakers is ontstaan om de 
Nederlandse technologieliefhebber te 
informeren over ontwikkelingen op 
het gebied van computerhardware, 
software en technologie, en om 
gelijkgestemden een community te 
geven.

Samen met diezelfde community 
wil Tweakers nu iets tastbaars doen. 
Er leven in Nederland meer dan 
400.000 kinderen in een situatie 
waarin dagelijks spanning is over de 
eerste levensbehoeften. Deze kinderen 
kunnen niet naar een sport, gaan 
niet mee op schoolreisje en hebben 
al helemaal geen computer om 
huiswerk op te maken, internet mee te 
verkennen en zich te kunnen storten in 
de wondere wereld van het tweaken.

Tweakers grijpt zijn kristallen jubileum 
aan om hier iets aan te doen door 
afgeschreven en overtollige hardware 

te gaan inzamelen. Dit doet Tweakers in 
samenwerking met Stichting Leergeld. 
Deze stichting richt zich op het 
voorkomen van sociale uitsluiting van 
kinderen uit gezinnen met minimale 
financiële middelen. Tweakers wil 
samen met de community aan het eind 
van het jaar het ambitieuze aantal van 
750 werkende pc’s of laptops aan de 
Stichting Leergeld doneren.

Meer informatie over de actie en wat u 
kunt doen ga naar www.tweakers.net/
helpmee

KBO Mariahout gaat  naar de 
Rendac in Best
Mariahout - KBO Mariahout gaat 
met 48 leden naar de Rendac in 
Best. De groep vertrekt om 12.45 
uur vanaf de kerk. 

Zo zijn zij op tijd voor de uitleg met 
koffie en daarna de rondleiding. 
Dus beste mensen zorg dat jullie 
op tijd klaar staan bij de kerk.

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl
- in- & verkoop  - betaalbaar onderhoud alle merken - camper onderhoud

auto 
onderdelen
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Stekkermortel 4, Mariahout    |     +31 (0)499 425065    |    www.segerensmeedwerk.nl

Poorten
Sierhekwerk

Poortautomatisering

Stijlvol in Staal

Beek en Donk - Met als doel om 
andere ouders en betrokkenen 
bekend te maken met autisme 
en hoe het leven van een autist 
kan zijn, heeft Bella Fonte, 
onder pseudoniem, haar boek 
geschreven. Dit boek is ontstaan 
uit haar eigen ervaringen en 
belevingen, welke zij door de 
jaren heen aan het papier heeft 
toevertrouwd.

In eerste instantie was het 
bedoeld om alles wat zij mee- 
en doormaakte, van zich af te 
kunnen schrijven. Met behulp 
van een schrijfcoach zijn de 
eigen verhalen en kattebelletjes 
van ‘Bella Fonte’  gevormd tot 
een prettig leesbaar boek, welke 
veel herkenning zal opleveren 
bij eenieder die met autisme te 
maken heeft.

‘Bella Fonte’ had vrijwel direct 
na de geboorte van haar tweede 
zoon al het gevoel dat ‘Peter’ 
anders was, dan andere kinderen. 
Omdat zij, zoals veel later bleek, 
zelf autistisch aanverwant is, 
kreeg zij veel herkenning via haar 
moeder. Feitelijk leek zij de enige 
die ‘Bella’ begreep. Autisme was 
nog onbekend terrein en ‘Peter’ 
werd veelal afgeschilderd als een 
moeilijk en onopvoedbaar jochie. 
Dit soort uitlatingen deden ‘Bella’ 
veel pijn. Zij voelde zich alleen 

staan in haar strijd om het begrip 
en welzijn voor haar zoon.

Alle denkbare stations zijn door 
‘Bella’ en haar gezin gepasseerd. 
Gestart bij de huisarts, opvolgend 
diverse instanties waaronder 
Jeugdzorg, tot aan Justitie aan 
toe. Nergens had ‘Bella’ het 
gevoel begrepen te worden: “Een 
autist denkt niet hokjes, maar 
men denkt hen wel in hokjes te 
kunnen plaatsen.”

Pas in het 14e levensjaar van zoon 
‘Peter’ werden zowel moeder 
als zoon eindelijk begrepen en 
kreeg zijn afwijkende gedrag 
een naam: autisme. Voorafgaand 
aan dat moment werden er pas 
concrete stappen gezet, in de 
vorm van een observatie- en 
onderzoeksperiode. Opvolgend 
de juiste hulp en psychische 
ondersteuning , welke  volgens 
‘Bella’ cruciaal zijn voor dit ‘soort’ 
kinderen. In ‘Peters’ geval was 
ook de muziektherapie van 
essentieel belang. “Wat hij niet in 
woorden uit kon drukken, kon hij 
wel via de muziek.” 

Door de juiste diagnosestelling en 
het doelgerichte behandelplan, 
is het verloop vanaf ‘Peters’ 14e 
levensjaar positief te noemen. 
‘Peter’ woont inmiddels 
zelfstandig via een ‘begeleid 

wonen-project’ en is in staat om 
te werken. “Enkele jaren geleden 
heeft hij zelfs een grandioze reis, 
tezamen met zijn broer, door 
Nieuw Zeeland gemaakt!”

‘Het verhaal van een autist’ is een 
245 pagina tellende paperback. 
Het verhaal is waargebeurd en 
enkel de persoonsnamen en de 
namen van de instanties zijn 
gefingeerd.  

Vanaf 7 oktober 2013 is het boek 
bij Van Helvoort boekhandel te 
koop. Bij verzending worden 
geen verzendkosten in rekening 
gebracht. De website: 
www.helvoortbeekendonk.nl.

Beek en Donkse ‘Bella Fonte’ (61) geeft haar 
boek uit: ‘Het verhaal van een autist’

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

Persoonlijk, kleinschalig en vertrouwd

Nieuw Kinderdagverblijf in Lieshout in 2014
Lieshout - Openbare Basisschool 
Het Klokhuis en buitenschoolse 
opvang Het Klokhuis breiden de 
samenwerking in Lieshout uit. 
Vanaf 6 januari gaan ze aan de 
Burg. van den Heuvelstraat 16 
ook dagopvang en peuterspelen 
voor 0-4 jarigen aanbieden.

Met de aankomende verhuizing 
van de dagopvang van VielaSpring 
in zicht, vond Het Klokhuis het 
jammer geen totaalaanbod voor 
0-12 jarigen meer aan te kunnen 
bieden op dezelfde locatie. Van 
ouders kwam steeds vaker de 
vraag bij de BSO van Het Klokhuis 
of zij niet ook dagopvang wilde 
gaan aanbieden. In het verleden is 
BSO Het Klokhuis in Lieshout ook 
ontstaan uit behoefte van ouders. 
Zo nu dus ook de dagopvang.

Voor de oprichting van 
de dagopvang is Stichting 
Kinderopvang Het Klokhuis 
Lieshout opgericht waar in de 
toekomst ook BSO Het Klokhuis toe 
zal gaan behoren. Deze stichting 
zal persoonlijke, kleinschalige en 
vertrouwde kinderopvang gaan 

aanbieden in samenwerking 
met Openbare Basisschool Het 
Klokhuis Lieshout. 

“We gaan van start met een 
dagopvang groep van 10 
kinderen in de leeftijd tot 4 jaar”, 
zegt Kim Vorstenbosch. “Bij 
voldoende aanmeldingen gaan 
we ook peuterspelen aanbieden 
in de ochtenden, waarbij we de 
samenwerking aangaan met de 
kleuters van Het Klokhuis. Zo 
worden peuters spelenderwijs 
voorbereid op het basisonderwijs 
en kunnen kinderen met een 
vertrouwd gevoel doorstromen 
naar het basisonderwijs, ongeacht 
schoolkeuze.”

Achter de schermen wordt 
momenteel hard gewerkt om alles 
op 6 januari gereed te hebben door 
Kim Vorstenbosch en Marianne 
Sleegers. Dit duo heeft in 
Lieshout al eerder samengewerkt 
in de kinderopvang. Destijds 
De KinderViela genaamd. “We 
zijn heel blij nu weer samen te 
kunnen werken aan persoonlijke, 
vertrouwde en kleinschalige 

opvang waar kinderen en hun 
ontwikkeling iedere dag centraal 
staan”, vertelt Marianne. De 
dagopvang van Het Klokhuis gaat 
naast de persoonlijke opvang iedere 
dag extra zorg en aandacht hebben 
in het dagelijks handelen voor 
‘zelfstandigheidsbevordering’, 
‘bewegen’ en ‘Fantasiespel’.

Ten tijde van de opvang zullen de 
kinderen iedere dag centraal staan. 
“Daarnaast luisteren we goed naar 
ouders en hun wensen. Niet iedere 
ouder heeft opvang nodig van 
7:30 tot 18:30 uur. Zo bieden we 
wel de mogelijkheid om opvang 
af te nemen tussen 7:30 en 18:30 
uur, maar heb je bijvoorbeeld nooit 
opvang nodig na 17:30 uur, dan 
hoef je dit uurtje ook niet af te 
nemen, en dus ook niet te betalen. 
Ook behoort flexibele opvang tot 
de mogelijkheden”, aldus Kim. 

Meer informatie: 
kdvhetklokhuislieshout@vielagroep.nl
of volg ons hen op Facebook: 
www.facebook.com/kinderdag-
verblijfhetklokhuislieshout

Oproep: The Voice of Kwizut 
Beek en Donk - Jong, Laarbeeks talent 
krijgt tijdens de Kwizut feestavond 
(11 januari 2014) de kans zich te 
presenteren voor een volle zaal. Dat is 
de reden dat de organisatie van Kwizut 
op 17 november  bij café/zaal v.d. Burgt 
een auditiemiddag gaan houden. 

De Kwizut-organisatie vraagt daarom 
iedereen die wel eens voor een zaal met 
ruim 2000 mensen iets van zich wil laten 
horen, aan te melden. Ben jij die zanger/
zangeres? Stuur dan een mailtje naar 
lonneke@kwizut.nl. Opgeven kan tot 
en met 27 oktober 2013. Vermeld in het 
mailtje je naam, adres, telefoon, e-mail, 
leeftijd en of je jezelf begeleid c.q. een 
eigen muziek-cd mee brengt.

Op deze middag zal een deskundige 
jury gaan bepalen welke 3 talenten 
zich mogen laten horen en zien tijdens 
de Kwizut feestavond op 11 januari 
2014. Uiteindelijk wordt er van deze 3 
zangtalenten slechts 1 winnaar gekozen. 
Hij of zij is ‘The Voice Of Kwizut!’. Deze 
winnaar mag ook tijdens WiSH Outdoor 
het podium beklimmen! 

Let op: over de auditiemiddag kunnen 
uiteraard vragen gesteld worden in de 
quiz! 

Onderlinge Paardenverzekering 
Laarbeek B.A. in liquidatie:
Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden doordat de beëindiging is 
besproken en vastgelegd in de algemene ledenvergadering per 11 april 2013.

De rekening van verantwoording en het plan van verdeling liggen ter 
inzagen voor eenieder tot 2 maanden na plaatsing van deze advertentie, ten 
kantore van het register van de kamer van Koophandel en ten kantore van 
de voorzitter van de Onderlinge Paardenverzekering Laarbeek B.A.

De vereffenaar(s) 
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

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

De MCD acties van volgende week!

W 42 - Aanbiedingen gelden van maandag 07 t/m zaterdag 19 oktober 2013.     * ** Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

Magere 
runderriblappen
750 gram

8.24 4.99
kilo 6.65

De Kuyper
vieux**

literfl es

13.49

11.99
Boonacker witte
of tarwebollen
zak 4 stuks

1.49 0.99

RACE NAAR MCD & SPAAR ZE ALLE 20! 

Daily Fresh
panklare andijvie
zak ca. 400 gram
1.39 0.99

kilo 2.48

1
RACEZEGEL

+
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Adres Carolushof 7, 5735 PP Aarle-Rixtel | M 06 55 377 938
E info@tuinenmetpassie.com | W www.tuinenmetpassie.com

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

UW ZORG, ONZE BORGZó eenvoudig kan het zijn…burgerinitiatief!

Lieshout – Alle dorpsraden in 
Laarbeek trekken aan de bel. Elk 
jaar maakt de gemeente namelijk 
geld vrij voor alle dorpsraden in 
de gemeente om burgerinitiatieven 
mee te helpen financieren. Alleen…
veel mensen hebben de weg naar 
hun dorpsraad nog niet gevonden. 
En dat is jammer. Zeker nu er 
nog geld is voor maatschappelijk 
verantwoorde ideeën: en die 
kunnen heel eenvoudig zijn. 
MooiLaarbeek maakte een rondje 
bij de dorpsraden…

“Ik weet zeker dat er heel veel 
mensen met goede en leuke 
ideeën voor Lieshout rondlopen”, 
vertelt Nicole Mollet van dorpsraad 
Lieshout. “Misschien deinzen 
ze terug op het moment dat er 
‘georganiseerd’ moet worden. Dan 
wordt het lastiger en sta je soms 
alleen. Maar de ervaring leert dat er 
genoeg mensen zijn die mee willen 
doen.”

Wat is het? 
Een burgerinitiatief is een ‘initiatief 
van een burger of vereniging om 
het maatschappelijk welzijn of 
het gevoel van saamhorigheid 
binnen het dorp te bevorderen’. 
Dit klinkt ingewikkeld, maar 
kan heel eenvoudig en zeer 
divers zijn. Dorpsraad Lieshout 
heeft er bijvoorbeeld door een 
burgerinitiatief voor gezorgd dat 
er sneeuwschuivers in het dorp 
kwamen. Zo werd het mogelijk om 
de stoep in de directe omgeving van 
ouderen sneeuwvrij te maken. “Op 
die manier kunnen ouderen de weg 
naar buiten vinden, naar de winkels 
en het gezondheidscentrum. En 
dat allemaal dankzij een groep 
vrijwilligers, die vervolgens fanatiek 

het halve dorp schoon gingen 
vegen”, lacht Nicole. 

Er is meer gerealiseerd in de 
afgelopen jaren. Bewoners van de 
aanleunwoningen bij Franciscushof 
kwamen met een burgerinitiatief. 
Ze wilden dolgraag voor de 
‘kiepkoi’ stroom hebben. Ook dat is 
gelukt, met hulp van de dorpsraad, 
zelfs op zonne- en windenergie. 
Zo zijn er nog legio voorbeelden 
te noemen: van panna-kooien, 
social sofa, naar de hengelwedstrijd 
voor gehandicapten. Gezamenlijk 
hebben de dorpsraden in Laarbeek 
één keer per jaar overleg. Vanuit 
deze samenwerking is er onder 
andere gezorgd voor de buurtbus 
en het AED-project, twee projecten 
die Laarbeek-breed opgepakt zijn. 

Terug naar het burgerinitiatief
“Schroom niet en kom op de 
proppen met je ideeën”, luidt de 
boodschap van de dorpsraden in 
Laarbeek. “We kunnen ze goed 
gebruiken. Denk aan ideeën 
om het dorp te verfraaien, om 
de leefbaarheid en veiligheid te 
bevorderen, voor kinderen, voor 
ouderen, voor iedereen. Stel dat 
je idee niet in aanmerking komt 
voor het burgerinitiatief, of dat het 
budget dat gevraagd wordt te hoog 
is? Dan kan er samen nagedacht 
worden over andere mogelijkheden. 
De dorpsraad kent de weg van 
subsidies. Gewoon doen!”

De Laarbeekse dorpsraden

Lieshout
Ideeën voor Lieshout kunnen naar: 
info@dorpsraad-lieshout.nl. Meer 
informatie nodig? Bellen kan naar 
Monique Hubrechsen, 

tel: 0499-330025 of kijk op: 
www.dorpsraad-lieshout.nl. 

Beek en Donk
Burgerinitiatieven in Beek en Donk 
hebben onder andere gezorgd voor 
camerabeveiliging bij dierenpark ’t 
Regter Eind, speeltoestellen, Social 
Sofa’s en de nieuwe brug in de 
Muziektuin. Nieuwe ideeën kunnen 
naar: info@dorpsraad-beekendonk.
nl. Bellen kan naar Harry Fransen: 
06-53899703 of kijk op: 
 www.dorpsraad-beekendonk.nl

Aarle-Rixtel
“Op onze site hebben we 
een heel artikel gewijd aan 
subsidieaanvragen”, vertelt Ad 
van Dooren, secretaris van het 
Dorpsplatform, “en daarmee is het 
burgerinitiatief bekender geworden. 
Iedereen is bijvoorbeeld blij met de 
Social Sofa die aanstaande zaterdag 
op Zonnetij onthuld wordt. Het heeft 
al geleid tot vele sociale contacten 
bij het ‘beplakken’, en iedereen zal 
zien dat deze kleurrijke bank meer 
contact tot stand brengt.” Ideeën 
kunnen naar: info@dorpsplatform.
nl. Bellen kan naar Ad van Dooren: 
0492- 381696 of kijk op:www.
dorpsplatform.nl pagina Subsidies.

Mariahout 
Ook hier is beroep gedaan op het 
‘potje’ burgerinitiatieven. Zo hebben 
bewoners van de ‘Maplehof’ hun 
pleintje aangepakt en een facelift 
gegeven. De jeugd heeft kunnen 
profiteren van extra activiteiten met 
de kermis en de Social Sofa heeft een 
bijdrage gehad. Nieuwe initiatieven 
en ideeën  zijn zeer welkom op: 
secretariaat@zorgomhetdorp.nl  of 
bel naar Ger Aarts: 0499- 421496.      

Aarle-Rixtel Lieshout

MariahoutBeek en Donk

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Help 
kinderen helpen’ zijn de jongeren van 
CENDRA wekenlang bezig geweest om 
geld in te zamelen en meer bekendheid 
te geven aan de ziekte ALS.

In samenwerking met De MooiLaarbeek-
Krant en Emmy van den Heuvel is er een 
pagina gewijd aan de Amsterdam City 
Swim waar Emmy aan deelnam. Veel 
Laarbeekse bedrijven boden hun steun 
door het plaatsen van hun logo bij de 
poster van Emmy in de krant. Met veel 
plezier heeft de jeugd en de familie van 
Emmy toegeleefd naar 8 september, de 
dag dat er gezwommen mocht worden. 
Met trots vertelde Emmy dat ze haar 
meters had uitgezwommen en er flink 
wat fans aanwezig waren. 

Na de Cityswim zijn de jongeren 
enthousiast aan de slag gegaan om 
sieraden, wenskaarten, kaarsen en andere 
knutseldingen te maken om deze voor 
het goede doel te verkopen. Iedereen 
deed hieraan mee, van de tieners tot de 
twintigers. Tevens werden er ook spullen 
opgehaald en verzameld. 

De stichting Aarle schonk de jongeren 
een marktkraam op de rommelmarkt en 

Radio Kontakt deed verslag. Er waren 
kinderen bij die zelfs voor dit goede doel 
hun zakgeld gaven en een verjaardag 
of leuk uitje hebben afgezegd om hun 
steentje bij te dragen in de kraam. Met als 
doel om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor de Stichting ALS.

De vrijwilligers van CENDRA kunnen u 
vertellen dat dit bedrag aanzienlijk is en 
dat het een genoegen was om met de 
jeugd samen iets voor de medemens 
te doen. Tot slot willen zij in naam van 
deze kinderen de mensen die een 
bijdrage hebben geleverd bedanken. 
Tevens vragen zij u allen om zich 
eens te verdiepen in deze vreselijke 
spierziekte met als doel meer begrip op 
te brengen voor de mensen die hiervoor 
geld inzamelen, zodat er een medicijn 
ontwikkeld kan worden.

Mooie sponsoropbrengst 
CENDRA voor Stichting ALS
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De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend:
•	 exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening voor het uitbaten van een café voor Café Van Lieshout, Dorpsstraat 58 
in Lieshout (verzonden 30 september 2013).

•	 aan WielerToerClub Beek en Donk voor het houden van een veldtoertocht door 
de vier kernen van Laarbeek op zondag 3 november 2013 van 8.00 tot 13.00 
uur waarvan de start en finish zullen plaatsvinden bij het clubhuis van de KPJ, de 
Zwink, aan de Heereindsestraat in Beek en Donk (verzonden 30 september 2013).

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

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

LAARBEEK - Van 7 tot 13 oktober 2013 staat Nederland voor de derde keer in het teken 
van de Week van de Opvoeding. Dit jaar is het thema van deze week ‘spelenderwijs’. 
Spelenderwijs ontdekken kinderen de wereld om zich heen. Dat is niet alleen leuk, 
maar ook leerzaam. Door mee te gaan in hun spel en belevingswereld – thuis, buiten of 
online - staat u als opvoeder op een andere manier in contact met uw kind. Daar wordt 
u beiden ongetwijfeld wijzer van! In de opvoeding van kinderen kan samen spelen dus 
veel opleveren. Maar bovenal is samen spelen leuk. In sommige gevallen kan het helpen 
als ouders het opvoeden ook als een spel blijven zien. Creativiteit, improvisatie en vooral 
plezier, helpen u als ouder bij de uitdagingen die u ongetwijfeld in uw gezin tegenkomt.

Centrum Jeugd en Gezin Laarbeek: hoe werkt het?
Opvoeden kan soms heel lastig zijn. U loopt tegen nieuwe opvoedsituaties aan, waarop u 
geen pasklaar antwoord heeft. Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Laarbeek is een plek 
waar (aanstaande) ouders/verzorgers en jeugd tot 23 jaar terecht kunnen met vragen over 
opvoeden en opgroeien. Ook professionals of vrijwilligers die veel met jeugd werken, 
kunnen er terecht voor advies. 
Het CJG in Laarbeek is niet één gebouw met één loket. Het CJG is een netwerkorganisatie 
waarbinnen een aantal kernpartners, zoals het consultatiebureau, de GGD, 
kinderdagverblijven, scholen en het jeugdmaatschappelijk werk samenwerken. Voordeel 
hiervan is dat u uw vraag kunt stellen op een plaats waar u toch al komt. Een CJG-
medewerker zal steeds samen met u op zoek gaan naar een passend antwoord. Dit kan een 
eenmalig gesprek met de CJG-medewerker zijn waarin u een aantal adviezen krijgt waar u 
mee verder kunt, maar het kan ook zijn dat er meer gespecialiseerde hulp nodig is. De CJG-
medewerker zorgt dan samen met u voor een verwijzing. Als er al meerdere hulpverleners 
betrokken zijn, dan kan de CJG medewerker voorstellen om een overleg met alle betrokken 
hulpverleners te laten plaatsvinden om zo de hulpverlening goed af te stemmen. 
Als u niet goed weet waar u uw vraag het beste kunt stellen, dan kunt u ook rechtstreeks 
contact opnemen met de coördinator van het CJG, Femke Direks. Zij kan dan samen met 
u de stappen zetten om de juiste hulp te krijgen. U kunt de coördinator bereiken via 
telefoonnummer: 06 3416 5108 of via de mail: Femke.direks@levgroep.nl of 
cjglaarbeek@levgroep.nl. 

Website
Sinds enkele maanden heeft het CJG Laarbeek ook een website. Op deze website vindt 
u nieuws over cursussen, informatie over opvoeden en opgroeien, de rol van het CJG en 
betrokken partners. Kijk op www.laarbeek.nl/cjg voor meer informatie.

Verkeersbesluit aanleggen zebrapad Otterweg Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend besloten te hebben tot 
de verkeersmaatregel voor het aanleggen van een zebrapad op de Otterweg in 
Beek en Donk.
Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf zaterdag 5 oktober tot 
en met vrijdag 15 november 2013 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.
Gedurende de inzagetermijn heeft u de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen 
bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Een 
beroepschrift moet u ondertekenen en moet tenminste bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep 
bij de rechtbank is griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u daarnaast een voorlopige 
voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening is een speciale regeling voor de 
periode dat het beroepschrift nog in behandeling is. Een genomen besluit dat in 
werking treedt kan dan voorlopig ongedaan worden gemaakt door een spoedprocedure 
bij de voorzieningenrechter. Het besluit van de voorzieningenrechter is echter niet 
definitief en eindigt over het algemeen zodra er uitspraak is gedaan in de lopende 
beroepsprocedure. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het beroepschrift te overleggen. 
Voor een verzoek om voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlopige voorziening aanvragen bij de 
rechtbank ‘s-Hertogenbosch via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De rechtbank vraagt de gemeente in het kader van een beroepsprocedure altijd 
om een kopie van alle relevante stukken. Om die reden is het niet nodig dat u alle 
stukken ook bij het beroepschrift voegt. Het beroepschrift met het besluit waartegen 
u beroep instelt is in principe voldoende.

Ontwerpbestemmingsplan Moreeshof, Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders maakt ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het 
ontwerpbestemmingsplan Moreeshof van maandag 7 oktober tot en met maandag 
18 november 2013 voor iedereen ter inzage ligt bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis Laarbeek. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via www.laarbeek.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het plangebied van dit bestemmingsplan is gesitueerd aan de zuidzijde van het 
voormalige gemeentehuis aan De Heuvel in Lieshout. Het plan voorziet in de 
realisatie van een woon-zorgcomplex met 24 zorgappartementen voor verstandelijk 
gehandicapten. Het geldende bestemmingsplan ‘Kom Lieshout’ laat deze ontwikkeling 
niet toe. Het college van burgemeester en wethouders heeft zich bereid verklaard om 
medewerking te verlenen aan de beoogde ontwikkeling. 
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 
omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van 
Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunt u naar 
voren brengen bij de heer J. van Wetten, telefoon 0492 469 883. Van de mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

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 10 oktober komen de raadsleden Rick van Bree (Werkgroep) en Tonny 
Meulensteen (CDA) aan het woord. 

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
•	 Openbaar overleg Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
•	 Brabant in actie voor fietsverlichting
•	 Kinderlintjes
•	 Jeugdgemeenteraadsverkiezingen
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en 
via de app Yazula.

Gemeentenieuws

Bezwaarschriften

Opvoeden is (g)een spelletje!

Verkeersbesluiten

Bestemmingsplannen

Gemeente actueel

Kort nieuws

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

Flitsvergunning woninguitbreidingen

Drank- en Horecawet
LAARBEEK - Voor kleine woninguitbreidingen gaat de gemeente Laarbeek razendsnel 
vergunning verlenen: de flitsvergunning. ‘s Ochtends indienen en binnen twee dagen 
thuis op de mat of in de mailbox’, is het motto. 
De vergunning gaat gelden voor bijvoorbeeld een dakkapel, aanbouw, schutting of 
overkapping die niet al vergunningsvrij is. Vanaf 1 november 2013 kunnen aanvragers 
via het omgevingsloket on line onder vermelding flitsvergunning indienen. 
De behandelend ambtenaar checkt direct na ontvangst door de gemeente of de 
aanvraag binnen het bestemmingsplan past en of de stukken compleet zijn. De 
aanvraag wordt dan de zelfde dag beoordeeld. Als alles akkoord is, wordt binnen twee 
werkdagen de vergunning opgestuurd.
Wilt u zeker van zijn dat u een vergunning nodig heeft, doe dan eerst de 
vergunningscheck op omgevingsloket.nl. Bent u niet zeker van de uitslag dan kunt 
u altijd even met ons contact opnemen met het team Omgevingsvergunning via 
telefoonnummer 0492 469 700. Ook kunt u altijd op afspraak langskomen bij de 
balie Bouwen en Wonen op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op 
woensdagavond van 18.00 tot 19.30 uur. 

De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben
verleend op grond van:
•	 artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van 

alcoholhoudende drank aan Café van Lieshout, Dorpsstraat 58 in Lieshout 
(verzonden 26 september 2013).

•	 artikel 35 van de Drank en Horecawet aan P.J. Penninx, Kruiseind 2 in Gemert 
tot het verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens de Ondernemer van 
het Jaar Verkiezing die zal worden gehouden op 2 november 2013 van 19.00 
tot 0.00 uur en op 3 november 2013 van 0.00 tot 1.30 uur, in het pand van 
Zweegers Investment aan de Bosscheweg 34 in Beek en Donk (verzonden 1 
oktober 2013).

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

Verleende vergunningen
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LAARBEEK - Kan jouw dorp leuker, beter en leefbaarder worden door meer beweging 
of sport? Kun je daar een mooi project voor bedenken? Doe dan mee met de Brabantse 
Dorpen Derby! De derde editie van deze succesvolle wedstrijd is inmiddels gestart.

Bundel je krachten met je vereniging, je buren, je klasgenoten of vrienden, ga de strijd 
aan en... win minimaal 10.000 euro en professioneel advies voor je project, coaching 
door een bekende Brabantse sporter en zet jouw dorp in de schijnwerpers op Omroep 
Brabant! Kijk op www.brabant.nl/dorpenderby voor meer inspiratie en informatie en 
volg ons op Twitter en Facebook. Inschrijven kan tot en met 10 november 2013. Zeg 
het voort of doe zelf mee!

Doe mee met Brabantse Dorpen Derby!
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
Omgeving Bosscheweg Beek en Donk 23-09-2013  aanleggen inrit
Hofweg 4 Beek en Donk 23-09-2013  kappen drie bomen
Omgeving Goorloop Beek en Donk 24-09-2013  aanleg kikkerpoel
Everbest 64 Beek en Donk 24-09-2013  gewijzigd bouwen muur
De Stater 16 Lieshout       24-09-2013  bouw bedrijfswoning
De Stater 18 Lieshout       24-09-2013  bouw bedrijfswoning
Dorpsstraat 15a Aarle-Rixtel     25-09-2013  melding brandveilig gebruik
Raagtenstraat 1 Beek en Donk 26-09-2013  bouw garage
Nassaustraat 2b Beek en Donk 30-09-2013  verlengen tijdelijke woonunit

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern        Ingediend d.d. Werkomschrijving
Croylaan 3 Aarle-Rixtel     23-09-2013  verwijderen asbest
Beukenlaan 62 Beek en Donk 25-09-2013  verwijderen asbest 

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                       Kern  Werkomschrijving  Activiteit Verzonden
Bosscheweg 55     Aarle-Rixtel vergroten woning  bouwen 06-09-2013
Vogelenzang 16    Lieshout  plaatsen dakopbouw bouwen 26-09-2013

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

Locatie Kern  Werkomschrijving Activiteit
Grensweg 5 Mariahout  sloop woning  slopen
Croylaan 3 Aarle-Rixtel verwijderen asbest slopen
Beukenlaan 62 Beek en Donk verwijderen asbest slopen

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Paddenstoelen zoeken

“We hebben natuurlijk een prachtige 
zomer achter de rug, en ook de nazomer 
is geweldig. Toch lijkt het erop dat het 
weer om gaat slaan en de herfst in 
aantocht is. Dit betekent natuurlijk lagere 
temperaturen en af en toe guurder weer, 
maar het brengt ook een prachtige tijd in 
de natuur. Het bladerdek aan de bomen 
gaat veranderen in geweldig mooie 
kleuren, en ook de paddenstoelen laten 
zich weer massaal bewonderen. De meest 
tot de verbeelding sprekende paddenstoel 
is natuurlijk wel de vliegenzwam. Laat een 
kind een paddenstoel tekenen en de kans 
is groot dat er de bekende paddenstoel 
met een rode hoed met witte stippen 
op papier verschijnt. En natuurlijk kent 
iedereen deze paddenstoel van het 
bekende kinderliedje, Wie het weet mag 
het zingen! Deze vliegenzwammen heb 
ik gefotografeerd langs de broek-aa bij 
het biggetjesbos, achter de voetbalvelden 
van ASV. Hier zie je nog een prachtig klein 
stukje van de oorspronkelijk broek-aa, wat 
mooi te combineren is met een wandeling 
door het bos, en daarna een lekker kopje 
kof� e drinken bij de Brabantse Kluis. Dat 
is genieten van onze mooie Laarbeekse 
natuur!”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
achter de voetbalvelden van ASV

Als je een positief verhaal wilt 
schrijven, blijkt hoe moeilijk dit is. 
De schrijvende pers meldt vaak 
weinig positief nieuws. Het lijkt 
wel of positief zijn geen waarde 
heeft. Terwijl iedereen in zijn of 
haar hart weet hoe belangrijk 
het is om positief in het leven te 
staan. Hierdoor leef je gelukkiger, 
is de kans op een gezonder leven 
groter, word je positief benaderd 
door anderen, en zo kun je nog 
wel even doorgaan. Kortom, het 
is veel relaxter om positief in het 
leven te staan.

In de politiek lijken deze waarden 
soms vergeten te worden. Ook in 
Laarbeek hebben minder positieve 
zaken helaas de aandacht te veel 
opgeëist. Echter er zijn veel meer 
positieve zaken gerealiseerd en in 
beweging die nu lijken onder te 
sneeuwen. Zonder volledig te zijn 
noemen we er een paar:
• De gemeentebegroting van 

Laarbeek is ondanks de 
economische crisis op orde.

• De belastingdruk voor de 
inwoners is relatief laag

• De voorzieningenclusters in de 
dorpen zijn bijna gerealiseerd

• Nieuw Commanderijcollege is 
in gebruik met evenementen 
sporthal

• Er wordt volop gebouwd door 
particulieren en bedrijven

• Onderhoud en beheer van 
openbare ruimte heeft volop 
aandacht

• Betrokkenheid van burgers 
bij allerlei ontwikkelingen is 
groot, denk aan Dorpsraden, 
WMO adviesraad ed.

• De inzet van vrijwilligers op 
allerlei gebieden is erg groot

• In iedere kern zijn 
jeugdgroepen actief.

• Etc. etc.

Het is natuurlijk niet zo dat er alleen 
maar positieve dingen gebeuren in 
Laarbeek. Zeker niet. Punt is wel 
dat wij de gebeurtenissen in een 
positief daglicht zetten, in plaats 
van het als negatief te ervaren. 
Positief denken is de vaardigheid 
om met de negatieve dingen 
van het leven, die nu eenmaal 
realistisch aanwezig zijn, om te 
kunnen gaan, er zo naar te kijken 
of over te denken, dat je er goed 
bij voelt. 

Wij willen de komende tijd vanuit 
deze positieve grondhouding 
verder werken aan een Laarbeek 
waar het goed en prettig wonen 
is. Deze positieve denkhouding 
wensen wij iedereen toe.

Fractie PNL
Piet Aarts, Frans Biemans, Toon 
Brouwers, Arian de Groot, Peter 
Verschuuren, Ria v.d. Zanden

De Zeepkist 

Positief

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek
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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:

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
Veghelsedijk 3     Mariahout     0413 - 20 93 36   

www.autoschadevissers.nl

• Geen eigen risico 
 

 

• Gratis leenauto

• Innovatief schadeherstel
 

• Begeleiding alle    
verzekeringsmaatschappijen

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

Chris de Hoog 

Samen een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van leven

“Laarbeek is een jonge gemeente 
in ontwikkeling met ambities op 
velerlei gebied. Als nog nieuwe 
inwoner van Laarbeek zet ik mij 
samen met anderen in voor het 
Openluchttheater, de belangrijkste 
kunst- en cultuurbrenger in de 
gemeente, en voor de pas opgerichte 

VVV. Deze organisaties, maar ook vele 
anderen, kunnen ideeën en kritische 
opmerkingen uit de bevolking 
goed gebruiken. Als panellid van 
de MooiLaarbeek-enquêtes kun je 
directe invloed uitoefenen op en een 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
wonen, leven en vrijetijdsbesteding 
in onze dorpen. 

Dus doe mee, geef je op als lid van 
het panel, jouw mening telt en daar 
willen wij graag mee verder.”

MooiLaarbeek prijzen trekking week: 42

Prijswinnaars!

 

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

T: 06 46 59 85 95

E: info@kookcentrumbrabant.nl   

I:  www.kookcentrumbrabant.nl

Kookworkshop
voor 2 personen
KookworkshopKookworkshop

Meld je nu aan
en maak kans op een

Caroline Versteegden
Winnares van een kookworkshop 
voor twee personen bij 
Kookcentrum Brabant!

Gerard Vorstenbosch
Winnaar van een Bavaria Biertour 
t.w.v. €30,00 voor twee personen 

Lenie van Hooff
Winnares van een levensmiddelen-
pakket t.w.v. €40,00 van de Jumbo

Thijs Engels
Winnaar van de parfum Mexx 
Energizer Man 50 ml t.w.v. €53,00. 
Aangeboden door DIO Mark. 

De winnaars krijgen persoonlijk bericht van het bedrijf waar de prijs van is. 

Wil je ook kans maken op een 
mooie prijs? Schrijf je dan in: 
w w w. T i p M o o i L a a r b e e k . n l .
Iedere week verloot De 
MooiLaarbeekKrant leuke prijzen! 
De hoofdprijs is een fiets van De 
Concurrent t.w.v. €419,00! 

Wie zich inschrijft voor TipMooiLaarbeek.nl maakt kans op leuke prijzen! 
Deze week zijn de volgende personen in de prijzen gevallen: 

Hét nieuwe inwonerspanel van Laarbeek: dat is TipMooiLaarbeek.nl. Wil 
je meer informatie over wat het precies is? Bezoek dan komende week 
de weekmarkt in Beek en Donk, Lieshout of Aarle-Rixtel. Daar staat een 
stand over dit initiatief. Ze vertellen u daar alles over dit burgerpanel. 

Ambassadeurs Op de weekmarkt: 42

*De enquêtes zijn anoniem. Iedere vrijdag trekt TOP-onderzoek de prijswinnaars. 
De MooiLaarbeekKrant krijgt van hen de e-mailadressen van de winnaars en 
vraagt dan naar hun volledige naam, zodat dit in de krant vermeld kan worden. Diner bon 

t.w.v. €50,-

Dorpsstraat 86        
5735 EG Aarle-Rixtel         

www.grandcafestout.nl       
info@grandcafestout.nl

06-41628031

t.w.v. €50,-
Diner bon 

GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Kof etafels
Personeelsfeesten -  Jubilea - Evenementen

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

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

Originele

pannenkoeken!

n

Zonnig terras,prachtig uitzicht!

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

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

Cadeaubon 
t.w.v. €25,-

Koppelstraat 35, 
5741 GA, Beek en Donk

T 0492 - 46 11 81
www.pannenkoekenhuispluk.nl

DIO Mark is verkozen tot 
beste DIO Drogisterij van 2013!

Dit willen wij graag samen met u vieren! 

Bij besteding vanaf € 17,50 bij ons in de winkel, maakt u 
automatisch kans op onderstaande prijzen! U hoeft alleen 
uw kassabon te voorzien van uw naam en telefoonnummer 

en in de winkel achter te laten.

Op maandag 4 november worden de winnende 
kassabonnen getrokken en de winnaars bekendgemaakt! 

(Actie loopt van 11-10 t/m 2-11) 

Wat kunt u winnen?
Altra Oma’s fiets van De Concurrent twv € 349.-

Louis Widmer verwenpakket twv € 80,-
Dinerbon Café/Restaurant de Pelgrim twv € 75,-

Bavaria Biertour voor 4 personen twv € 60,-
Plantenbak van Something Els twv ca. € 50,-

Waardebon van Emmy’s Mode twv € 50,-
Fruitmand De Groenteman van Lieshout twv ca. € 45,-
Pakket Vleeswaren van Slagerij Hurks twv ca. € 40,-

Zarqa verwenpakket twv € 40,-
Bloemstuk van Bloemend twv ca. € 35,-

Lekkernijen + vlaaibon Bakker & Zo twv ca. € 30,-
Kledingwaardebon Hoogers Mode twv € 25,-
Kledingwaardebon Hoogers Mode twv € 25,-
Riverdale Geurpakket Bloemend twv € 15,-

Wij zien u graag in onze winkel! Team DIO Mark.

Aarle-Rixtel - Op maandag 14 
oktober om 20.00 uur zal in  zaal 
van Bracht een lezing gegeven 
worden door Prof. Dr. Arnoud-
Jan Bijsterveld, hoogleraar cultuur  
Katholieke Universiteit Brabant, 
met als titel: Het gezegende land 
van Willibrord.

Met een aanloop vanuit de 
Middeleeuwen schetst deze lezing 
de wederwaardigheden van de 
Noord-Brabanders, hun geloof en 
hun kerken. Hoewel het begin van 
het christendom in onze contreien 
traditioneel wordt gelegd bij 
Willibrord als ‘apostel van Brabant’, 
weten we pas vanaf de twaalfde 
eeuw iets over de manier waarop 
Noord-Brabanders hun geloof 
beleefden. Uit die tijd dateren ook 
de oudste kerken.Het hertogdom 
Brabant beleefde zijn gouden 
eeuw in de vijftiende en zestiende 

eeuw: een periode van culturele en 
economische bloei, maar ook van 
religieuze spanningen. De bouw 
van talrijke nieuwe parochiekerken, 
een ‘overspannen’ devotioneel 
leven, en kritiek op pastoors 
en de Kerk volgden elkaar op. 
De religieuze repressie door de 
wereldlijke overheid leidde mede tot 
de Nederlandse Opstand, die voor 
Noord-Brabant desastreus uitpakte: 
grootscheepse verwoesting, 
politieke degradatie en een in het 
verweer gedrongen katholicisme. 

Toch ontstond er tussen 
katholieken en de dominante 
protestantse minderheid een vorm 
van ‘omgangsoecumene’. Pas in 
1796, met de gelijkstelling van de 
confessies in de Bataafse Republiek, 
kwamen er voor katholieken (en 
Joden) meer mogelijkheden voor 
maatschappelijke emancipatie. 

Met de in de tweede helft van 
de negentiende eeuw inzettende 
Verzuiling werden de religieuze 
verhoudingen weer op scherp 
gezet: katholieken uitten zich 
triomfalistisch tijdens het ‘rijke 
roomse leven’ en protestanten 
zochten hun heil in toenemende 
orthodoxie. Vanaf de jaren 1950 
brak er door modernisering en 
ontkerkelijking een nieuw tijdperk 
aan, waardoor het religieuze 
landschap van Noord-Brabant zich 
andermaal ingrijpend wijzigde.

Aan de hand van Brabantse 
voorbeelden laat Bijsterveld zien 
dat de laatste jaren een meer 
genuanceerd beeld is ontstaan 
van de religieuze verhoudingen 
in Noord-Brabant in het verleden. 
Het roerend en onroerend religieus 
erfgoed legt daarvan tot op de dag 
van vandaag getuigenis af.

Lezing over Sint Willibrord door Heemkundekring 
Barthold van Heessel

Laarbeekse zet zich met Braziliaans feest in voor 
het goede doel
Handel – De Braziliaanse  Gemeenschap 
O.L.V. Aparecida (patrones van 
Brazilië) houdt op zondag 20 oktober 
een feest in Handel. Om 14.00 uur 
word begonnen met een Braziliaanse 
H. Mis in de Handelse parochiekerk. 

Daarna is er van 15.30 tot 19.00 uur 
in gemeenschapshuis ‘De Bron’ een 
Braziliaanse Culturele middag. Op 
het programma staat onder meer een 
spectaculaire Capoeira voorstelling, er 
is live muziek, een DJ, dansoptreden 
en nog veel meer.  Ook zijn er 
velerlei Braziliaanse hapjes en er is 

een grote loterij (€1,00 per lot) met 
heel mooie prijzen zoals: Dinerbon 
van Braziliaans Restaurant Comigo in 
Nuenen, een mand met Nederlandse 
levensmiddelen, een mand met 
Braziliaanse levensmiddelen, A.P.K. 
keuring t.w.v. € 40,00  Bij P. v. Hees 
Gemert, uitlijning van een auto t.w.v. € 
55,00 bij v. Hees Gemert en nog veel 
meer. De entree en het parkeren zijn 
gratis. 
            
Door de baten van deze Braziliaanse 
culturele middag wil de Pastor João 
Campos en de  Gemeenschap O. L. 
V. Aparecida in Handel, graag twee 
projecten in het binnenland van Brazilië 

helpen. Namelijk  de Gemeenschap 
O. L. V. Aparecida in de deelstaten 
Minas Gerais (Brazilië) om een kerk te 
bouwen en het bouwen van een school 
voor de gehandicapte kinderen in de 
deelstaten Bahia. De Beek en Donkse 
Zely van Nisteolrooij is vrijwilligster van 
de Gemeenschap O.L.V. Aparecida en 
vindt het belangrijk om zich in te zetten 
voor dit goede doel. 
  
Kortom, het wordt een gezellige 
middag waarop iedereen die Brazilië 
een warm hart toedraagt, van harte 
welkom is. Alvast bedankt voor jullie 
steun aan deze acties voor de projecten 
in het binnenland van Brazilië.  

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs
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MooiLaarbeekkrant

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
Harrie en Toos van der Linden. 
In Beek en Donk is dit echtpaar 
beter bekend van Videotheek 
Hollywood in de Kapelstraat. 
De videotheek was een begrip 
in het dorp van 1983 tot aan 
het begin van de 21e eeuw. In 
zijn hoogtijdagen was het zeker 
de grootste van Noord-Brabant, 
en waarschijnlijk zelfs van 
Nederland. De eigenares was 
Toos. Haar man Harrie was echter 
ook altijd in de zaak te vinden.

Aanleiding
Harrie, oorspronkelijk afkomstig 
uit Best, was aannemer. Door een 
ernstig verkeersongeval werd hij 
gedwongen om thuis te blijven. 
De 5 kinderen van het echtpaar 
eisten de nodige aandacht op 
en er was veel geld nodig. Toos 
koos ervoor om samen met haar 
man een videotheek te beginnen. 
De allernieuwste films werden 
ingekocht en verhuurd. Dan was 
het maar te hopen, dat ze een 
tijdje meegingen, want die films 
waren in het begin honderden 
euro’s per stuk. De huurprijs werd 
op een laag peil gehouden om de 
klant tevreden te stellen. “Zo’n 
film ging vrij lang mee, totdat hij 
in een slechte videorecorder werd 
gestopt”, vertelt Harrie,”dan 
begon hij te rafelen en was er 
spoedig niets meer van over.”

Uitbreiding
Achter het huis werd nieuwbouw 
gepleegd. De ervaring van het 
aannemersvak van Harrie kwam 
hierbij goed van pas. Nooit werd 
voor dit soort verbouwingen de 
zaak gesloten. Op een gegeven 
moment werd een nieuw gedeelte 
in gebruik genomen en Harrie, 
altijd in voor een grap, had laten 
uitlekken, dat een in die tijd 
bekend persoon de videotheek 
zou komen openen. ‘s Morgens 
had zich al een enorme menigte 
voor de deur verzameld om 
een blik van “ik weet al niet 
meer wie”, op te vangen. Het 
bleek zelfs dat kinderen hadden 

gespijbeld van school om hun 
idool te komen bekijken. Toen 
ze erachter kwamen dat het die 
dag één april was, droop iedereen 
teleurgesteld af, overigens wèl 
met een tegoedbon om gratis een 
film te kunnen huren.

De sluiting
Naast een enorme collectie 
videobanden en op het laatst ook 
dvd’s had Videotheek Hollywood 
Nintendospellen en spellen 
voor X-box en Playstation.  De 
doodsteek voor de videotheken 
kwam in het begin van deze eeuw. 
Toos hoorde in 2007, het jaar dat 
Harrie 65 jaar zou worden, een 
jongen door de zaak roepen: 
“Huur die film maar niet, die heb 
ik gedownload, die kun je bij mij 
gratis komen kijken.” Dat was het 
moment, dat ze het besluit nam 
om de onderneming te sluiten.

Politiek actief
Harrie is sinds enige tijd lid van 
de invalidenvereniging en politiek 
actief in de partij ABL. Toos is 
nog vaak op scholen te vinden 
vanwege haar vroegere beroep 
als onderwijzeres. Daarnaast helpt 
ze mee in de kerk als vrijwilligster 
om ervoor te zorgen, dat alle 
diensten netjes verlopen en na 
afloop alles wordt opgeruimd. De 
ruimte van de videotheek dient 
als opslagruimte, maar als één 
van de elf(!) kleinkinderen een 
slaapfeestje wil houden met acht 
vriendinnetjes is dat natuurlijk ook 
geen probleem.

Brakenstraat 7                             

5741 SR Beek en Donk 

0492-551414              

www.benikbosbouw.nl

€ 2,15

p.m1

€1,80

p.st.

Steigerhout Schuttingplanken Zweeds rabat

Vuren balken
Tand-en groefplankenEiken balken

Douglas balken

Zweeds rabat Vuren

v.a.

€ 2,25

€ 2,75

p.m1

€ 1,25

p.m1

Schaaldelen 

Hout uit eigen zagerij
Lariks    Douglas    
Eiken     Vuren

Openingstijden 

Ma 13.00-18.00 uur    Di 9.00-18.00 uur    Wo 9.00-18.00 uur

Do 13.00-18.00 uur    Vr 9.00-19.00 uur    Za10.00-17.00 uur

Arian de Groot | Korenmijt 19 B | Beek en Donk | Korenmijt 19 B

Politiek actiefPolitiek actief

IVN-wandeling in Clerxbos 

Dag van de Duurzaamheid

Beek en Donk – In een onbekende 
uithoek van Beek en Donk vindt 
op zondag 13 oktober de volgende 
IVN-wandeling plaats. In het 
Noordoosten van het buitengebied 
van Beek en Donk ligt het Clerxbos, 
bij natuurkenners een legendarisch 
bos.

Het is een zeldzaam bos, omdat 
de meeste bossen in Brabant op 
hoge grond staan , maar dit bos, 
het Clerxbos, niet. Dit bos bevindt 
zich op laagland, in het Donkse 
Broek, dat vroeger samen met het 
aangrenzende Leek soms een grote 
overstromingsvlakte vormde. Het 
Clerxbos heeft zijn eigen biotoop met 
zeldzame planten en paddenstoelen, 
zoals de Kostgangerboleet. In sloten 
vlakbij komt de grote modderkruiper 
nog voor. Deze zeer zeldzame 
vis is onlangs nog gespot en zelf 
gefotografeerd. Reeds in bronnen uit 
lang vervlogen tijden wordt de grote 
modderkruiper genoemd als exclusief 
voor Beek en Donk langs de Aa. 
En onlangs is hij weer herontdekt. 
Hij wordt ook Fluitaal of Weeraal 
genoemd. In het verleden kwamen in 
Clerxbos ook zeldzame vogels voor 
als de Kruisbek en de Wielewaal, 

en enkele jaren geleden heeft de 
Wespendief er nog gebroed. Tot 
voor kort was er een Havikshorst, en 
nog steeds is er waarschijnlijk volop 
vogelleven, hoewel wat onbekend, 
maar daarom des te geheimzinniger.

Het IVN biedt u aanstaande zondag 
13 oktober een unieke gelegenheid 
om dit gebied te leren kennen. Als 
men in de meer drassige stukken 
komen, zijn laarzen of hoge 
wandelschoenen wel aan te bevelen. 
De wandeling begint om 14.00 
uur en zal tot ongeveer 16.00 uur 
duren. De start van de wandeling 
zal zijn, als je vanaf de Vonderweg-
oost de Kampenweg inrijdt, en dan 
moet je de eerste zijstraat rechts 
vlak voor het aan de rechterkant 
aan de Kampenweg grenzende bos 
inslaan. Vanaf de parkeerplaats bij 
het hondenterrein zal de wandeling 
beginnen. De wandeling vindt plaats 
vanaf Beek en Donk gezien aan de 
andere kant van de Broekdalerbaan 
ofwel N279 ofwel Paardenweg, en 
even googlen naar Kampenweg 
, Beek en Donk, is misschien wel 
verstandig om niet te verdwalen in 
deze afgelegen gebieden.

Laarbeek – Donderdag 10 oktober 
is de Dag van de Duurzaamheid. 
Dan wordt gevraagd of we allemaal 
even aandacht besteden of we niet 
wat duurzamer bezig kunnen zijn. 
Duurzaamheid levert bijna altijd 
op termijn voordeel op voor de 
portemonnee, dat is mooi. 

Waaraan kan men dan denken? 
Voorbeelden zijn er genoeg: vervang 
gloeilampen, een oude koelkast 

of diepvriezer, cv ketel of het 
beter isoleren van je huis. Plaatsen 
van zonnepanelen voor een lage 
stroomrekening.

Wilt u meer weten, kijk dan op 
www.duurzaamwonenlaarbeek.nl  
daar vindt u nog veel meer. Maar wilt u 
graag persoonlijk advies hebben voor 
uw situatie, dan kunt u ook bellen naar 
Wim Hijnen (telefoon 0492-462190) 
voor het maken van een afspraak.

Is op zoek naar:
Parttime drogisterijmedewerkster, 16 uur

(in bezit van diploma assistent-drogist en recente, 
aantoonbare ervaring)

Wil jij bij de beste DIO van 2013 werken? Ben jij enthousiast, 
flexibel en positief ingesteld, weet hoe je de handen uit de 
mouwen moet steken en vind je werken op zaterdag geen 
probleem? Misschien pas jij dan uitstekend in ons team! 

Sollicitaties zonder genoemd diploma of zonder ervaring in de 
drogisterij worden niet beantwoord!

 
Stuur je cv naar:

D.I.O. Drogisterij Parfumerie Mark
T.a.v. M. Lommen

Dorpsstraat 5, 5737 GA Lieshout

Voor eventuele vragen: info@diodrogistmark.nl

LIMADO
AUTOBANDEN SERVICE LIESHOUT

LIMADO IS DE GOEDKOOPSTE AUTOBANDEN 
SPECIALIST UIT DE REGIO

TOPKWALITEIT EN BETAALBAAR VOOR JONG EN OUD!

AUTOBANDEN VANAF €10,-

De Stater 10
5737 RV, Lieshout

0499 421 014

Sieraden
Galerie
Workshops

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl
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Open : 21:00 | Damage € 5,-

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 06-23902810

www.dorpscafedevrienden.nl

Mooi UIT in Laarbeek

26 oktober 21:00 uur
Muziekcentrum ’t Anker, Beek en Donk

EAGLES 
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Tribute Band 
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Voorverkoop: €7,50  |  Deurverkoop: €10,-

Zaal open: 21.00 uur

Kaartverkoopadressen samenwerkende horeca Beek en Donk 

Stichting Dorpsevenementen

Laatste optreden Lieshoutse 
coverband The Gizmo’s

Lieshout/Gemert - De lokale/regionale 
coverbands Sticks en The Gizmo’s staan 
op zaterdag 2 november op het podium 
in Café Dientje in Gemert. Coverband 
Coverband Sticks is geboren wanneer 
medio 2010 een bassist uit Helmond en 
een gitarist uit Blerick besluiten samen 
een bandje te gaan vormen. 

Het oorspronkelijke duo heeft zich 
inmiddels uitgebreid met 3 eveneens 
gedreven muzikanten en een 
enthousiaste zangeres. Kernwoorden 
voor de band zijn: plezier en lol maken 
en dat gevoel overbrengen op het 
publiek, dit alles met 100% overgave. 
Het is een veelzijdige, enthousiaste maar 
bovenal gezellige 6-koppige band.

Voor The Gizmo’s is 2 november de 
allerlaatste keer dat ze optreden. De 

eerste stappen gezet in 2006 speelt de 
band sinds 2008 in de huidige bezetting. 
Andere muzikale uitstapjes en te drukke 
agenda’s hebben de bandleden doen 
besluiten er, na 5 jaar, op 2 november 
mee te stoppen. De 5-mans formatie 
heeft zich tijdens die 5 jaren toegelegd 
op het spelen van een repertoire met een 
diversiteit aan invloeden en biedt ruimte 
voor improvisatie om het eigen geluid 
te kunnen brengen. Het repertoire van 
The Gizmo’s loopt uiteen van Rock, een 
vleugje Blues en oude klassiekers en 
gaat van The Doors via Novastar naar de 
Golden Earring en terug naar Pearl Jam. 
De variëteit binnen de sets is groot en 
daarom nooit vervelend. Livemuziek in 
Café Dientje, Kerkstraat 9 in Gemert op 
zaterdag 2 november vanaf 20.30 uur. 
De toegang is gratis.

Twee bene� etconcerten voor Stichting Guus
Lieshout - Stichting Guus is een 
stichting die hulpmiddelen en 
therapieën vergoed voor kinderen 
met een ontwikkelingsachterstand  
die niet door de zorgverzekering 
of gemeente vergoed worden. 
Deze keer is Stichting Guus aan 
het ‘sparen’ voor Rens Verbakel 
uit Lieshout die dolfijntherapie 
wil gaan volgen op Curaçao. 

Rens heeft dit in 2012 ook al 
eens gedaan en dat heeft hem en 
flinke sprong in zijn ontwikkeling 
opgeleverd. Hij is veel alerter 
geworden, pikt dus meer op van 
zijn omgeving en heeft leren 
communiceren met foto’s. Was het 
voorheen een kadootje als Rens 
lachte; sinds zijn dolfijntherapie 
lacht hij elke dag! Een genot 
om te mogen zien. Helaas is 
deze therapie niet mogelijk in 
het Dolfinarium in Harderwijk 
omdat zij het niet aandurven 

om te werken met mensen met 
epilepsie, iets wat Rens naast het 
Downsyndroom heeft gekregen 
net na zijn geboorte door een 
hersenbloeding.

De ouders zelf moeten  1/3 van 
het totaalbedrag, wat voor de 
dolfijntherapie bijna € 6000,- is, 
bij elkaar weten te sponsoren. De 
reis en het verblijf is voor eigen 
rekening. 2/3 Wordt bij elkaar 
gespaard door Stichting Guus. Alles 
wat de ouders meer ophalen gaat 
via de stichting naar een therapie/
hulpmiddel voor een volgend kind.

Café zaal De Koekoek in Lieshout 
heeft de zaal beschikbaar gesteld 
om een tweetal benefietconcerten 
te organiseren. Op zaterdag 19 
oktober gaat de zaal om 20.00 
uur open voor een spetterende DJ 
avond met oa JSTP, Funckmaster 
B, Dutch Tribbiani en 24/7. De 

entree van € 7,50 komt volledig 
ten goede aan Stichting Guus. 

Zondag 20 oktober komen 
verschillende artiesten uit Laarbeek 
en omgeving belangeloos 
optreden. Hierbij gaat het over 
o.a.  Carlos Donkers, Eric Baghuis, 
Arno vd Sloot, Rudi Wagner, Duo 
NL, Celina, Kapalone, Christo, Ivo 
v Rossem, Franky Falcon en Mark 
Elbers. De zaal gaat om 16:00 uur 
open en het programma zal tot 
ongeveer 22:00 uur duren. De 
entree bedraagt deze dag € 5,00. 
Er zal deze dag ook nog een loterij 
plaatsvinden met prachtige prijzen 
die beschikbaar zijn gesteld door 
verschillende ondernemers. Beide 
dagen kunt u uw kaartjes aan 
de kassa bij De Koekoek kopen. 
Stichting GUUS hoopt u te mogen 
begroeten op 19 en/of 20 oktober 
bij Café zaal de Koekoek aan de 
Dorpsstraat in Lieshout!

Aarle-Rixtel - De ensembles La 
Banda, Muziekmakerij De Biks 
Bent en de Wanhoop geven op 19 
oktober vanaf 20.00 uur een concert 
in de zaal van  café ‘De Vrienden’ in 
Aarle-Rixtel.

‘La Banda’ zal openen met een 
gevarieerd programma, dat onder 
andere bestaat uit marsmuziek, een 
koraal en Spaanse muziek. De groep, 
die een onderdeel is van Harmonie de 
Goede Hoop, bestaat nu inmiddels 
vier jaar en heeft een behoorlijke 

progressie doorgemaakt. Dit wil men 
dan ook graag laten horen.

Muziekmakerij ‘De Biks Bent’ komt 
uit Beek en Donk en is in 1990 
ontstaan uit de buurtvereniging 
‘Beekerheide’. Anders dan de 
naam doet vermoeden, wordt er 
geen Big-Bandmuziek gespeeld. 
De optredens staan bol van het 
maken van ‘pretmuziek’, zoals men 
zelf aangeeft. De kwaliteit van de 
muzikanten is in de loop der jaren 
fors toegenomen en de band wordt 
veel gevraagd voor optredens.

In ‘de Wanhoop’ is een aantal 
muzikanten verzameld van 
verschillend niveau. Samen wordt 
er elke maandagavond muziek 
gemaakt, waarbij men zich 
concentreert op een licht repertoire. 
Ballades, levensliederen en 
meezingers komen in een snel tempo 
voorbij. Kortom een optreden dat 
heel gezellig en herkenbaar zal zijn.

U wordt van harte uitgenodigd om 
te komen luisteren. Het concert is 
gratis en dat is in deze dure tijden 
weer meegenomen!

Kienavond door De Raopers
Lieshout – Carnavalsvereniging 
de Raopers houden op vrijdag 
11 oktober een kienavond. Deze 
wordt gehouden in het Dorpshuis 
aan de Grotenhof in Lieshout. 

De avond begint om 20.00 uur en 
de zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is welkom.

Concert door La Banda, De Biks Bent en de Wanhoop 
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ACTIE: 
HITACHI MOTORZAGEN 

v.a. € 199 !

Wilhelminastraat 22b
Mariahout

Tel. 0499 422 118

www.erikbarten.nl

Fred Langstraat Tuinen

Mooi Jong in het Vak
Altijd al zelf je eigen huis willen ontwikkelen en 
bouwen? Vastgoedregisseur helpt je daarbij!
Altijd al zelf je eigen huis willen 
ontwikkelen en bouwen? 
Vastgoedregisseur helpt je daarbij!

Al geruime tijd begeleidt Paul 
Verhoeven - oorspronkelijk 
afkomstig uit Aarle-Rixtel - 
groepen consumenten die samen 
hun eigen woning ontwikkelen 
en bouwen. In 2009 kreeg hij zelf 
de mogelijkheid om mee te doen 
aan een soortgelijk project in de 
Beekse Akkers te Beek en Donk. 

Zelf je eigen keuzes maken, zelf 
invloed op de prijs, het ontwerp, 
de indeling, de grootte en de 
afwerking. In Nederland wordt 
deze manier van ontwikkelen 
en bouwen Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap, afgekort 
CPO,  genoemd. Door samen met 
toekomstige buren aan de slag te 
gaan, zijn er schaalvoordelen te 
behalen. Dat is de kern van CPO. 

Spannend: jazeker, maar ook 
erg leuk, zeker als het proces 
professioneel begeleid wordt door 
iemand met jarenlange ervaring en 

een gedegen opleiding. Natuurlijk 
kun je een bestaand huis kopen 
of huren, maar vaak moet je toch 
nog verbouwen. Dus waarom niet 
kiezen voor nieuwbouw? 

Recentelijk kreeg Paul de kans om 
voor zichzelf te beginnen. Onder 
de naam Vastgoedregisseur – een 
verwijzing naar de filmregisseur 
- wil hij zijn opgedane kennis en 
ervaring graag ter beschikking 
stellen aan andere consumenten 
die hun eigen woonwens willen 
realiseren. Zijn belangrijkste 
drijfveer is om woningen te 
ontwikkelen en bouwen met meer 
kwaliteit voor een eerlijke prijs. 

Vastgoedregisseur wil kijken of 
er draagvlak is om samen met 
elkaar dergelijke projecten in 
de gemeente Laarbeek op te 
pakken. Mocht je mee willen 
doen, meld je dan aan via info@
vastgoedregisseur.nl. Voor 
meer informatie kijk op www.
vastgoedregisseur.nl of neem 
contact op met Paul Verhoeven 
via 06-51834563.

Advertorial

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

Woppy is een vrolijke, speelse 
knuffelkater. Hij woont deze maand 
een jaar bij ons in het asiel. Helaas 
zijn zwart-witte katten momenteel 
niet zo in de mode en ziet Woppy 
nieuwe baasjes steeds weer 
vertrekken met een grijs-cypers of 
roodharig maatje van hem. Elke dag 
hoopt Woppy dat hij ook zoveel 
geluk mag treffen en eens wat meer 
van de wereld mag zien dan zijn 
kennel in het asiel. Bij wie mag lieve 
Woppy komen wonen? Hij zal u 
belonen met heel veel kopjes!

Wanneer u geïnteresseerd bent in Woppy 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:        Woppy

‘Boemerang ON FIRE’ leerzaam en spectaculair
Beek en Donk - Voor de kinderen 
was het spannend wat er afgelopen 
vrijdag 4 oktober bij het tienerwerk 
‘de Boemerang’ ging gebeuren. 
Ze dachten allemaal dat het iets te 
maken had met vuur, maar een auto 
echt blussen die in brand stond, was 
toch wel heel spectaculair!

Er waren 60 kinderen verdeeld 
in vier groepjes. Binnen in de 
tienerruimte vertelde Peter v/d 
Horst van alles over de brandweer 
via een powerpoint presentatie, 
buiten waren nog 3 activiteiten. De 
buitenactiviteiten werden gedaan 
door de jeugdbrandweer van 
Laarbeek. De kinderen zagen hoe 
een brandende pop geblust werd 
met een blusdeken, wat je moet 
doen als de vlam in de pan vliegt 
thuis op het fornuis en hoe je met 
een schuimblusser een brandende 
auto kunt blussen. De kinderen die 
dit zelf wilden doen, mochten dit 
allemaal doen. Sommige kinderen 
moest men een beetje overhalen (die 
vonden het eng, maar waren daarna 
heel trots dat ze het gedaan hadden!) 
en enkelen vonden het zien en horen 
al leerzaam genoeg.

Rond 21.00 uur begon DJ Dennis 
van Duijnhoven te draaien in de 
disco en iedereen kon nog even 
lekker los. Nadat de brandweer hun 
spullen had opgeruimd bedankten 
de vrijwilligers van het tienerwerk 
alle brandweervrijwilligers en de 
jeugdbrandweer. Ze dronken nog 
een drankje en gingen naar huis... 
dachten de kinderen. Rond half 
10 ging het brandalarm af in de 

tienerruimte! Oeps...iedereen naar 
buiten dan maar. Toen iedereen 
naar buiten ging (zonder paniek 
gelukkig!) kwam de gealarmeerde 
brandweer om de hoek en ging de 
jeugdbrandweer vlug de ruimte in 
om te controleren of er nog kinderen 
binnen waren en de (nep)brand te 
blussen. Na enig moment zijn er nog 
3 kinderen uit de ruimte gehaald, 
gelukkig iedereen ongedeerd.

Het was een leerzame avond voor 
iedereen, voor de vrijwilligers van 
Tienerwerk de Boemerang een 
goede brandoefening, voor de 
jeugdbrandweer een goede training 
en voor de kinderen die er deze avond 
waren een ontzettend leerzaam en 
leuke avond.

De volgende activiteit van de 
Boemerang is ‘Halloween’-Disco 
op vrijdagavond 8 november 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 parkeerplaatsen) van het 
Ontmoetingscentrum en de entree is 
1 euro. Aanmelden kan via de website 
www.deboemerangbeekendonk.nl. 

Het volledige programma van 
activiteiten van Tienerwerk ‘De 
Boemerang’ voor de rest van het 
jaar staat ook op de website. Op de 
hoogte blijven van alle activiteiten en 
foto’s kan ook via www.facebook.
com/tienerwerkbeekendonk of 
via Titter: www.twitter.com/De_
Boemerang

De Spooktocht Laarbeek is op 
zaterdag 26 oktober 2013. Deze 
activiteit is voor alle kinderen van 10 
t/m 15 uit Laarbeek. 
www.tienerwerklaarbeek.nl.

 Organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers 

Meer dan 200 deelnemers Laarbeekse Halloweentocht
Laarbeek - Het totaal aantal 
deelnemers voor de Halloweentocht 
op 26 oktober is momenteel ca. 
210.  Men kan nog inschrijven tot 
11 oktober. De belangstelling is 
overweldigend te noemen. Mede 
gezien dit mooie aantal kan de 
organisatie nog hulp gebruiken 
van volwassen vrijwilligers/
ouders om groepen te begeleiden 
bij de tocht. Maar men zoekt ook 
griezelige, toezichthoudende en mee 
opbouwende vrijwilligers voor deze 
spannende tocht. 

Ook zijn er nog posten in te vullen, 
waarbij men nu nog zelf kan 
aangeven wat men wil uitbeelden. 
Uw medewerking/ deelname is 
dringend nodig om dit tot een mooi 
succes te maken!  Dit jaar wordt deze 
spooktocht door de 4 tienerwerken 
uit Laarbeek georganiseerd.

De organisatie is nog op zoek naar 
Halloween attributen. Grafstenen, 
pompoenen, vleermuizen, maskers, 
posters etc. die zij zouden kunnen 
lenen voor aankleding van de zaal of 

die geschikt zijn om langs de route te 
plaatsen.

Middels een brief die men binnenkort 
in de Lieshoutse wijken Plan West, 
Muggenberg en Nieuwenhof 
zal ontvangen worden vooral de 
bewoners wonend in het gebied 
vanuit de straten Albert Botslaan 
/Grotenhof /Hertog Janstraat / 
Vogelenzang richting De Schop, De 
Ploeg en De Vang, gevraagd extra 
hun best doen en hun medewerking 
te verlenen aan dit unieke gebeuren 
door de straat of woning te voorzien 
van Halloween versieringen. Hierbij 
kan gedacht worden aan slingers, 
lampjes en pompoenen. Kortom: 
alles wat de sfeer van Halloween 
kan versterken en de langslopende 
kinderen kan verbazen. Voor de 
genoemde wijken zijn enkele prijzen 
beschikbaar gesteld voor de beste 
Halloween versiering. Doe mee en 
maak er samen met de verenigde 
Tienerwerkgroepen voor de jeugd 
van Laarbeek een mooie happening 
van. 

De tocht begint vanaf 19.00 uur 
vanuit zaal de Koekoek, Dorpstraat 
Lieshout. Om 22.00 uur is iedereen 
weer terug en tot 23.00 is er een 
disco ‘Halloween Afterparty’.  Meer 
weten? Kijk op de website 
www.energyteens.nl.

Bedankt voor uw medewerking 
namens de samenwerkende 
tienerwerkgroepen, Cendra, De 
Boemerang, Yammas en  &RG-Teens. 
U kunt spullen inleveren, vragen 
stellen en u opgeven als vrijwilliger 
of begeleider bij Erna Claassens, op 
nummer 0499-422686 of stuur een 
mail naar secretariaat@energyteens.nl
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Luistert U ook?

Zondag a.s. 13 oktober een Politiek Café.
De Laarbeekse politieke partijen praten o.a. 

over de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Van 10.00 tot 12.00 uur. 

Live op Radio Kontakt:

OPEN ZONDAG 13 OKTOBER

www.fireendesign.nl info@fireendesign.nl

11.00 uur - 17.00 uur

U wilt een haard in huis?

officieel DRU dealer!

designed to be different

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp.
In onze moderne en uitgebreide showroom vindt u

ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en 
met de realisatie: Wij helpen u graag!

Kienavond Kansplus 
Mariahout - Er worden jaarlijks veel 
activiteiten georganiseerd door 
Kansplus regio Gemert. Drie keer 
per jaar wordt er een kienavond 
gehouden. Op donderdag 17 oktober 
vindt de kienavond plaats bij zaal De 
Pelgrim in Mariahout. 

Alle kienliefhebbers zijn hierbij van 
harte welkom. De aanvang van 
de avond is 20.00 uur en er zijn 
uiteraard mooie prijzen te winnen. 
Op vrijdag 4 oktober was de jaarlijkse 
feestavond bij de Kokse Hoeve in 
Gemert. Ruim 80 mensen met een 
beperking genoten van een heerlijk 
diner en een gezellige dansavond. 
Zaterdag 12 oktober is de jaarlijkse 
ontmoetingsdag. De afgelopen 
jaren was men daarbij te gast bij de 
Jeu de Boules vereniging in Boekel. 
Dit jaar wordt de ontmoetingsdag 
georganiseerd bij Gilde Sint Servatius 
in Lieshout. Er wordt een prachtig 
programma aangeboden met diverse 

leuke spellen wat ook geschikt is voor 
mensen in een rolstoel. Daarnaast 
kan men lekker eten d.m.v. een 
heerlijke barbecue. Ook de maanden 
november en december staan bol van 
activiteiten. Zo zijn er de jaarlijkse 
Sinterklaasfeesten, de grandioze 
kerstviering met medewerking van 
muziekgezelschap Nooit Gedacht en 
uiteraard elke twee weken de Soos in 
Gemert.
 
50 jaar collectant Frans Donkers
Kansplus regio Gemert, Laarbeek 
en Boekel draagt met een heleboel 
vrijwilligers jaarlijks mee aan de 
collecte van het Fonds Verstandelijk 
gehandicapten. Deze collecte is nodig 
om verstandelijke gehandicapten 
veel meer te laten meedoen in de 
maatschappij. Frans Donkers werd 
gehuldigd omdat hij al 50 jaar mee 
collecteert. Op jonge leeftijd liep hij 
altijd mee met zijn moeder. Frans die 
zelf tot de doelgroep behoort vindt het 

belangrijk dat geld wordt opgehaald om 
allerlei projecten te kunnen financieren 
in de regio. Een gedeelte van het geld 
komt dus terecht bij projecten hier 
in buurt. De Stichting “Verzorging 
Ontspanning zorgkinderen” ontvangt 
jaarlijks een bijdrage uit de collecte om 
activiteiten te bewerkstelligen zoals 
een kerstviering of een bijdrage aan 
het muziekgezelschap Nooit Gedacht. 
Het bestuur van Kansplus regio Gemert 
wil dan ook alle collectanten bedanken 
voor hun inzet in de laatste week van 
september. De collecte leverde in de 
regio Gemert waaronder ook Laarbeek 
en Boekel vallen een bedrag op van 
ruim 7 duizend euro.

Wil je meer informatie over Kansplus 
regio Gemert dan kun je contact 
opnemen met secretaris Jan Leenders, 
0492-450250 of mail 
kansplusgemert@hotmail.com.  
Je kunt ook kijken op www.
kansplusregiogemert.nl.

Gildevriendenmiddag bij het 
Sint Margarethagilde
Aarle-Rixtel - Sinds het 600-jarig 
bestaan, wat zij in 2011 hebben 
gevierd, is er een groep opgericht 
genaamd ‘gildevrienden van 
de Rode schut’. Deze mensen 
dragen het gilde een warm hart 
toe, en ondersteunen dit elk jaar 
financieel. 

Zij als gilde zijn hier heel content 
mee, want het onderhoud van 
alle gildeattributen (denk aan het 
gildezilver, vlaggen, trommen 
etc.) is kostbaar. Op zondag 29 

september was het dan zover. Ze 
hadden voor alle gildevrienden een 
sportieve middag in elkaar gezet. 
Er werd namelijk een onderlinge 
wedstrijd gehouden met 
geweerschieten op de gloednieuwe 
schietmast. Natuurlijk ontbrak het 
natje niet en werd de inwendige 
mens versterkt met een BBQ wat 
er goed inging na het schieten. 
Iedereen ging tevreden naar huis, 
deze gildevriendendag zal volgend 
jaar zeker weer herhaald worden.

Groep 7 en 8 Bernadetteschool op bezoek in het 
Rijksmuseum
Mariahout - De groepen 7 en 
8 van de Bernadetteschool uit 
Mariahout hebben op donderdag 
3 oktober het Rijksmuseum te 
Amsterdam bezocht. Samen met 
4 begeleiders/leerkrachten stapte 
de groep rond 11.00 uur de bus in. 

Na een gezellige tocht was het 
natuurlijk een happening om 
de stad Amsterdam in te rijden. 
Onder de gidsende woorden van 
de chauffeur werden ze keurig 
netjes bij het rijksmuseum afgezet. 
Al wandelend langs het Vincent 
van Goghmuseum golfden de 
‘euh’s’ en ‘aah’s’ uit de monden 
van de nieuwsgierige kinderen. 

Nadat de club in vieren was 
verdeeld, ging men onder 
leiding van een gids langs menig 

schilderwerk uit de Gouden Eeuw. 
De betrokkenheid van de kinderen 
was hoog. “Wat weten jullie al 
veel”, was de verbaasde opmerking 
van één van de gidsen. De kinderen 
zagen onder meer de Nachtwacht, 
een portret van Michiel de Ruyter 
en een scheepsmodel. Na een 

uur was de rondleiding ten einde 
en werd buiten het museum nog 
het spel ‘Ren je rot’ gespeeld. Via 
vragen over de Gouden Eeuw en 
de rondleiding zou er één winnaar 
overblijven. Helaas, dit lukte niet. 
Wat wel lukte was een geslaagde 
culturele activiteit en dag. 

Beek en Donk – De fotopuzzeltocht 
van t.t.v. Een en Twintig, die voor 
de 23e keer werd gehouden, was 
niet zo moeilijk als vorig jaar. 
Alle 64 inzendingen waren goed 
ingevuld. Eén foto heeft bij velen 
een discussie opgeleverd, foto 5 
was een spiegeling in een raam in 
Mierlo-Hout vlak bij de rotonde.

De organisatie heeft weer 
veel positieve reacties mogen 
ontvangen voor deze tocht. Velen 
hebben weer veel plezier beleefd 
door aan deze fotopuzzeltocht 
deel te nemen. Voor een juiste 
invulling van het formulier had 
men de nummers in deze volgorde 
moeten noteren: Startplaats Beek 
en Donk: 9-18-1-20-10-3-16-12-
5-13-2-19-6-4-15-11-7-17-14-8.

De uitslag:
Er zijn 64  Wedstrijdformulieren 
ingeleverd. Alle met de goede 
oplossing. 
Door loting zijn de volgende 
prijswinnaars aan gewezen:
1e  prijs: waardebon van € 50,–, G. 
Dekkers, De Melter 10, Lieshout.  
2e  prijs: waardebon van € 25,–, L. 

Verbakel, De Peppel 15, Beek en 
Donk. 
3e en 4e prijs: fietscomputers 
(geschonken door rijwielhandel 
P.v.d. Berg), W. Constant, 
Piccolostraat 3, Beek en Donk, M. 
Smits, Mgr. Verhagenstraat 37, 
Beek en Donk.
5e, 6e en 7e prijs: waardebonnen 
van € 12,50, G. v/d Vossenberg, 
Schoolstraat 39, Beek en Donk, 
Fam. v/d Tillaart, Heesweg 12B, 
Beek en Donk, Chr.v Berlo, 
Dommel 15, Gemert.
De prijzen worden zo spoedig 
mogelijk afgegeven of opgestuurd.

De organisatie feliciteert de 
winnaars met hun prijs en bedankt 
alle deelnemers voor het meedoen.
Verder bedanken zij de mensen van 
de verkoopadressen, Drogisterij 
Ceelen, Bloemboetiek ‘De 4 
seizoenen’,  snackbar De beemd,  
Fam. Van Uden in Mariahout en 
cafetaria De Kiosk in Lieshout  
voor de gedane moeite. Tevens 
hopen zij dat u de fotopuzzeltocht 
promoot bij uw familieleden, zodat 
ze volgend jaar meer deelnemers 
mogen verwelkomen.

Uitslag fotopuzzeltocht 
TTV Een en Twintig
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Susan Sneijers

Heerlijke herfst
hèt moment om je tuin aan 
te pakken,
start hier met een mooi plan

Op naar de 11de keer: dus d’n Hort Op

Beek en Donk - De 11de keer, het 
lijkt wel een aankondiging van 
een carnavalsartikel. Eigenlijk is 
dat ook zo. Vriendinnengroep D’n 
Hort Op uit Beek en Donk heeft 
afgelopen zondag de eerste keer in 
haar bestaan de teerdag gevierd. 

Dit was voor de dames de aftrap 
van het carnavalsseizoen 2014. 

Tijdens de afgelopen carnaval, 
met als thema ‘In de zeuvende 
himmel’, vielen deze ‘Helse 
Angels’ driemaal in de prijzen. 

Afgelopen zondag trokken ze 
nogmaals de stoute schoenen aan 
en hebben ze ‘Mooi Laarbeek’ op 
solexen onveilig gemaakt. Rest nu 
de vraag: hoe kleurrijk zullen zij 
gaan deelnemen aan de komende 
carnaval? Nog even afwachten.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

* Op de foto ontbreken Ria Kastelijns, Eugenie van Vijfeijken en Anita de Jong

Prinsenbal in het Heidurp

Jota Joti 2013: ‘Inside-Out’

Mariahout – Het is weer bijna 
zover: Prinsenbal in het Heidurp. 
Op zaterdag 9 november zal het 
duidelijk worden. Wie zal Prins 
Twan opvolgen?

Vorig jaar kwam hij op spectaculaire 
wijze te voorschijn. Maar ook dit jaar 
is de Prinsencommissie al weer volop 

bezig om er weer een geweldige 
avond van te maken. Ook is er 
natuurlijk weer een nieuwe Prins en 
het gissen is alweer begonnen. De 
Prinsencommissie geeft een eerste 
hint voor het prins raden.

“Deze trekker houdt van België en 
Frankrijk”

Denkt u te weten wie het wordt, 
schrijf het op en lever dit in bij: 
John Brugmans, Tuindersweg 41, 
5738 BK, Mariahout. Onder de 
goede inzendingen wordt een 
levensmiddelenpakket van de 
Jumbo verloot.

Aarle-Rixtel - In het derde 
weekend (19 oktober) van 
oktober kruipen meer dan 
500.000 scouts over de hele 
wereld achter oude of moderne 
communicatieapparatuur.  Dit 
jaarlijks terugkerend avontuur 
heet JOTA JOTI wat staat voor 
Jamboree On The Air & Jamboree 
On The Internet. Tijdens dit 
weekend proberen scouts over de 
hele wereld met elkaar in contact 
te komen via de ether of via 
internet.
 
Ook Scouting Aarle-Rixtel gaat, 
samen met andere groepen in 
de regio, contact proberen te 
zoeken met andere deelnemers in 

binnen- en buitenland. Scouting 
Aarle-Rixtel heeft een speciaal 
programma opgezet waar 
kinderen, en ook volwassenen, 
kennis kunnen maken met 
de verschillende interactieve 
communicatiemiddelen.
 
Dit jaar wordt dat gedaan binnen 
het thema ‘Inside-Out’; wat 
betekent dat sommige dingen die 
vaak binnen zijn naar buiten gaan 
en andersom. Zoals elk jaar staat er 
een grote toren van hout en touw 
met daarbovenop de antennes; 
waarmee met radiogolven, 
naar andere scouts zal worden 
gezonden. Binnen kun je spelen 
in de interactieve zandbak, lopen 

met een virtual reality bril en 
deelnemen aan andere verrassende 
en avontuurlijke activiteiten. De 
scouting nodigt dan ook iedereen 
van jong tot oud uit op zaterdag 
19 oktober tussen 11.00 en 
15.00 uur. Je kunt op elk moment 
binnen komen lopen en actief mee 
doen met de diverse activiteiten, 
natuurlijk staat de koffie, thee en 
ranja klaar.
 
Kom een kijkje nemen op de 
blokhut van Scouting Aarle-
Rixtel, te vinden aan Duivenakker 
74, te Aarle-Rixtel (achter 
multifunctioneel centrum De 
Dreef). 

Beek en Donk – De 
vrouwenbeweging houdt een 
voorlichtingsavond voor haar 
leden op dinsdag 15 oktober. 
Deze wordt gehouden in zaal ’t 
Huukske en begint om 20.00 uur. 

De voorlichtingsavond gaat over 
de plant Aloë-Vera en over de 
producten die ervan gemaakt 
worden. Over de plant en de 
werking ervan valt veel te vertellen. 
Annemarie Gruijters zal alles 
vertellen over de veelzijdigheid 
van deze plant en wat er allemaal 
van gemaakt kan worden, en dat 
is veel. Ook zal ze een workshop 
gezichtsbehandeling geven. 

Wie wordt de nieuwe prins van Raopersgat?
Lieshout - Wie o wie zwaait er het 
aankomend seizoen de scepter bij 
C.V. de Raopers? Dat is de grote vraag 
bij carnaval vierend Lieshout.

Prins John staat al bijna aan het einde 
van zijn termijn en zal na een prachtig 
jaar het prinsschap doorgeven aan 

zijn opvolger. Dit zal plaatsvinden 
op zaterdag 16 november bij café/
zaal de Koekoek in Lieshout. Deze 
avond begint om 19.00 uur met 
de bekendmaking van de nieuwe 
jeugdhoogheden. Daarop volgend zal 
het kersverse boerenpaar op het toneel 
verschijnen. En als klap op de vuurpijl 

zal de prins van carnaval 2013/2014 
zich aan het volk vertonen. 
Kortom: het beloofd weer een 
verrassende avond te worden waar 
jong en oud van harte welkom zijn. 
Ook hebben zij deze week weer een 
frisse hint voor u, en die luidt: Hij is 
niet de jongste.

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

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

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

Doe-het-zelf
Winkel www.raaymakersbv.nl

KASTEN OP MAAT
geheel naar uw wens gemaakt

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Als een werkgever iemand in dienst 
wil nemen die momenteel een 
uitkering van het UWV ontvangt, 
dan kan voor deze werknemer bij 
het UWV onder voorwaarden een 
proefplaatsing worden aangevraagd. 
Een proefplaatsing houdt in dat de 
werknemer bij de werkgever gaat 
werken met behoud van zijn uitkering. 
Voordeel voor de werkgever is dat hij 
in die periode geen salaris verschuldigd 
is. Een aansprakelijkheidsverzekering 
afsluiten is wel verplicht. 

De werkgever heeft op deze wijze 
de gelegenheid om te zien of de 
werknemer geschikt is voor de functie. 
Het voordeel voor een werkzoekende 
is dat hij op deze manier toch zijn 
capaciteiten kan tonen aan een 
geïnteresseerde werkgever die twijfelt 
vanwege de salariskosten.  

Er gelden wel een aantal verplichtingen: 
vereist is dat de werknemer een 
uitkering van het UWV ontvangt 
en de verwachting is dat hij zonder 
proefplaatsing moeilijk werk kan 
vinden. De werknemer moet zelf de 
aanvraag doen bij het UWV. De duur 
van de proefplaatsing is in beginsel 
2 maanden, maar soms is verlenging 
mogelijk. De werkgever moet de 
intentie hebben om aansluitend 
een dienstverband van minimaal 6 
maanden aan te bieden waarbij geen 
proeftijd meer kan worden bedongen. 
Voor de proefplaatsing van een 
werkeloze is in beginsel vereist dat hij 
tenminste 3 maanden werkloos is. Op 
de website van het UWV staat precies 
wat de mogelijkheden zijn.

Proefplaatsing via het UWV

Vrouwenbeweg-
ing houdt lezing 
over Aloë-Vera

MOOI… vogels in uw tuin
Natuurlijk is het altijd leuk om vogels in uw tuin te zien. Dit kunt uzelf 

altijd bevorderen door nu de nestkasten op te hangen (eventueel de 

oude nestkasten schoonmaken). Het plaatsen van vogelvoederhuizen, 

met daarin diverse voeders, waardoor de vogels makkelijk hun 

voedsel kunnen vinden tijdens de winter. Ook groenblijvende en 

bladverliezende heesters dragen bij aan de gezelligheid van vogels 

in uw tuin. Bijvoorbeeld het winterkoninkje. Deze vogel bouwt zijn 

nest graag in buxus of in andere compact groeiende groenblijvende 

heesters. Het bijkomende voordeel is dat de vogels zolang het weer 

het toelaat ook vele insecten en wormen eten, waardoor u het 

komende jaar minder last heeft van bladvraat en dergelijke.

Goan ze kleur 
bekenne in 
Ganzendonck?
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Actuele  vacatures
• Een kerstpakketten coördinator 

voor de Wereldwinkel. Vrijwilliger 
moet goed met computer om 
kunnen gaan en goed zijn in 
netwerken. Werkzaamheden zijn 
tijdelijk tot en met kerst.  

• Een bezoekvrijwilliger in 
Mariahout om met een vrolijke 
man van in de dertig vanuit 
Stichting ORO activiteiten te 
ondernemen, zoals wandelen of 
kof� e drinken.  

• Een coördinator voor het 
Repair Café in Lieshout. 
Werkzaamheden: organiseren 
Repair Café en aansturen 
vrijwilligers

• Leiding op zaterdagochtend voor 
de esta-groep (kinderen van 7 tot 
en met 11 jaar) van de scouting 
in Beek en Donk. 

De Bijzondere Vrijwilliger

Deze week: Henk Beekmans
Vrijwilligerswerk: Stichting ViERBINDEN, Stichting Bedrijven 
Belangen Laarbeek, Zwemvereniging ‘De Gemertse 
Watervrienden’, Stichting Verkiezing Ondernemer van het Jaar, 
AED-werkgroep Laarbeek, gezondheidsrace Laarbeek

Al bijna een jaar is Henk Beekmans actief als vrijwilliger bij 
Stichting ViERBINDEN. Voorheen was hij werkzaam als 
registeraccount/vennoot bij Beekmans & Slaats Accountants en 
Adviseurs. Nu gaat hij zich meer toeleggen als � nancieel adviseur 
voor het MKB en heeft hij meer tijd. Zijn werkzaamheden bij 
Stichting ViERBINDEN bestaan uit het begeleiden van mensen 
die kampen met (dreigende) � nanciële problemen. 

Henk: “Tegenwoordig komen er steeds meer mensen in 
� nanciële problemen. Zij hebben hulp nodig bij het op orde 
brengen van de � nanciële administratie. Vaak weten ze 
geen raad met de formulieren die ze van diverse instanties 
ontvangen. Soms blijven de enveloppen gewoon ongeopend. 
Dat leidt onnodig tot aanmaningskosten of extra boetes. Voor 
hen is het prettig als er iemand meekijkt naar het inkomsten- en 
uitgavenpatroon en daarbij advies kan geven.”

Henk is blij met de hulp die hij kan bieden. “Het neemt wel 
enkele uren per week in beslag, maar het voordeel is dat 
de tijdsindeling in overleg kan met de hulpbehoevenden. 
Bovendien geeft het voldoening als je de mensen hebt 
kunnen bijstaan. Je merkt dat ze blij zijn met de aandacht en 
ondersteuning bij hun problemen. Ik probeer me ook altijd in 
hen te verplaatsen.”

Het is niet altijd even makkelijk. “Sommige mensen moeten 
echt met heel weinig geld rondkomen. Andere mensen 
moet je zo nu en dan een spiegel voorhouden. Je kunt vaak 
makkelijk bezuinigen. Neem nu de aanbiedingen in de winkel 
of pak wat vaker de � ets. Vooral de auto en telefoon zijn grote 
boosdoeners.” Maar toch vindt Henk het een mooie ervaring. 
“Ik kom op plaatsen waar ik anders nooit kom en leer veel 
verschillende mensen kennen.”

Naast Stichting ViERBINDEN is Henk ook 12,5 jaar 
penningmeester bij de Stichting Bedrijven Belangen Laarbeek 
en al 36 jaar lid van Zwemvereniging ‘De Gemertse 
Watervrienden’. Hier is hij ook ca. 10 jaar lang voorzitter 
geweest. In verband met bijzondere verdiensten bij de 
zwemvereniging is hij al bijna 20 jaar erelid. De laatste jaren 
ondersteunt hij de vereniging met � nancieel advies.

Vanaf oktober 2012 maakt hij als penningmeester deel uit 
van de Stichting Verkiezing Ondernemer van het Jaar Peel 
Noord 2013. Dit evenement is nu in volle gang en wordt op 2 
november afgesloten met een feestelijke bijeenkomst. Verder 
maakt Henk ook nog deel uit van de AED-werkgroep Beek 
en Donk en is hij betrokken bij de gezondheidsrace Laarbeek. 
Kortom: een vrijwilliger in hart en nieren!

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Er zijn weinig tuincentra in Nederland die 
naast de verkoop van planten en andere 
tuinartikelen ook voorzien zijn van een eigen 
hoveniersservice. Tuincentrum Den Heikant 
uit Aarle-Rixtel beschikt daar wel over. Mede-
eigenaar Edwin Brouwers is dan ook trots op 
wat Den Heikant allemaal te bieden heeft.

“In ons tuincentrum hebben we alle planten 
van het seizoen staan, er is een ruime keuze. 
Wij proberen ons te onderscheiden door allerlei 
extra services. De klant staat hier nog echt op 
nummer één. We helpen ze vanaf binnenkomst 
tot en met de parkeerplaats. Ja, ook de planten 
laden we in de auto.”

Daarnaast is Den Heikant er ook als hovenier. 
“We kunnen het gehele tuinproject begeleiden. 
We doen de bestrating, beregening, het zetten 
van schuttingen, vijveraanleg, maar ook 
onderhoud en renovatie. Tevens leggen we ook 
kunstgras aan. Dat is vooral nu populair omdat 
het weinig onderhoud vergt.” Aldus Edwin.

Een tuin wordt gemaakt van A tot Z. Veel klanten 
zijn enthousiast door alle mogelijkheden. 
Edwin: “We werken hier met vier mannen die 
op ieder gebied verstand van zaken hebben. 
We adviseren bijvoorbeeld over de jaargetijden, 
de kleuren bloemen, hoge en lage planten, de 
opstelling, etc. In veel andere tuincentra zijn 
planten tegenwoordig nog bijzaak. Hier staat 
het voor 90% gevuld met planten, dat maakt 
ons nog een echt plantencentra.”

Edwin vervolgt: “Ook zijn we gespecialiseerd in 
het kweken van planten. Begin maart starten 
we al met het opkweken van het zomergoed. 
Hierdoor kunnen we kwaliteit leveren tegen 
een betaalbare prijs. Alles moet er goed uitzien, 
dat staat hoog in ons vaandel.”

Wilt u ook geholpen worden van A tot Z? 
Kom dan eens langs bij Den Heikant voor een 
vrijblijvend advies.

Tuincentrum den Heikant heeft 
alles onder één dak

kunstgras aan. Dat is vooral nu populair omdat 
het weinig onderhoud vergt.” Aldus Edwin.

www.tuincentrumdenheikant.nl
Bakelseweg 1 | 5735 SC Aarle-Rixtel | Tel: 0492 - 383167Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

ijsbergsla 
of kropsla 
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Aanbieding loopt van 10-10 tot en met 16-10

Laarbeek - Wie is Nicole en wat brengt haar 
tot Laarbeeks tweede grootste politieke partij. 
Nicole over haar werk, bestuurservaring  en 
privéleven. Als eerste vertelt ze over wat zij voor 
een job heeft.

“Ik ben 44 jaar, zelfstandig ondernemer (ZZP-
er) en sinds 10 jaar actief als projectmanager. De 
laatste jaren vooral bij sociale diensten van diverse 
gemeenten.” Nicole vervolgt: “Dit is een pré 
omdat juist in dit sociale domein de komende jaren 
heel veel veranderingen plaatsvinden. Veel taken 
op het gebied van Jeugdzorg, werkgelegenheid 
en ouderenzorg (WMO) komen van de provincie 
of de rijksoverheid naar de gemeenten toe. Dit 
is voor veel gemeenten complex.” Nicole meldt 
dat ze als programmamanager bij de gemeente 
Rheden hierin veel ervaring heeft opgedaan, 
waardoor het gemakkelijk is om inhoudelijk mee 
te praten over deze sociale thema’s die bij De 
Werkgroep belangrijk zijn. 

Besturen
Nicole heeft de nodige bestuurservaring. Zo 
ontving zij in 2009 een Koninklijke Onderscheiding 
voor haar vrijwilligerswerk als bestuurslid bij 
een grote internationale jongerenorganisatie 
(120.000 leden). Nu is Nicole vrijwillig bestuurder 
bij o.a. de KBZON (Koninklijke bond voor Zang en 
Oratorium verenigingen; 70.000 leden). Nicole 
zet zich daarmee binnen en buiten de grenzen 
van Laarbeek in als vrijwilliger.

Privé
Nicole is getrouwd met  Hein-Jan (werkzaam 
bij DAF) en heeft een dochter: Kira (7 jaar). “Ik 
woon sinds 15 jaar met plezier in Laarbeek, 
waarvan nu 8 jaar in Aarle-Rixtel”, schetst 
Nicole enthousiast. “Ik ben actief als lid van 
de medezeggenschapsraad op basisschool De 
Driehoek.”

Waarom De Werkgroep?
“Ik wil graag zelf meepraten over wat er gebeurt 
in mijn gemeente. Door ook in mijn dorp actief te 
zijn draag ik graag bij tot een goed, leefbaar en 
vriendelijk Laarbeek. Ik geloof erin dat als iedereen 
een handje meehelpt we ons heel thuis kunnen 
voelen in onze vier kernen. Een dorp wordt 
gemaakt door de inwoners zelf. De Werkgroep 
is een fantastische Laarbeekse partij van en voor 
mensen.” Nicole merkt kritisch op: “De politiek 
is soms echt heel stroperig, ik ben meer van het 
aanpakken, ook daar is de Werkgroep gewoon 
beter in dan andere partijen. Ik hoop dat we in 
de komende jaren wat minder praten en elkaar 
de loef afsteken maar meer samenwerken en de 
handen uit de mouwen blijven steken.”

Speciaal aandachtspunt
“Alle ondernemers en ZZP-ers hebben het nu 
misschien moeilijk maar zij zijn wel de motor van 
onze economie. Ik wil er voor hen zijn om hen 
ook een stem te geven in de lokale politiek. Ook 
daar kan ik me samen met de anderen bij De 
Werkgroep hard voor maken”, aldus de vrolijke 
maar ook stellige Nicole.  

Nicole van Hooy voelt zich thuis bij De Werkgroep 
Nicole van Hooy 

KBO Mariahout kaarten bij de Pelgrim
Mariahout – Er zijn alweer enkele kaartavonden 
van KBO Mariahout bij de Pelgrim geweest. 
Daarbij zijn weer mensen naar huis gegaan met een 
boodschappentas vol met nuttige boodschappen.

Dus blijf niet thuis en kom mee kaarten op de 
donderdagavonden van 20.00 tot ongeveer 
22.30 uur en maak ook kans op een volle 
boodschappentas. De komende  datums van het 
kaarten zijn 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 
12 en 19 december.

Sint Servatius Gilde Lieshout brengt vendelhulde
Lieshout - Het Sint Servatius Gilde bracht 
op vrijdag 4 oktober een vendelhulde bij 
de heer Jacques Kals bij gelegenheid van 
het ontvangen van een lintje dat hij op 
zaterdag 14 september mocht ontvangen. 
De Laarbeekse burgemeester Hans 
Ubachs overhandigde hem de Koninklijke 
Onderscheiding bij zijn afscheid als 
president van Harmonie St. Caecilia.

Kals is al sinds 1995 betrokken bij de harmonie. 
Hij was er 10 jaar secretaris, 5 jaar commissaris 
en vanaf 2010 president. Daarnaast is hij 
sinds 2011 lid van de Rekenkamercommissie 
van de gemeente Laarbeek. Mede vanwege 

deze werkzaamheden is Kals benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Maandag  7 oktober bracht het Sint Servatius 
Gilde een vendelhulde bij gelegenheid van 
de presentatie van het Bokbier van Bavaria 
2013.Het Gilde was ruim aanwezig, en de 
vendeliers de (Brabantse kampioenen) lieten 
zien dat ze hun titel waardig waren. Met 
zeven vendeliers gaven ze een demonstratie 
waarvan het publiek koud werd. Zo 
gedisciplineerd en zo gelijkmatig, precies 
zoals de afdronk van het Bokbier, zacht 
maar met het karakter van het gilde. Zeer 
smakelijk, en lang om van na te genieten.
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Koningskoppelwedstrijd prooi voor 
Yvonne Bos en Frans Vereijken

Beek en Donk - De traditionele 
koppelwedstijd (5 oktober), gevist 
op de Beek en Donkse vijver, had 
een gigantische opkomst. Maar 
liefst 21 deelnemers waren naar 
de vijver gekomen om de laatste 
wedstrijd van het seizoen te vissen.

De koppels worden gevormd met 
een eerste loting, de tweede loting 
bepaalt op welke stek de koppels 
vissen. Deze wedstrijd is in het 
leven geroepen om elkaar beter te 
leren kennen en mensen die graag 
kennis willen maken met de club 
de gelegenheid te bieden om te 
laten zien dat zij op een leuke en 
sportieve manier de wedstrijden 
vissen. De wedstrijd begon 15 
minuten later omdat Radio Kontakt 
een interview kwam afnemen. Dat 
was een aangename verrassing, 
altijd leuk als je vereniging in de 

spotlights komt te staan. 

Na dit alles gingen de 11 koppels 
proberen de felbegeerde titel 
koningskoppel 2013 in de wacht 
te slepen. Na drie uur vissen kwam 
het koppel Yvonne Bos en Frans 
Vereijken als winnaar uit de bus, 
hoe gek kan het lopen, ze loten als 
koppel nummer een, ze loten de 
stek nummer een, en ze worden 
nummer een, toeval? Wie zal het 
zeggen. De tweede plaats was voor 
het koppel Ronald Bosmans en 
Daan van Dartel. Henk Mastbroek, 
die geen partner had, omdat er 
een oneven aantal deelnemers 
was, mocht  ter compensatie 
met twee hengels vissen en 
bemachtigde de derde plaats. De 
prijsuitreiking en de einduitslag van 
de koningswedstrijden zal worden 
gehouden op zondag 20 oktober 
bij een nog onbekende locatie. 
Dit wordt nog bekendgemaakt via 
e-mail. Om 11.00 uur zal er geproost 
worden op de nieuwe koningen van 
de jeugd en de senioren. De club 
verwacht een grote opkomst en is 
daarom op zoek naar een geschikte 
locatie. Hiermee wordt dan tevens 
het officiële wedstrijdseizoen 
afgesloten. Jammer! 

Lieshout - Na twee wedstrijden 
gevist te hebben, was de strijd 
om het koningschap nog helemaal 
open. Gert-Jan Vervoort stond 
aan kop maar kon zijn droom niet 
verwezenlijken. Na drie uur vissen, 
en het was volgens enkele hard 
werken om een visje te kunnen 
vangen, was het Toon Daniëls die 
het koningschap naar zich toe trok.

De laatste wedstrijd van deze 
drieluik werd gewonnen door Henk 
van Lierop. Toon werd tweede en 
had genoeg vis in het totaal om zich 
koning 2013 te mogen noemen. Na 
deze wedstrijd was de prijsuitreiking 
van alle wedstrijden in de schuilhut. 
Tijdens dit gezellig samenzijn werden 
de winnaars gehuldigd en er werd 
gelachen, gegeten en gedronken.

De winnaars van het afgelopen 
seizoen:
Openingswedstrijd: Piet van Hoof.
Sponsorwedstrijd: Toon Daniës
Schepers-Daniëls trofee: 
John Ramakers
Laarbeek-beker: John Ramakers
Henk van Lierop trofee: 

Gerry Dekkers
Zomeravondcompetitie: Rinus Smits
50+wedstrijd nationale hengeldag: 
John Ramakers
Karperwedstrijd nationale hengeldag: 
John Ramakers
Algeheel kampioenschap: 
John Ramakers
Koningstitel: Toon Daniëls

De organisatie kan weer terugzien 
op een geslaagd seizoen. Hiervoor 
willen zij ook haar sponsors en 
vrijwilligers hartelijk bedanken, 
want zonder hun zou alles stukken 
moeilijker zijn gegaan. 

Het winnende koppel Frans 
Vereijken en Yvonne Bos

Toon Daniëls 
nieuwe koning 
H.S.V. ’t Sluisje

Toon Daniëls Koning H.S.V. ‘t Sluisje 2013

badminton ‘Senioren’ Mixed 6 goed uit de 
startblokken

BSO jeugd op bezoek bij Badminton Club Lieshout

Beek en Donk - Afgelopen week 
hebben weer diverse jeugd- en 
seniorenteams van Badminton 
Club Mixed competitie gespeeld. 
Maar ze hebben eigenlijk maar 
één echt ‘senioren’ team: Mixed 6. 
De gemiddelde leeftijd van deze 
sportievelingen is een respectabele 
63 jaar. Maar van slijtage is geen 
sprake. Menig tegenstander heeft 
het zwaar tegen deze ervaren 
brigade. Vorige week speelden ze 
hun eerste wedstrijd tegen Gemert 
8.

De afwezigheid van Toon Slaets, 
nestor van het team, werd met 
gemak opgevangen door de 
ruime selectie waarover Mixed 6 
de beschikking heeft. In de eerste 
wedstrijd speelde het echtpaar Toon 
en Annie Boetzkes. Toon heeft een 
tijdje geen competitie gespeeld en 
moest duidelijk wennen aan het 
tempo. Ondanks het verlies kwam 
met name de vorm in de tweede set 
terug. 

Theo Mouris en Betsie van Hooff 
lieten geen spaan heel van hun 
tegenstanders. Met 21-9 en 21-
10 werd de stand in rap tempo 
gelijk getrokken. Mixed 6 denderde 
daarna door en na de dubbels 
stond er een 3-1 voorsprong op het 
wedstrijdformulier. Tiny Verbrugge 
is eerste heer en maakt die status 
meer dan waar. In de eerste set kon 
de tegenstander nog enigszins bij 
blijven, maar in de tweede set (21-
7) was de overmacht van Tiny groot. 
Ook Betsie speelt al jaren op een 
zeer constant niveau waar menig 
tegenstander niet bij in de buurt kan 
komen. Dat was in deze wedstrijd 
goed te zien. Met 21-8 en 21-11 
stelde zij het vijfde en winnende 
punt voor Mixed 6 veilig. Theo kon 
helaas zijn wedstrijd niet naar zich 
toe trekken. Zijn tegenstander was 
in drie sets te sterk, maar Annie wist 
in een spannende partij, de tweede 
set won ze met 23-21, de eindstand 
op 6-2 te bepalen. Nadat dit team 
vorig jaar lang mee heeft gedaan om 

het kampioenschap en uiteindelijk 
tweede werd, zijn ze ook dit jaar 
weer kanshebber voor de titel. Kijk 
voor meer informatie over onze 
vereniging op www.bcmixed.nl of 
www.facebook.com/bcmixed. 

Overige uitslagen 
seniorencompetitie
Ganzeveer 2 – Mixed 2:  4-4
Smashing Bruang 3 – Mixed 3:    3-5

Uitslagen jeugdcompetitie
Mixed 1 – BCAB 1:  7-1
Mixed 3 – Bakel 1:  7-1
Mixed 3 – Phoenix 2:  6-2
Mixed 5 – Bakel 2:  6-2
Mixed 5 – Phoenix 4:  5-3

Betsie van Hooff en 
Annie Boetzkes tijdens de 
Damesdubbel

Lieshout - Dankzij een samenwerking 
tussen Badminton Club Lieshout en 
de buitenschoolse opvang (BSO) van 
Viela Spring heeft de overblijvende 
jeugd de kans gekregen om op een 
leuke manier kennis te maken met de 
badmintonsport. Tijdens drie clinics 
kunnen zij hun badmintontalenten 
uitproberen en nader kennismaken 
met de Lieshoutse sportvereniging.

Op 24 september, 3 oktober en op 10 
oktober heeft Badminton Club Lieshout 
drie keer een clinic georganiseerd 
voor de jeugd van BSO Viela Spring. 
Vrijwilligster Marianne Arends heeft 
op die dagen de kennismaking met 
de Lieshoutse badmintonvereniging 
verzorgd. Via wat simpele oefeningen 
en spelvormen heeft ze de jeugd laten 
kennismaken met de badmintonsport 
en op een leuke en gezellige wijze 
het badmintonspel verder uitgelegd. 
Op deze wijze is de overblijvende 
jeugd, en de betrokken begeleiders, 
weer geholpen bij de invulling van 
het middagprogramma én heeft 
Badminton Club Lieshout weer wat 
reclame voor zichzelf kunnen maken 
bij de jeugdigen.

BCL-U13/Rabobank
Het oudste jeugdteam van Badminton 
Club Lieshout, BCL-U13/Rabobank, 
dat uitkomt in de zesde afdeling van de 
klasse tot 13 jaar maakt een moeilijke 
seizoensstart door. Na een goede 

overwinning in de eerste thuiswedstrijd 
tegen de leeftijdsgenoten van BCEhv. 
werden beide volgende wedstrijden 
met duidelijke cijfers verloren. 

De uitwedstrijd tegen ’t Veertje, in 
Boekel, was een moeilijke. In de meeste 
partijen waren de krachtsverschillen 
erg groot waardoor de uitslagen ook 
erg groot waren. In die wedstrijd 
wist alleen Mathijs Janssen, in een 
enorm spannende singlepartij, van 
zijn tegenstander te winnen: 19-21, 
21-19 en 19-21 waren de cijfers van 
een ware thriller. Roel de Laat, Sabine 
Verbakel en Patty Duijmelinck kwamen 
niet zo ver. Zij verloren hun singlepartij 
in twee sets. Ook de dubbelpartijen en 
de mixpartijen werden met duidelijke 
cijfers verloren, waardoor slechts één 

puntje mee naar huis genomen kon 
worden. 

Ook in de thuiswedstrijd tegen het 
de leeftijdsgenoten van het Bestse 
Alouette was het krachtsverschil erg 
groot. Roel de Laat en Mathijs Janssen 
konden in hun dubbelpartij nog een 
derde set binnen slepen, die overigens 
verloren werd. In alle andere partijen 
was het krachtsverschil erg groot en 
moesten de Lieshoutse badmintonners 
de overwinning, vaak met grote cijfers, 
aan de Bestse leeftijdsgenoten laten. 
De wedstrijd eindigde dan ook in een 
heel duidelijke 0-8.

In verband met de herfstvakantie zijn de 
eerstvolgende competitiewedstrijden 
pas gepland op 22 oktober.

BCL-U13/Rabobank met Mathijs Janssen, Roel de Laat, 
Sabine Verbakel en Patty Duijmelinck

rolschaatsen Marloes Kluijtmans en Kimberly 
van Schijndel naar Interland

Beek en Donk - Van 10 tot 12 oktober 
vindt in Zürich (Zwitserland) de 
interland cup kunstrolschaatsen plaats. 
De interland cup is een internationale 
wedstrijd in het kürrijden. Marloes 
Kluijtmans en Kimberly van Schijndel 
van RC De Oude Molen zijn samen 
met 13 andere kunstrolschaatsers door 
de Nederlandse Bond geselecteerd om 
deel te nemen aan deze wedstrijd. 

De Interland vindt ieder jaar in een 
ander land plaats. De Nederlandse 
bond selecteert rijdsters en rijders voor 
deze internationale wedstrijd op basis 
van hun prestaties gedurende het 
wedstrijdseizoen. 

Marloes kwam echter begin april 
vervelend ten val en scheurde hierbij 
haar enkelband. Door deze blessure 
heeft ze het hele seizoen geen 
wedstrijden kunnen rijden. Ook het 
Nederlands Kampioenschap ging aan 
haar neus voorbij. Voor Marloes was het 
dan ook een grote verrassing dat ze toch 

geselecteerd was voor de interland. Op 
basis van haar prestaties van vorig jaar 
en haar constante niveau werd ze toch 
geselecteerd. Na een intensieve herstel 
periode en hard trainen gedurende de 
zomer is ze goed hersteld en kan ze 
deelnemen aan de interland. Marloes 
zal deelnemen in de categorie senioren 
en verschijnt twee keer op de baan. 
Vrijdag 11 oktober rijdt zij haar korte kür 
en zaterdag 12 oktober haar lange kür. 

Kimberly van Schijndel zal deelnemen 
in de categorie mini’s, de jongste 
klasse. Op zaterdag 12 oktober zal 
Kimberly haar lange kür aan de jury 
laten zien. Voor haar wordt het haar 
eerste interland. Zij heeft haar selectie 
te danken aan een goed wedstrijd 
seizoen en een mooie klassering op het 
Nederlands Kampioenschap. 

Woensdag 9 oktober zal de Nederlandse 
ploeg per bus vertrekken naar Zürich. 
Bij de wedstrijd treffen de Nederlandse 

Kunstrolschaatsers deelnemers uit 
België, Denemarken, Duitsland, 
Slovenië, Spanje en Zwitserland. Meer 
informatie over de rolschaatssport is te 
vinden op de website: 
www.rcdeoudemolen.nl 

Algemeen:
• Het perceel is thans in gebruik als grasland.
• Het perceel is grotendeels gedraineerd.
• Het perceel is ontsloten via een goed bereikbare zandpad.
• Op het perceel rusten geen productierechten en geen toeslagrechten.
• Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander 

gebruiksrecht.
• Het jachtrecht is niet verhuurd.
• Inleveren enveloppe: Gerrits & Van Gulick Notarissen te Gemert.
 
Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 5 november a.s. tot 12.00 uur

Meer informatie

ZLTO

’s-Hertogenbosch 073 217 35 80 

www.zltovastgoed.nl

www.zltolandelijkvastgoed.nl 

www.ltomakelaars.nl

ZLTO Vastgoed biedt u een totaalpakket in agrarisch onroerend goed.

BEEK EN DONK, Rijakkerweg
Perceel landbouwgrond, totaal ter grootte 
van circa 05.00.00 ha

bij 
inschrijving

Nicole van Hooy voelt zich thuis bij De Werkgroep 
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen een film 

kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk topservice - 

indien gewenst - tot aan de stoel. De menukaart biedt alle keuze! 

Een druk op de service knop aan de stoel en de medewerkers 

brengen het snel en ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. 

Ook voor of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

Films en tijden in de agenda zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

12 t/m 20 oKtober, alle films voor 12:00 u:

*ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag

voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl of bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a
en ontvang voor €3,00 een 

super voordeelpas voor de 

échte filmfanaten!

HerfstvaKaNtie KortiNG!

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

op zondag 3 november organiseert 

iNdustry in samenwerking met 

restaurant Hertog Jan

‘High tea & movie’.

Kaartjes voor deze complete middag  

bedragen €16,50 per persoon inclusief  

de volledige High tea. 

reserveren is verplicht!  

let op: vol=vol.

03 November

HiGH tea &

movie

word:

loyalty
member

€5,50*

doNderdaG 10 oKtober

rush: 

19:45

chez Nous: 

20:00

de Nieuwe wildernis: 

19:45

Gravity 3d: 

20:00

vrIJdaG 11 oKtober

rush: 

21:00

chez Nous: 

16:00 18:45 21:15

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:00

Gravity 3d: 

19:00 21:30

we’re the millers: 

21:15

planes 3d: 

16:00

smoorverliefd: 

19:15

turbo: 

16:00

ZaterdaG 12 oKtober

rush: 

21:00

chez Nous: 

15:45 18:45 21:15

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:00

Gravity 3d: 

19:00 21:30

we’re the millers: 

21:15

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

smoorverliefd 

19:15

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

ZoNdaG 13 oKtober

rush: 

21:00

chez Nous: 

15:45 18:45 21:15

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:00

Gravity 3d: 

19:00 21:30

we’re the millers: 

21:15

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

smoorverliefd 

19:15

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

maaNdaG 14 oKtober

rush: 

19:45

chez Nous: 

15:45 20:00

de Nieuwe wildernis: 

16:00 

Gravity 3d: 

20:00

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

the sapphires: art House 
20:15

diNsdaG 15 oKtober

rush: 

19:45

chez Nous: 

15:45 20:00

de Nieuwe wildernis: 

16:00 

Gravity 3d: 

20:00

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

song for marion: art House 
20:15

woeNsdaG 16 oKtober

rush: 

19:45

chez Nous: 

15:45 20:00

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:45 

Gravity 3d: 

20:00

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

doNderdaG 17 oKtober

rush: 

19:45

chez Nous: 

15:45 20:00

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:45 

Gravity 3d: 

20:00

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

vrIJdaG 18 oKtober

rush: 

21:00

chez Nous: 

15:45 18:45 21:15

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:00 

Gravity 3d: 

19:00 21:30

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

smoorverliefd: 

19:15

escape plan: 

21:15

ZaterdaG 19 oKtober

rush: 

21:00

chez Nous: 

15:45 18:45 21:15

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:00 

Gravity 3d: 

19:00 21:30

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

smoorverliefd: 

19:15

escape plan: 

21:15

ZoNdaG 20 oKtober

rush: 

21:00

chez Nous: 

15:45 18:45 21:15

de Nieuwe wildernis: 

16:00 19:00 

Gravity 3d: 

19:00 21:30

planes 3d: 

11:00 13:15 15:30

turbo: 

11:00 13:15 15:30

de smurfen 2d: 

11:00 13:30 

sinterklaas en de pepernoten chaos: 11:00

de club v. sinterklaas & de pietenschool: 13:30

smoorverliefd: 

19:15

escape plan: 

21:15
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Als het steengoed moet zijn!

Bosscheweg 2, Beek en Donk 06 - 53867526    0492 - 461836

Voor al uw bomen en struiken
ook beuk en taxushagen

Boomkwekerij Verschuuren
Bakelseweg 11a, Aarle-Rixtel

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

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

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

Komende zomer is het WK voetbal in Brazilie.

Voor de hoeveelste keer neemt het Nederlands Elftal 
deel aan een WK eindronde?

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Hans van Dijk
Antwoord vorige editie: 6 wereldtitels bij het veldrijden

Cadeaubon kan tot 16 oktober worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

Lieshout - Voetbalvereniging 
ELI speelt voor het eerst 
in het clubbestaan met 
twee vrouwenteams in de 
seniorencompetitie. Dit 
weekeinde werden twee 
overtuigende overwinningen 
behaald.

Het tweede vrouwenteam won 
met 3-0 van het nog ongeslagen 
ASV’33. Doelpunten werden 
gemaakt door Danielle Noijen, 
Jesse van Beljouw en Mirthe 
Scheltens. Een fantastisch resultaat 
voor dit nieuwe team. 

De dames van het eerste 
vrouwenteam kwamen al na drie 
minuten met 0-1 achter tegen 
Rhode. Vervolgens ging ELI 
steeds beter voetballen en waren 
het Jolijn Jalijnk,  Fleur Peters en 
tweemaal Jolijn Verploegen die het 
doel wisten te vinden.

De nieuwe technische staf van de 
Vrouwen van ELI, bestaande uit 
Frans v/d Hurk, Geerd v/d Hurk, 
Nico Gilsing, Willie Verhoeven, 
Rene Mezenberg en Jos Noijen, 
kunnen vol vertrouwen kijken naar 
het vervolg van het seizoen.

ELI Vrouwen 1

ELI Vrouwen 2

Wedstrijd Mariahout 1- NLC03: 2-1
Mariahout - Mariahout kwam sterk 
uit de startblokken en dat leidde 
tot enkele goede mogelijkheden. 
Een prachtige pass van libero Wim 
v/d Heuvel werd door Joost de Beer 
goed op waarde geschat, maar zijn 
schot werd uit de kruising geplukt 
door de goede keeper van NLC. 

In de 25e minuut ging Roy v/d 

Broek goed door, maar hij werd in de 
16 meter neergehaald. Helaas miste 
Martijn v/d Linden de toegewezen 
strafschop. Luuk Leenders kreeg 
ook nog een goede mogelijkheid, 
maar helaas zonder resultaat. 

Na de rust begon Mariahout weer 
goed, Martijn v/d Linden zette voor 
en Luuk Leenders scoorde bij de 

eerste paal 1-0. In de 66e minuut 
rondde Martijn v/d Linden goed af, 
2-0. Geheel uit het niets scoorde 
NLC tegen in de 72e minuut, 
2-1. Hierna kwam Mariahout niet 
meer in de problemen, waardoor 
de punten verdiend in Mariahout 
bleven.

voetbal

Succesvol weekeinde voor de Vrouwen van RKVV ELI

ASV’33 toont veerkracht: 2-2
Aarle-Rixtel - ASV’33 wist na rust een 
2-0 achterstand toch nog om te buigen 
naar een 2-2 gelijkspel, en misschien 
had er deze middag nog wel meer in 
gezeten voor ASV’33. Maar zoals het 
deze competitie wel vaker het geval is, 
ontbreekt ook enig geluk aan de zijde 
van de roodwitten.

Beide ploegen waren aardig aan elkaar 
gewaagd deze middag en de eerste 
helft speelde zich voornamelijk af op het 
middenveld. Er waren dan ook aan beide 
zijde weinig spannende momenten voor 
de doelen. De eerste beste goede aanval 
van FC Cranendonck was ook meteen 
raak, in de 29e minuut werd Erik v/d 
Hurk vrij voor het Aarlese doel gezet en 
hij maakte gretig gebruik van deze kans. 
Hij liet Roy Verbakel kansloos op zijn 
inzet en prikte de 0-1 op het scorebord. 
ASV’33 had in het vervolg van de eerste 
helft nog enkele kansjes om de stand 

gelijk te trekken, maar de scherpte om FC 
Cranendonck echt pijn te doen ontbrak. 
In de 31e minuut was Nick Hendriks dicht 
bij de gelijkmaker maar zijn inzet ging over 
het doel van FC Cranendonck, en even 
later in de 39e minuut was het een goed 
schot van Dennis Verbakel dat rakelings 
naast het doel van FC Cranendonck ging.

Direct na de thee was FC Cranendonck 
voor de 2e keer doeltreffend, al in de 
eerste minuut van de 2e helft was het 
Roy vd Hurk die met een snoeihard 
schot van 25 meter doel trof. Velen 
dachten dat de wedstrijd nu wel 
gelopen was, maar ASV’33 toonde 
deze middag zijn veerkracht, direct na 
de 0-2 van FC Cranendonck werd Nick 
Hendriks aangespeeld op de rand van 
het strafschopgebied en hij passeerde de 
doelman van FC Cranendock en bracht 
de 1-2 op het scorebord. ASV’33 zat 
weer in de wedstrijd. 

In deze fase van de wedstrijd was ASV’33 
de betere ploeg en was gevaarlijker als de 
tegenstander. Toch duurde het nog tot  
de 60e  minuut voordat de gelijkmaker 
op het scorebord kwam.  De zeer goed 
spelende Ruud de Brouwer rukte op 
naar het doel van FC Cranendonck en 
met goed combinatievoetbal samen 
met Thomas Fritsen kwam uiteindelijk 
Thomas vrij voor de doelman van FC 
Cranendonck en met een schitterend 
lobje verraste hij de doelman en scoorde 
de dik verdiende 2-2.

ASV’33 bleef aandringen en wilde nu 
ook nog de drie punten binnenslepen, 
maar het geluk, waar we het al meer over 
hebben gehad, ontbrak wederom. In de 
73e minuut nam Jordy Kuipers op links 
een vrije trap waar Erwin v Dijk zeer goed 
op reageerde, maar zijn inzet belande 
jammer genoeg tegen de lat van het 

vijandelijke doel, de terug springende bal 
kwam terug voor de voeten van Erwin, 
maar deze inzet ging over het doel.

Waar het de laatste competitiewedstrijden 
steeds fout ging, en dat was in de 2e helft, 
was het deze keer hét wedstrijdgedeelte 
waarin ASV’33 orde op zaken stelde en 
door inzet en wilskracht een zeer dik 
verdiend punt in de wacht wist te slepen. 
Toch overheerste bij de ASV’ers enige 
teleurstelling omdat er zeker nog meer in 
had gezeten. 

Als je deze middag de man van de 
wedstrijd had moeten aanwijzen, waren 
er zeker twee spelers van ASV’33 
daarvoor in aanmerking gekomen, de 

eerder vernoemde Ruud de Brouwer die 
een geweldige wedstrijd speelde, maar 
ook zeer zeker Robbert Mol speelde een 
zeer goede wedstrijd. Robbert heeft deze 
middag zijn tegenstander een zeer lastig 
middag bezorgd. Ook de scheidsrechter 
van dienst de heer v/d Rijt uit Venhorst 
floot een prima en foutloze wedstrijd. Dat 
mag ook wel eens gezegd worden.

Opstelling ASV’33; Roy Verbakel, 
Robbert Mol, Ruud de Brouwer, Peter 
Raymakers, Sander vd Waarsenburg, 
Erwin v Dijk, Dennis Verbakel, Thomas 
Fritsen, Nick Hendriks (80e Lucas 
Beeren), Rene de Vries, Thijs v Uden (55e 
Jordy Kuijpers)

warme benen, ook 
op koude dagen
KUNERT WARM UP
De winter nadert ons met rasse schreden – maar dat betekent nog niet 
dat u dan ook koude voeten moet hebben. Dus presenteren wij u de 
WARM Ups, die warmte nog beter vasthouden en actief bijdragen aan 
de klimaatregeling van uw voeten en benen. De unieke materiaalsamen-
stelling verhoogt merkbaar de oppervlaktetemperatuur. Tegelijk draagt 
de hoogwaardige afwerking bij aan een aangenaam draagcomfort en 
een elegante look. Dat maakt de KUNERT WARM Ups tot een ideale 
metgezel in koude dagen.

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

* 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
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Programma / Uitslagen

voetbalV.V. Mariahout

Zaterdag 12 oktober 
11:30 Sparta’25 D2 - Mariahout D1
14:30 Mariahout B1 - Blauw Geel’38/
          JUMBO B2

Zondag 13 oktober 
10:30 Mariahout 5 - Nijnsel/TVE 
          Reclame 6
11:00 Mariahout VR1 - WEC VR1
11:30 Mariahout 3 - Stiphout Vooruit 2
12:00 Heeswijk 3 - Mariahout 2
14:30 Boskant 1 - Mariahout 1

A.S.V.

Programma Jeugd
Zaterdag 12 oktober 
15.00 St. RKOSV Achates MB1 – 
          ASV’33 MB1
10.30 ASV’33 E2G – Blauw Geel’38 E5

Programma Veteranen
Zaterdag 12 oktober 
14.30 Gemert – ASV’33

Programma Senioren
Donderdag 10 oktober
19.45 ASV’33 3 – Blauw Geel’38 9

Zondag 13 oktober
14.30 Bruheze 1 – ASV’33 1
12.00 Blauw Geel’38 6 – ASV’33 2
11.30 ASV’33 3 – Mierlo Hout 6
12.00 ASV’33 4 – Avesteyn 5
13.00 Deurne 8 – ASV’33 5

Dinsdag 15 oktober
19.00 ASV’33 3 – Gemert 5

Uitslagen Jeugd
Zaterdag 5 oktober 
ASV’33 A1 – Stiphout Vooruit A1 2-7
Deurne B2 – ASV’33 B1 1-5
ASV’33 B2 – SCMH B1 4-2
St. RKOSV Achates MB1 – ASV’33 
MB1 Uitgesteld
ASV’33 C1 – Blerick C1 1-3
ASV’33 C2 – SCMH C1 1-5
ASV’33 C3 – ONDO C2 3-6
WEC D1 – ASV’33 D1 1-4
ASV’33 D2G – MULO D3 1-8
Rhode E1 – ASV’33 E1G 23-0
ASV’33 E2G – Handel E1 0-11
Boerdonk E1G – ASV’33 E3G 2-2
Blauw Geel’38 E13 – ASV’33 E4 17-1
Gemert F2 – ASV’33 F1 1-4

Blauw Geel’38 F3 – ASV’33 F2 1-4
ASV’33 F3G – ONDO F2G 3-5
ASV’33 F4 – SVSH F2 6-1
Stiphout Vooruit F7G – ASV’33 F5G 5-0

Uitslagen Veteranen
Zaterdag 5 oktober 
ASV’33 – Nijnsel 1-0

Uitslagen Senioren
Zondag 6 oktober
ASV’33 1 – FC Cranendonck 1 2-2
ASV’33 2 – Bavos 3 2-2
Bavos 4 – ASV’33 3 1-5
Sparta’25 6 – ASV’33 4 5-0
ASV’33 5 – MVC 3 1-4
ELI VR2 – ASV’33 VR1 3-0
WIJZIGINGEN ONDER 
VOORBEHOUD

Sparta’25

Zaterdag 12 oktober 
09:15 Spartaantjes - Spartaantjes
14:30 Sparta’25 A2 - Erp A2
14:30 Sparta’25 B2 - Venhorst B1
13:00 Sparta’25 C2 - Rood Wit’62 C2G
13:00 Sparta’25 C3 - Blauw Geel’38 C5
11:30 Sparta’25 D2G - Mariahout D1
12:00 SV Venray JG1 - Sparta’25 JG1
19:30 SC Susteren 1 - Sparta’25 1
16:15 Sparta’25 Vet - VOW Vet

Zondag 13 oktober 
11:00 Sparta’25 2 - Gemert 4
12:30 Avanti’31 3 - Sparta’25 3
12:00 Sparta’25 4 - Ollandia 2
10:00 Heeswijk 4 - Sparta’25 6
12:00 Mierlo Hout 7 - Sparta’25 9
11:00 Sparta’25 10 - Erp 5
10:00 Sparta’25 VR1 - Heksenberg VR1

 ELI
Zaterdag 12 oktober 2013:
19.00 WEC 1 – ELI 1
12.30 ELI D2 – Blauw Geel D7
15.00 Someren A2 – ELI A1

Veteranen
17.00 ELI – Oranje Zwart

Zondag 13 oktober 2013:
12.15 Bavos 3 – ELI 2
11.00 ELI 3 – Blauw Geel 7
12.00 Boerdonk 3 – ELI 5
10.00 Ollandia Vr 1 – ELI Vr1
10.00 NWC Vr1 – ELI Vr 2

biljarten

Biljartvereniging Van de Rooije 
Uitslagen 4 oktober 
Philip Oosthoek – Jan Crooijmans 0 3
Dennis van Dommelen – 
Geert-Jan Otten 3 0
Frank Bouw – Niel Schoonings 0 3
Dennis van Dommelen – 
Niels Schoonings  0 3

Stand per 4 oktober 2013
1.Jan Crooijmans 3 7
2. Niels Schoonings 2 6
3. Jan van Grinsven 1 3
4. Dave v/d Burgt 1 3
5. Mark v/d Burgt 1 3

Biljartclub ́ t Centrum Beek en Donk
Uitslagen maandag 7 oktober 2013
1-1 Leo van Griensven - Martien Swinkels
0-2  Lambert van Bree - Henk Mastbroek
0-2  Tonny de Louw - Gerrit van Osch
2-0  Harrie van Kleef - Henk van den Bergh
0-2  Huub Biemans - Frits Wilbers
2-0  Antoon Maas - Jan van Neerven
2-0  Herman van de Boom - Harrie 
       Bouwmans
2-0  Pieter Rooijackers - Jan van Hout
0-2  Theo van Hoogstraten - 
       Bert van de Vorst
2-0  Joop Kerkhof - Bennie Beerens
2-0  Henk Meerwijk - Piet Verhagen
2-0  Manuel Villalon - Hans de Jager
2-0  Theo Verheijen - Antoon van Osch
0-2  Jan van Dijk - Bert van Wanrooij
2-0  Cor Oppers - Hans Heldoorn
0-2  Jaspert Swinkels - Frits Tak

Uitslagen dinsdag 8 oktober 2013
0-2  Guus van de Elsen - Henk van den Bergh
0-2  John Labes - Henk Verhappen
0-2  Antoon Smits - Henk van de Vegt
2-0  Jan Verbakel - Ad de Koning
0-2  Mies van de Biggelaar - Cor van 
       den Berg
2-0  Wim Swinkels - Albert Kluijtmans
2-0  Harrie Poulisse - Jan van Neerven
2-0  Martien van de Elsen - Lou Muller
0-2  Frits Poulisse - Henk Hollanders
0-2  Theo Spierings - Mari Verbakel
2-0  Henk Hendriks - Piet Goossens
2-0  Leo Migchels - Mari van Gend
2-0  Cor Oppers - Christ Marin
2-0  Manuel Villalon - Tonnie Raaijmakers
0-2  Evert Baring - Piet van Zeeland
2-0  Hans de Jager - Christ Marin

handbal

BEDO:
Uitslagen:
Gemengde D-jeugd – H.C.B. ‘92  11-2
Meisjes B-jeugd – Aristos  8-17
Dames Senioren 2 – Handbal Someren 1-19
Dames Senioren 1 – MBDE/De Sprint 11-6
Heren Senioren 4 – 
Bouwcenter Centen HVW  14-16
Heren Senioren 3 – Blauw Wit  31-21
Heren Senioren 2 – 
Handbal Someren  30-21
Heren Senioren 1 – Internos  30-12

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje.
Uitslagen 2 oktober  2013. 
Lijn A.
1.Jan en Mari 76,49%.
2.José en Jan 62,80%.
3. Maria en Elly 62,80%. 
Lijn B.
1.Toos en Janny 59,93%.
2.Diny en Jos 57,64%.
3.Mien en Jeu 55,97%.

De volgende zitting is op woensdag 
15 oktober 2013, aanvang 19,30 uur. 
Plaats: Cafe-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 8 oktober  2013
1.Tony Werners/Nelly Graat  67,19%.
2.Lien Meulensteen/Jos de Vries  61,25%. 
3.Riekie Vereijken/Lien Gruijters  55,47%.
4.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck  55,47%.
5.Cor en Nelly Verschuren  49,38%.  

De volgende zitting is op dinsdag 15 
oktober 2013. Aanvang:13.30 uur. 
Plaats: Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg te Beek en Donk.

Flamingo’s

Uitslagen 6 oktober 
Recreanten – De Korfrakkers 2 - 1
De Korfrakkers – W1 1 – 3 
Be Quick – PupE2                0 – 3 
De Korfrakkers – PupE1 6 – 2 
PupD1 – Vessem 3 – 0 
Tovido – AspC2 1 – 1 
AspC2 – Euro Girls 2 – 3 
AspC1 – Alico 4 – 2 
Stormvogels (L) – AspB1 4 – 8 

De Korfrakkers – JunA1 9 – 7 
MW1 – BMC MW1 6 – 6 
De Peelkorf 2 – Sen 2 7 – 2 
SVSH/KSV 1 – Sen 1 15 – 8 

Programma
Zaterdag 12 oktober
Sportpark Mariahout
10.00 PupE2 – SCMH
10.30 W1 – De Korfrakkers
10.30 PupE1 – Swift (V)
Sportpark Someren – Heide 
12.00 SVSH – PupD1

Zondag 13 oktober
Sportpark Mariahout
11.00 Sen 2 – Avanti (S) 2
13.00 Sen 1 – Rooi 1 

Woensdag 16 oktober
Sportpark Mariahout
20.00 MW1 – Flash MW1
Sportpark Schijndel
20.00 Avanti (S) MW1 – MW2

volleybal

BEDOVO:
Café Thuis; Bedovo H1 – Polaris H2  3-1 
(23-25, 25-23, 25-16, 25-23)
VGS; Bedovo D1 – Condor D1  1-3 
(22-25, 25-17, 11-25, 18-25)
Were Di MA1-Studio Fingo; Bedovo MA1  3-1 
(25-27, 25-11, 25-14, 25-23)
Bedovo MB1 – Saturnus MB1  4-0 
(25-15, 25-08, 25-06, 25-07)
Carmako – Vogels Auto bedrijf 1-2 
(24-25, 25-21, 11-25)

denksportdenksport schaken
 
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 8 oktober
1-0 André Bergman - Dirk-Jan Gloudemans 
1-0 Johnny v.d. Laarschot - Albert v. Empel
1-0 Zjon v.d. Laar - Chris v. Laarhoven 
½-½ Frans v. Hoof - Hans Claas 
0-1 Thijs Knaapen - Willy Constant
0-1 Herman Konter - Hein v. Bree
0-1 Jef Verhagen -Aloys Wijffelaars

Programma 15 oktober
Dirk-Jan Gloudemans - Aloys Wijffelaars 
Chris v. Laarhoven - Jef Verhagen 
Hein v. Bree - Zjon v.d. Laar
Willy Constant - Herman Konter
Albert v. Empel - Frans v. Hoof
André Bergman - Johnny v.d. Laarschot

zaalvoetbal Rijwielhandel v.d. Berg sleept 
gelijkspel uit het vuur

Beek en Donk - Tegen Vesters/Roos 
Combinatie is het nooit makkelijk 
om punten te halen. Dat ondervond 
Rijwielhandel v.d. Berg ook, maar dan 
in positieve zin. In een prachtig duel met 
veel passie, stond v.d. Berg een groot 
deel van de wedstrijd op voorsprong, 
maar in de slotfase leek toch Vesters/
Roos er met de winst vandoor te gaan. 
Met nog 2 minuten op de klok prikte 
W. v.d. Bogaard toch weer de 4-4 
eindstand binnen, waardoor beide 
ploegen uiteindelijk verdiend een punt 
uit het vuur sleepten.
 
Puur Baden behaalde eindelijk de eerste 
punten na twee nederlagen op rij. 
Makkelijk ging het zeker niet tegen FC 
Avondrood, dat altijd de tegenstander 
in het zicht hield. Pas in de slotfase 
vergrootte Puur Baden de voorsprong 
en won dik verdiend met 3-6, mede 
dankzij 3 treffers van S. Martens. Zo 
is ook Puur Baden van de hatelijke 
nul af, en heeft het FC Avondrood al 
bijgehaald.

FC Geerts Autobedrijf had voldoende 
aan al die ervaring om het jeugdige 
Den Hurk Vastgoedmanagement te 
verslaan. Den Hurk begon wel goed 
en nam brutaal tot twee keer toe een 
voorsprong, Toch kon de ploeg de 
concentratie niet vasthouden en kun 
je het wel aan FC Geerts overlaten om 

die slordigheden af te straffen. Met 
bekeken combinatiespel liep FC Geerts 
daarna dan ook uit naar een ruime 7-2 
overwinning, en sluit daarbij aan bij de 
top van de B-klasse.

El Sombrero Verhuur kwam net te kort 
tegen het goed gestarte Meulensteen/
van Lieshout. Meulensteen leidde 
wel de hele wedstrijd, maar El 
Sombrero bleef dicht in de buurt en 
liet Meulensteen niet uitlopen. In de 
beginfase vielen de doelpunten over en 
weer, maar twintig minuten voor het 
einde bleek de eindstand al op het bord 
te staan. De 4-3 voorsprong kon door 
Meulensteen niet worden uitgebouwd, 
maar El Sombrero kon ook niet gelijk 
maken. Zo trekt Meulensteen de goede 
competitiestart door en is nog zonder 
puntverlies.

Na de knappe winst van vorige week 
was het voor van Kuringe Adviesgroep 
zaak om die lijn door te zetten. Tegen 
Traxx Party en Kartcentrum zou dat 
mogelijk moeten zijn, maar Traxx 
verweerde zich prima en voetbalde, 
zeker in de beginfase, goed mee. Door 
een fout bij v. Kuringe nam Traxx 
zelfs brutaal een voorsprong, maar 
in 10 minuten repareerde v. Kuringe 
de achterstand. Traxx kon nog wel 
iets terug doen, maar verder dan 2-4 

kwam de ploeg niet meer. v. Kuringe 
is daardoor koploper van de A-klasse 
geworden.

Na twee verloren duels won Café, Zaal 
de Tapperij nipt van Sevenmiles.nl/ 
Café Zaal Dave v.d. Burgt. Gezien het 
scoreverloop was dat zeker verdiend, 
maar in de slotminuten leek de Tapperij 
toch nog een zeker lijkende winst uit 
handen te geven. Na 3-0 en 4-1 was 
het 3 minuten voor tijd toch ineens 
weer 4-3, maar daar bleef het bij.  Zo 
nam de ploeg eindelijk de begeerde 
3 punten mee naar hun stamkroeg. 
Sevenmiles,nl blijft vooralsnog steken 
op 1 punt uit 2 duels.

Uitslagen, stand  en programma op 
www.wacbeekendonk.nl

Wandeltraining nu ook op 
woensdagmorgen bij Runnersclub 
Lieshout - Na het verzetten 
van de klok naar de wintertijd 
begint Runnersclub Lieshout 
met een wandeltraining op de 
woensdagochtend. Zo kunnen 
de mensen, die niet graag in het 
donker wandelen of overdag meer 
tijd hebben, in de wintermaanden 
bij daglicht met een wandeltraining 
meedoen. Deze training wordt 
gegeven door Maria Spaan en 
begint op woensdag 30 oktober 
van 09.00 tot 11.00 uur.

Deze ochtendtrainingen zijn alleen 
in de wintermaanden, deze winter 
van 30 oktober 2013 t/m 26 maart 
2014. Er wordt gewandeld volgens 
hetzelfde trainingsprogramma als 
voor de avondtraining. 

Vanaf woensdag 30 oktober wordt 
ook gestart met een beginnergroep 
van 11.15 tot 12.15 uur. Dit voor 
een periode van 2 maanden, daarna 
kan overgestapt worden naar een 
van de vaste wandelgroepen, zodat 
een langere wandeling mogelijk is. 
Men hoopt ook dit seizoen mooie 
winterwandelingen te maken. Zijn 
er vragen, dan kan men bellen met 

Maria Spaan: 0492-463057.

De start van de wandelingen is 
steeds bij de accommodatie van 
Runnersclub Lieshout aan de 
Provinciale weg van Lieshout naar 
Mariahout, achter tennispark De 
Raam.

Intussen bereiden de hardlopers 
zich voor op de hele en halve 
marathon van Eindhoven. Christ 
Korsten liep tijdens de Padualoop 
naar een mooie 3e plaats op de 
15 kilometer in 1:02:09. Dennis 
van de Meulengraaf behaalde 
een 7e plaats op de 10 kilometer 
in Hilvarenbeek in 40:55. De 
tweeling Thijs en Bram Rijkers 
kwamen gezamenlijk over de finish 
in 48:41. Marjan van de Tillaar 
is wel erg actief in verschillende 
wedstrijden. Ze liep ze de Geelse 
halve natuurmarathon in 2:02:20. 
Gerard Vorstenbosch liep de 
najaarsloop in Stiphout en finishte 
op een mooie 6e plaats op de 10 
kilometer in 48:36. Alle lopers van 
Runnersclub Lieshout veel succes 
zondag in Eindhoven.

wandelen

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s
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Gespecialiseerd in snoeien en rooien van 

bomen doormiddel van klimtechnieken.

Tevens het adres voor advies in 

boomverzorging en bosbeheer.

Ruud Sterken        Gemertseweg 24, Beek en Donk        0651034990

M’n Rug!
als tuinaanleg  en onderhoud niet uw sterkste kant is... 
haal dan Tuincentrum D`n Heikant erbij. Voor aanleg en 
onderhoud van uw hele tuin. En voor een beter groenmilieu. Aan de prijs zult u zich ook niet vertillen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte

Tip van de tuinman
voor een diepgroen, winterhard gazon
strooi dan nu 
DCM Organische Gazonmeststof voor het Najaar
10 kg voor € 21.95

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel l Tel: 0492 - 383167 l www.tuincentrumdenheikant.nl

“Elleboog, elleboog, elleboog!”
Als je de titel op een melodieuze 
toon uitspreekt, weet je dat dit 
een onderdeel was van Studio 
Voetbal o.l.v. ‘good old’ Jack van 
Gelder, op de zondagavond, net 
na de ‘koffertjes’ van onze slimme 
blondine Linda de Mol.
Een onderdeel wat veel stof doet 
opwaaien, week in week uit en waar 
menigeen zijn eigen kijk op heeft! 
De één vindt het een ‘echte’, een 
ander zegt dat er geen beweging 
in zat, geen echte ‘sla-beweging’ 
dan! Maar goed, die van afgelopen 
zaterdag van Demouge, leek een 
echte elleboogstoot, gezien al het 
bloed aan zijn arm en op het gezicht 
van zijn tegenstander. 
Direct rood was het resultaat, maar 
de kaart blijkt nu later geseponeerd 
te zijn, dus geen sprake van opzet en 
dus onterechte veldverwijzing.
Maar ben nu eerlijk: Als je zo 
springt, met je armen breed en 
ellebogen gehoekt, dan levert het 
al automatisch een gevaar op voor 
jouw tegenstander, zonder dat je ze 
beweegt. Een kleinere tegenstander 
loopt dan altijd tegen een “stoot” 
op, zonder dat er echt gestoten 
wordt. Is het dan een elleboog of 
niet, rood of niet?
In onze tijd, lange tijd geleden, 
sprongen we gewoon omhoog en 
waren we in totaal niet bezig met 
opzettelijke ellebogen (enkelen 
daargelaten uiteraard) en waren er 
veel minder zware blessures in het 
gezicht dan nu, lijkt het. Dat het 
breder uitgemeten wordt, is in ieder 
geval wel duidelijk. Iedereen moet er 
een oordeel over geven en niet meer 
alleen over de ellebogen!
Ook de ‘ippons’ en de ‘o-goshi’s’ zijn 
de laatste weken weer volop in het 
nieuws en vooral als het op Europees 
niveau gebeurt, in het nadeel van 
onze ‘Hollandse jongens’. 
Als je daar voor gaat fluiten, dan kun 
je wel bij elke corner en stilstaande 
situatie, zoals een vrije trap, fluiten 
voor zo’n heupzwaai. Want 

wat wordt er de laatste tijd toch 
geknuffeld in dat strafschopgebied.
Het blijft in ieder geval een snelle 
interpretatie van de man in het zwart, 
die in een split van een seconde 
beslist of het een overtreding is 
of niet. Het spel wat van tevoren 
gebeurt, ontgaat de ‘leidsman’, want 
diegene die aanvalt is bijna altijd de 
slimste, trekt vaak aan het langste 
eind en lacht altijd het hardst! Ook 
daar zou de scheidsrechter heel 
snel een kort videobeeld bij moeten 
kunnen gebruiken, zodat de juiste 
constateringen een feit kunnen 
worden. 
Het is nu vaak afhankelijk van 
dat ene moment dat hij ziet en 
waarneemt en eenmaal gefloten is 
het moeilijk dingen terug te draaien. 
Vaak siert het daarna de scheids wel, 
dat ie, middels de televisiebeelden, 
toegeeft er naast te zitten. De ploeg 
zonder punten schiet er inderdaad 
niets meer mee op! 
Het wordt tijd voor een time-out 
van een minuut, om videobeelden 
te bekijken, hoe of wat te beslissen, 
zoals bij het tennis, het hockey e.d.  
De derde, vierde en zelfs vijfde 
leidsman in het voetbal, kunnen de 
diverse ‘split-seconds’  momenten 
niet altijd op juistheid beoordelen, 
waardoor er vele beslissingen op 
velerlei manieren ‘genomen’ worden, 
waardoor de consequentheid in 
bestraffen, heel divers kan zijn en 
heel verwarrend voor de spelers.
Een elleboog zou dus zo maar ‘ 
geoorloofd jezelf beschermen’ als 
vertaling kunnen hebben, terwijl een 
ander zich er tegenaan ‘een wiek 
loopt’!
Maar goed dat er scheidsrechters 
zijn die dit objectief beoordelen, 
waardoor we dan hen de schuld in 
de schoenen kunnen schuiven!

R. van den Enden

biljartenwipschieten

Slordig Sparta’25 verliest onnodig twee punten
Beek en Donk - Een voetballend 
beter Sparta ’25 verspeelde in de 
thuiswedstrijd tegen RVU kostbare 
punten. In de laatste minuten 
kon Marco Willems via een zeer 
discutabele penalty de 3-3 op het 
scorebord brengen.  De Beek en 
Donkenaren hadden in de eerste 
helft een groot veldoverwicht wat 
in de beginfase nauwelijks tot grote 
kansen leidde. 

Na een kwartier ontstond de eerste 
kans voor de groenwitten toen Nico 
Janssen de bal richting bovenhoek 
plaatste. Doelman Pim Gubbels 
was attent en verwerkte de lepe 
bal tot hoekschop. Enkele minuten 
later was het toch raak. Met een 
steekpass werd Mischa Werdens 
aangespeeld in de zestien meter. Zijn 
perfecte aanname was nog mooier 
dan zijn diagonale schot dat in de 
rechter bovenhoek verdween (1-0). 

Na een half uur kwam jubilaris 
Bram Kluijtmans goed door over 
rechts en zijn afgemeten voorzet 
werd door dezelfde Werdens over 
het Rothemse doel gekopt. Rene 
Brouwers kapte vervolgens twee 
Limburgse verdedigers uit en zijn 
schot kwam via de lat terug in het 
veld. De rebound werd door Mischa 
Werdens op een nippertje gemist. 
Vijf minuten voor rust werd RVU 
voor het eerst gevaarlijk en het was 

meteen raak. Via een counter over 
links belandde de bal bij Roy van 
Liere, die door een ongelukkige 
sliding van Bram Kluijtmans onderuit 
werd gehaald. Een terechte penalty 
en geel was het gevolg. Doelman 
Tom Verhoeven toucheerde het 
schot van Marco Willems nog wel, 
maar de 1-1 ruststand was een feit. 

De eerste minuten van de tweede 
helft gaf veel vuurwerk te zien. 
Laatste man van Sparta ’25, Rolan 
van Melis, verspeelde geheel 
onnodig de bal. Tim van de Geijn 
wist met dit buitenkansje wel raad 
en tekende de 1-2 stand aan. Een 
minuut later kapte Thijs Kluijtmans 
twee spelers in het Rothemse-
doelgebied uit en schoot met links 
de 2-2 binnen. De koek was nog 
niet op, want weer enkele minuten 
later kwam een steekpass terecht 
bij Mischa Werdens. Hij omspeelde 
doelman Pim Gubbels en schoot 
de 3-2 binnen. Een tegenvaller 
voor RVU, maar de ploeg van 
trainer Paul Meulenberg bleef hard 
werken om een beter resultaat te 
bemachtigen. De groenwitten waren 
voetbaltechnisch dan wel beter maar 
de werklust van RVU zorgde voor 
minstens net zoveel gevaar. 

Enkele schoten van afstand 
kon doelman Pim Gubbels niet 
verontrusten al had hij in de 76e 

minuut geluk dat een schot van 
Mischa Werdens onderkant lat terug 
caramboleerde in het veld. Sparta ’25 
kon nooit echt rust brengen. Zeker 
niet toen zowel Thijs Kluijtmans als 
Mischa Werders door trainer Ronnie 
Couwenberg werden vervangen. Dit 
gemis van routine en rust kreeg nog 
een vervelend staartje.  Toch was 
het  scheidsrechter de Goeij die in 
de laatste 10 minuten een hoofdrol 
speelde. In de 82e minuut werd 
Elco van Schijndel, die de bal prima 
afschermde in het keepersgebied, 
onderuit getrokken. Scheidsrechter 
de Goeij wuifde de Sparta-protesten 
weg. Vijf minuten later in het andere 
keepersgebied legde hij de bal wel 
op de stip. Een RVU-aanvaller glipte 
op de achterlijn voorbij Spartaan 
Brian Bussers. Het contact wat hij 
daarbij zou hebben gemaakt, was 
voor warrig leidende scheidsrechter 
de Goeij voldoende om de bal op 
de stip te leggen. Een omstreden 
beslissing volgens vriend en vijand. 
Marco Willems kende geen pardon 
en schoot hard de 3-3 eindstand 
binnen. 

Onnodig puntverlies voor de 
groenwitten. Daar had een hard 
werkend RVU uiteraard natuurlijk 
geen boodschap aan.

300e wedstrijd Bram Kluijtmans
Beek en Donk - In de wedstrijd tegen 
SSS’18 speelde Bram Kluijtmans 
van Sparta ‘25 zijn 300e officiële 
wedstrijd in het eerste elftal van 
de groenwitten.  Bram speelde zijn 
eerste wedstrijd op 14 maart 1999 
tegen ODC uit Boxtel, destijds nog 
in de 2e klasse. In deze beginperiode 
was hij nog een voorhoedespeler die 
vaak op de rechtsbuitenpositie te 
vinden was. 

Bij zijn debuut in het eerste elftal 
was Bram 19 jaar. Dit betekent dat 

het seizoen 2013/2014 zijn 16e 
seizoen is in het vaandelteam. Na 
de thuiswedstrijd tegen RVU werd 
Bram Kluijtmans door voorzitter 
Brechje Biemans gehuldigd voor deze 
bijzondere prestatie. Haar omschrijving 
van Bram als speler was als volgt. 
“Bram is geen snelheidsduivel, geen 
kopspecialist en heeft geen grote 
trukendoos. Wel is hij een rustige 
speler, gaat altijd voorop in de strijd, 
heeft een grote voetbalbeleving 
en brengt intussen ontzettend veel 
ervaring mee. Al vele jaren een vaste 

waarde op de rechtsback positie in 
ons eerste elftal. Veel jeugdige spelers 
hebben al vaak geprobeerd om Bram 
zijn plaats in te nemen maar het valt 
niet mee om zo’n ervaren speler uit 
het elftal te spelen. Dat is vooral ook 
een compliment voor Bram”, aldus 
voorzitter Brechje Biemans. In een vol 
clubgebouw ontving de jubilaris een 
oorkonde, een overzicht van al zijn 
300 gespeelde wedstrijden en  een 
bloemetje namens Sparta’25 en de 
Vrienden van Sparta’25. Een groot 
applaus viel hem daarna ten deel. 

Open Laarbeekse 
Biljartkampioen-
schappen 2013

Beek en Donk - Biljartclub ‘t 
Centrum houdt wederom haar 
jaarlijks libre biljarttoernooi. Dit 
evenement vindt plaats van 23 
oktober t/m 02 november 2013 in 
het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg in Beek en Donk.

De circa 160 deelnemers strijden 
dan om de drie wisselbekers 
welke beschikbaar gesteld zijn 
door: de Hoffmangroep, Piet 
Heijl automaterialen en Rabobank 
Laarbeek. De speeltijden zijn van 
maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 

17.00 en van 19.00 tot 22.00 uur. 
Op zaterdag 2 november worden 
de finales gespeeld. Aanvang: 
13.00 uur. Aanmelden kan alleen 
via een biljartvereniging waarvan 
men lid is. Het programma wordt 
afgewerkt op 4 biljarts, welke 
staan opgesteld in de foyer 
van het Ontmoetingscentrum. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. De toegang is gratis.

Kringwedstrijd Brabants Wipschieten
Beek en Donk - Op schietterrein 
‘t Wipke in Beek en Donk is 
afgelopen zondag wederom 
een kringschietwedstrijd 
verschoten tussen de schutters 
van kring Peelland. 38 schutters 
namen deel aan dit festijn, de 
weersomstandigheden waren 
goed en de stemming opperbest.

Het viertal van het Gilde Sint 
Leonardus Beek en Donk met 
de Schutters 1. Jan Rovers, 2. 
Annie Rovers, 3. Mario v/d 
Elsen, 4. Geertjan van Rixtel, 
waren wederom onverslaanbaar. 

Eerder deze middag wisten ze het 
kringkampioenschap 2013 kring 
Peelland te veroveren. Jan Rovers 
van het Gilde Sint Leonardus wist 
ook nog de 3e prijs personeel te 
bemachtigen. Geertjan van Rixtel 
van het Gilde Sint Leonardus 
werd na een felle strijd zesde 
op het onderdeel vrije hand. Jo 
Verhoeven van het Sint Antonius 
gilde werd 2e op het onderdeel 
bejaarden. Tenslotte was er een 
puistprijs voor Jan Gevers van 
het Sint Antonius gilde uit Beek 
en Donk. Het schietseizoen loopt 
hiermede op zijn einde. Wel zal 

er nog geschoten gaan worden 
om het kampioenschap van 
Laarbeek en wel op 27 Oktober 
op schietterrein ‘t Wipke te Beek 
en  Donk.
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MooiLaarbeekkrant
Flamingo’s verliest van koploper SVSH

Mariahout/Someren-Heide - In de 
hoofdklasse B van het 
vrouwenkorfbal verloor het 
Mariahoutse Flamingo’s  afgelopen 
zondag met 15-8 van koploper 
SVSH/KSV uit Someren-Heide. 
SVSH/KSV legde de basis voor de 
overwinning in de eerste 25 minuten 
van de wedstrijd. 

Flamingo’s leek hersteld van 
de onverwacht forse nederlaag 
van vorige week tegen Prinses 
Irene. Ogenschijnlijk onbevangen 
begonnen de rood witten aan 
de wedstrijd tegen de tot dan 
toe ongeslagen koploper SVSH/
KSV. Al in de tweede minuut 
van de wedstrijd kwam SVSH/
KSV op voorsprong door uit een 
doorloopbal te scoren die subliem 
werd aangegeven. De thuisploeg 
speelde vlot en zelfverzekerd waarbij 
het schotpercentage met name in de 
eerste helft hoog was. Daarbij was 
de rebound goed verzorgd. Zowel 
aanvallend als verdedigend. Bij 
Flamingo’s lag het tempo iets lager, 
desalniettemin creëerde de ploeg 
van trainer/coach Tieneke Roffel een 
aantal goede kansen. De aanvallen 
van Flamingo’s waren korter dan 
die van de tegenstander. SVSH/KSV 
bleek geraffineerder en ook scherper 
in de afwerking. Na 12 minuten was 
het 5-3 voor de oranje-zwarten. 
Voor Flamingo’s waren Robin 
Vogels, Gaby Habraken en Neeltje 
Berkvens trefzeker geweest. In de vijf 
daarop volgende minuten scoorde 
SVSH/KSV drie keer loepzuiver 

van afstand, terwijl de aanval van 
Flamingo’s telkens van korte duur en 
ongevaarlijk bleef: 8-3. 

Coach Roffel besloot tot een time 
out. Direct daarna scoorde SVSH 
twee keer via een doorloopbal 
en liep uit naar 10-3. De ruime 
voorsprong bleek onoverbrugbaar. 
Toch was dit een kantelpunt in 
de wedstrijd. Flamingo’s kon met 
andere woorden het grootste deel 
van de wedstrijd gelijke tred houden 
met Someren-heide en de schade 
beperken. De bezoeksters deden 
dat door consequent ‘achter te 
verdedigen’. De strijd om de korf 
en de rebound was bij tijd en wijlen 
buitengewoon pittig en voor de 
korfballiefhebber boeiend.  SVSH/
KSV had onvoldoende antwoord op 
de tactische wijziging van Flamingo’s. 
Bij rust was het 12-6.

In de tweede helft paste SVSH/
KSV de zogenaamde ‘harmonica 
verdediging’ toe en dat miste zijn 
uitwerking niet. Flamingo’s moest 
hard werken om zich vrij te spelen 
en kansen te creëren. De ploeg deed 
dat ook, de inzet was prima. SVSH/
KSV oogde na rust enigszins mat 
en zocht met eenzijdig spel naar 
schotmogelijkheden. De nummer 1 
van de ranglijst scoorde na rust slechts 
drie keer en Flamingo’s twee keer. 
Gaby Habraken die na een lange tijd 
met blessureleed, bekroonde haar 
debuut in de hoofdklasse met twee 
fraaie treffers. Volgende week speelt 
Flamingo’s thuis tegen Rooi om 13.00 

uur op sportpark De Heibunders in 
Mariahout. Tegen de 1 plaats hoger 
geklasseerde fusieclub (Concordia/
Boskant) moeten absoluut punten 
worden gepakt om klasse behoud te 
bewerkstelligen. 
Scoreverloop: 2-0, 2-1(Robin 
Vogels), 3-1, 3-2 (Gaby Habraken), 
5-2, 5-3 (Neeltje Berkvens), 10-3, 
10-4 (Gaby Habraken) 12-5 (Manon 
de Beer) , 12-6 (Marleen de Groot), 
13-6, 13-7 (Anouk van Eijndhoven), 
14-7, 14-8 (Manon van Eijndhoven), 
15-8.

In de reservehoofdklasse speelde 
Flamingo’s 2, gesponsord door 
Harold Verijken Gereedschappen 
en Verhuur, in IJsselstein tegen De 
Peelkorf 2. Flamingo’s kende een 
sterke start en kwam met 0-1 voor. 
Daarna had De Peelkorf de overhand. 
Bij rust was het 4-2, eindstand: 7-2.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Robin Vogels van de 
Flamingo’s in actie

gymmen Cialfo damesgymgroep zoekt train(st)er
Aarle-Rixtel – De dames van gymclub 
Cialfo gymmen op woensdag van 
12.00 tot 13.00 uur in de Dreef in 
Aarle-Rixtel. De leeftijd doet er bij 
hen niet toe. Zij zijn een gezellige 
groep in de leeftijd van 50 tot 80 
jaar. 

Je zal wel denken: dat is toch een 
groot verschil? Maar als je hen bezig 
ziet, zijn zij allemaal nog jong.
Wat ze niet kunnen, hoeven zij ook 
niet te doen of ze doen het wat 
rustiger aan. De deelnemers zijn tot 
niets 
verplicht. Alles wat zij doen is goed 
voor de geest en ledematen. Been– en 
armoefeningen, een geheugenspel 
en oefeningen op de mat: ze doen 
het allemaal. Goede oefeningen en 
zelfs een dansje gaat hen lukken

Cialfo-gym in Aarle-Rixtel is een 
hartelijke, recreatieve vereniging die 
in 2014 al 60 jaar bestaat. Het is een 
club waar jong en oud op een leuke 
manier sportief bezig kan zijn met 
gymmen en turnen. De vereniging 
vindt bewegen erg belangrijk en 
probeert de leden, ongeacht leeftijd 
en geslacht, op een laagdrempelige 
manier te motiveren om in beweging 
te blijven.

Jaarlijks houdt de damesgroep van 
Cialfo een feestmiddag, welke altijd 
veel gezelligheid brengt. Men kan 
dan gezellig bijkletsen en leert elkaar 
op een andere manier kennen. De 
gymclub kan ook nog wat leden 
gebruiken. Kom gerust eens een 
keertje kijken en/of doe een keertje 
mee.

Na vele jaren heeft de trainster 
van de Cialfo-gymclub door 
omstandigheden helaas moeten 
stoppen. Ze  zijn daarom op zoek naar 
iemand die deze les wil overnemen. 
Heb je zelf interesse of ken je iemand 
die deze les kan geven? Neem dan 
contact op met Karien Mescher, 
e-mail: k.mescher@zonnet.nl of  
06-12994447. 

handbal Eerste punt voor selectieteams 
Handbalvereniging Bedo zijn binnen

Beek en Donk - Dames 1 begon 
moeizaam aan de eerste wedstrijd 
van het seizoen. Bedo opende 
de score weliswaar, maar al snel 
maakten de tegenstanders gelijk. Door 
onzorgvuldigheid in de afronding en 
sterk keeperswerk aan beide kanten 
bleef de teller tot bijna halverwege de 
eerste helft op deze 1-1 stand staan. 

Daarna leken de dames van Bedo beter 
in hun spel te komen en werd in korte 
tijd uitgelopen tot een 5-1 voorsprong.  
Helaas wist Bedo deze vorm niet vast 
te houden tot aan de rust, waardoor 
de Sprint het gat kon verkleinen tot 
6-4. In de tweede helft besliste Bedo de 
wedstrijd met name in de verdediging 
aangezien tot vlak voor het einde de 
tegenstander maar één keer tot scoren 
kwam. In de aanval werd het goede spel 
hervat waardoor uit werd gelopen naar 
11-5. Een penalty in de laatste minuut 
besliste de eindstand op 11-6. Hiermee 
blijven de eerste twee punten van de 
competitie in Beek en Donk. 

Heren 2 begon vol overtuiging aan hun 

eerste wedstrijd. De verdediging stond 
als een huis. De eerste 5 minuten ging de 
wedstrijd gelijk op 3-3. Bedo probeerde 
uit te lopen maar Someren gaf goed 
gas terug, ruststand 12-10. De tweede 
helft begon hard en fel. En dat merkte 
Someren. Na 3 minuten spelen stond het 
17-10. Er werden veel ballen onderschept 
en goed afgerond. Alberto Pijnenborg 
stond goed te keepen en gooide strakke 
breaks aan. In de verdediging stond Paul 
Swinkels goed zijn mannetje en pakte er 
veel ballen tussen uit met zijn geliefde 
3-2-1 verdediging. BEDO was niet meer 
te stoppen en bleef geconcentreerd door 
gaan. Met nog twee mooie breaks van 
Paul Swinkels en scherpe afrondingen 
van Willem Heesakkers werd de 
wedstrijd gewonnen met 30-21.

Heren 1 maakte een goede start en 
boekte een eenvoudige en duidelijk 
overwinning op Internos uit Etten-Leur: 
30-12. Ook Heren 3 en de D-jeugd 
wisten de punten in Beek en Donk te 
houden. Heren 3 speelde een behoorlijk 
fysieke wedstrijd tegen Blauw Wit. Bedo 

vrijwel de hele wedstrijd voor maar wist 
niet ver uit te lopen tot halverwege 
de tweede helft. Toen werd het 
verzet gebroken en de winst verdiend 
binnengehaald. Heren 4 speelde HVW 
uit Wanroy. Ook dit werd een fysieke 
wedstrijd. Doordat het vizier bij Bedo 
niet scherp stond, kon HVW gedurende 
de hele wedstrijd aan de leiding blijven. 
Dankzij keeper Jan Manders kon HVW 
echter niet uitlopen. In de tweede helft 
bleef Bedo goed bij, ondanks het feit 
dat HVW even uitgelopen was. Tweede 
keeper Jan Vogels viel halverwege de 
tweede helft na een redding geblesseerd 
uit. Jan Manders was gelukkig nog niet 
afgekoeld en Bedo wist tot op twee 
doelpunten terug te komen. HVW 
gaf de voorsprong echter niet meer uit 
handen. Slordigheid in het afronden was 
Bedo uiteindelijk fataal geworden.

Bedo zoekt versterking, vooral bij de 
jeugd. Kijk voor meer informatie op 
www.hvbedo.nl, op Facebookpagina 
www.facebook.com/hvbedo, of neem 
contact op per e-mail info@hvbedo.nl.

volleybal

Wisselende uitslagen 
voor volleyballers van Bedovo
Beek en Donk - De dames van Bedovo 
lieten afgelopen zaterdag punten 
liggen, terwijl de heren van Bedovo 
hun positie in de bovenste regionen 
van de competitie bevestigden. Bij de 
jeugd wist meisjes A opnieuw 1 setje 
te veroveren en pakte meisjes B de 
eerste winst.

Na 2 nederlagen voor het vernieuwde 
Bedovo Meisjes B, kwam deze week 
tegenstander Saturnus op bezoek. 
Ook Saturnus had nog geen van de 
voorgaande wedstrijden weten te 
winnen dus de vraag was wat Bedovo 
kon verwachten. Tijdens het inspelen 
werd al snel duidelijk dat er weinig 
echt volleybal zat in het spel van de 
tegenstander en dat dit op papier een 
makkelijke overwinning zou moeten 
worden. In de 1e set was de concentratie 
nog niet optimaal en kon tegenstander 
Saturnus aardig bij blijven, zonder dat 
daarbij setwinst in gevaar kwam. In de 
sets die volgden was Bedovo helemaal 
los en scoorde punt na punt. De enige 
punten die de tegenstander maakten, 
kwamen voort uit fouten aan Beek en 
Donkse zijde. Dit waren er echter niet al 
te veel, wat leidde tot een overtuigende 
en veelbelovende 4-0 overwinning. 
Uitblinkers aan Beek en Donkse zijde 
waren Lisa Ket en Maud Crooijmans.

Meisjes C speelde als enige team 
geen thuiswedstrijd en bezocht het 
Gemertse Were Di. Na de chaotische 
wedstrijd van vorige week zat het 
beoogde systeem er deze week heel 
wat beter in. Zo nu en dan waren er 
nog misverstanden, maar meestal 
kwamen de meiden van Studio Fingo; 
MA1 prima aan volleyballen toe. De 
eerste set wonnen zij dan ook netjes. 
Daarna nam Were Di het spelletje over 
en trokken zij voortdurend nipt aan het 

langste eind. 
Café Thuis; Bedovo H1 ging in 
herhaling van vorige week toen zij 
het 2e herenteam van Were Di met 
slechts één puntje naar huis stuurden. 
Deze week waren het echter niet de 
Gemertse heren, maar de Helmondse 
heren van Polaris 2 die het onderspit 
delfden. In een wedstrijd waar Quincy 
Knufman als spelverdeler de aanvallers 
van Bedovo prima bediende, bleef 
het tot aan het einde spannend. Het 
dubbeltje had regelmatig de andere 
kant op kunnen vallen, maar na afloop 
van de eerste set kwamen de punten 
nog  slechts Bedovo toe. 

De dames van Bedovo stelden iet 
wat teleur. Zaterdag kregen zij het 
Kaatsheuvelse Condor op bezoek. Een 
team dat al bij het inspelen beloofde 
wat beter te zijn dan de teams die 
Bedovo de vorige weken tegen kreeg. 
Aanvallend bleek dit mee te vallen, maar 
verdedigend lieten zij weinig gaten 
vallen. Door noodgedwongen wissels 
in de 3de set nam de chaos bij Bedovo 
bovendien weer de overhand van het 
volleybal. Ondanks prima invalbeurten 
door diagonaal Tessa Spierings wist 
Bedovo de resterende sets dan ook niet 
te winnen. Het ene behaalde puntje 
mag dan geen tegenvaller zijn op de 
inschattingen voorafgaand aan het 
seizoen, maar drie wedstrijden later 
is het duidelijk dat er voor de dames 
meer te halen is in de eerste klasse. De 
volgende wedstrijden zullen uitwijzen 
of dit inderdaad het geval is voor VGS; 
Bedovo D1.

Succes was er bovendien voor de 
recreanten van Autobedrijf Vogels. 
Zij wonnen vorige week in de 
doordeweekse competitie met 2-1 
tegen Carmako.

handboogschieten

Wisselbeker voor De Ontspanning
Lieshout - Vrijdagavond moest 
Krijgsman Soranus naar St. Oedenrode 
waar tegen de schutters van De 
Ontspanning de tweede wedstrijd om 
de wisseltrofee plaatsvond.

De eerste wedstrijd, welke in maart in 
Lieshout plaatsgevonden had, leverde 
toen een overwinning op voor De 
Ontspanning, zodat de wedstrijd van 
vrijdag de beslissing moest brengen. 
Ook ditmaal waren het de schutters 
uit St. Oedenrode die aan het langste 
eind trokken en middels de tweede 
zege voor een jaar in het bezit bleven 

van de wisselbeker.

De uitslag:
Compoundschutter Twan v/d Kruis 
was met 242 punten de hoogste 
schutter, terwijl Ad Endevoets met 235 
punten de beste recurveschutter was.

De verdere uitslagen waren als volgt:
Jolanda v/d Kruijs 229, Theo v/d Laar 
211, Paul v/d Broek 209, Maarten v/d 
Elsen 180, Stephan Wijffelaars 169, 
Arjan v/d Heuvel 165, Rita Endevoets 
155, Nelly v/d Laar 112.

Ganzenwinkeltoernooi 
Handboogschutterij de Eendracht
Aarle-Rixtel - Na de verhuizing in 
augustus j.l. van de Bosscheweg naar 
de Lijsterstraat 25 in Aarle-Rixtel zijn 
een aantal leden en vrijwilligers druk 
aan de slag gegaan, om de doel op te 
knappen en ook zo ver te krijgen dat er 
weer wedstrijden kunnen plaatsvinden. 

Hoewel het nodige nog moet gebeuren, 
zijn ze al wel weer zover dat ze vanaf 
zaterdag 19 oktober a.s. verder kunnen 
gaan met het van Ganzenwinkeltoernooi 
2013. Gepland staat dan de wedstrijd 
tegen HBV Prins Bernhard uit Mierlo. De  
aanvang is 18.00 uur.

Helmond

HG Assurantien Brabant¨

Al sinds jaar en dag uw verzekeringsadviseur

www.hgassurantienbrabant.nl

Bosscheweg 104
Aarle-Rixtel

Tel.: 06-20444601

Veedrift 1 A
Helmond
Tel.: 0492-754010

Theo de Jong
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Lieshout - In Manege D’n Perdenbak 
in Lieshout vond weer een gezellige 
pony dressuur wedstrijd plaats op 
vrijdagavond 4 oktober. In verband 
met Dierendag had Annie van 
Lankveld uit Beek en Donk voor 
alle deelnemers een zak wortels 
geschonken. En zo ging iedereen met 
iets lekkers naar huis en konden de 
pony’s op dierendag extra verwend 
worden. Annie bedankt voor dit 
leuke en lekkere idee.
 
Categorie AB, Klasse B: 
1e Iris Hendriks met Saskia 178 
punten, 2e Nienke Hendriks met 
Saskia 176 punten. 2de proef startte 
Nienke Hendriks met Saskia en kreeg 
185 punten.
 
Categorie CDE, Klasse B: 
1e Maud Tillemans met Ysabella F 
198 punten, 2e Robin Bardoel met 
Happy 196 punten, 3e Ilvy Maas 
met Esmeralda 192 punten, 4e Puck 
Hopstaken met Catano 189 punten, 
5e Britney van Herk met Roxette 184 
punten, 6e Joyce van Heertum met 
Rakt’s Charly 177 punten, 7e Eline vd 
Heuvel met Fleuramo’s Mirthe 174 
punten, 8e Anne van Schijndel met 
Beauty 173 punten.
2de proef: 1e Maud Tillemans met 
Ysabella F 192 punten, 2e Puck 
Hopstaken met Catano 188 punten, 
3e Ilvy Maas met Esmeralda 186 
punten 4e Robin Bardoel met Happy 
185 punten, 5e ex equo Eline vd 

Heuvel met Fleuramo’s Mirthe en 
Joyce van Heertum met Rakt’s Charly 
183 punten 7e Britney van Herk met 
Roxette 164 punten.
 
Categorie CDE, Klasse L1 en L2: 
1e Laura van Gennip met Ti Sento met 
188 punten, 2e Sanne van Lieshout 
met Volmoed met 185 punten, 3e 
Sanne Fresow met Up Date 179 
punten, 4e  Sylvia vd Hurk met Jessie 
178 punten, 5e Carla Meulendijks 
met Floortje 175 punten.
2de proef: 1e Sanne van Lieshout 
met Volmoed 193 punten, 2e Sylvia 
vd Hurk met Jessie 185 punten, 3e 
Carla Meulendijk met Floortje 183 
punten, 4e Sanne Fresow met Up 
Date 180 punten.
 
Categorie D, Klasse M1: 
1e Emma Egelmeers met 
Castenrayseweg’s Evita 195 punten, 
2e Emmy van Bree met Ibibio van 
Hazelberg 181 punten.
2de proef: 1e Emma Egelmeers met 
Castenrayseweg’s Evita 187 punten, 
2e Emmy van Bree met Ibibio van 
Hazelberg 179 punten.
 
De volgende wedstrijd is op 18 oktober 
en betreft een paardenwedstrijd, 
die om 18.00 uur begint. Kijk voor 
foto’s en informatie over activiteiten, 
zoals de grote vlooienmarkt met 60 
kramen op zondag 20 oktober, op 
www.stichtingderaam.nl.

Dressuur wedstrijd in 
Manege D’n Perdenbak

paardensport

Robin Bardoel met Happy uit Mariahout 

tafeltennis TTV Een en Twintig verslaat 
koploper met ruime cijfers

Beek en Donk - Het derde senioren- 
team van Tafeltennisvereniging Een 
en Twintig uit Beek en Donk heeft 
donderdag goede zaken gedaan in de 
competitie door koploper MTTV’72 
uit Mierlo te verslaan met 7-3. In de 
Rollerhal pakten zowel Tonnie van 
Berlo als Albert Scheepers de volle 
winst in hun enkelpartijen. 

Een dag voor zijn verjaardag 
trakteerde Henk van der Bruggen 
zijn team alvast op één punt. Met de 
overwinning blijft Een en Twintig als 
één van de favorieten meedoen in 
de vierde klasse. Morgenavond kan 
het team de positieve lijn doorzetten 
in een Laarbeeks onderonsje. In 
Aarle-Rixtel komt het namelijk in 
actie tegen ATTC’77. Bij de anderen 
seniorenteams viel vooral het 
groot aantal gelijke spelen op. Het 
eerste, vierde, vijfde en zesde team 
verdeelden in hun wedstrijden de 
punten.

Jeugd
Een gelijkspel was er ook voor het 
tweede jeugdteam. Roel de Kimpe 
had een groot aandeel in de remise 
tegen De Zwaantjes. Hij won 
namelijk al zijn wedstrijden tegen de 
Gestelse bezoekers. Naast de winst 
in het dubbelspel was het Marte 

Megens die een punt pakte voor 
Een en Twintig. Noah Beniers blonk 
opnieuw uit bij het eerste jeugdteam. 
Ook hij won al zijn wedstrijden en 
zorgde samen met Sehiyan Yildirim 
en Jair Verhoeven voor een mooie 
overwinning op Unicum uit Geldrop.

Alle uitslagen
OTTC 1 - Senioren 1 5-5
Senioren 2 - Budilia 4 4-6
Senioren 3 - MTTV ‘72 2 7-3
Helmond’57 1 - Senioren 4  5-5

Taverbo/Sabo 8 - Senioren 5 5-5
Senioren 6 - Veldhoven 18 5-5
Jeugd 1 - Unicum 5         6-4
Jeugd 2 - De Zwaantjes 2        5-5
Jeugd 3 - Budilia 2         4-6

Meer info
Kijk voor meer informatie, uitslagen 
en standen op www.ttveenentwintig.
nl. Volg hen op Twitter en Facebook 
en zoek op TTVEenenTwintig.

Verandering in competitie vaandelteam ATTC’77
Aarle-Rixtel - De opbouw van 
de tafeltenniscompetitie van de 
afdeling zuidwest gaat veranderen, 
omdat er minder promotieplaatsen 
naar de landelijke competitie 
beschikbaar zijn. Hierdoor is er 
dit jaar een afwijkende promotie/
degradatieregeling voor de 
hoogste klassen. Zo ook voor 
het vaandelteam van ATTC’77, 
dat speelt in de hoofdklasse. De 
nummer 1 blijft in de hoofdklasse 
en de rest gaat naar de eerste klasse. 

Aangezien kampioen worden in 
de hoofdklasse te hoog gegrepen 
is voor de heren uit Aarle-Rixtel 
en omstreken, staat er dit seizoen 
niets op het spel. Dus voor spek en 
bonen mochten William Vlamings, 
Bart Boetzkes en Jean-Paul Kanters 
op vrijdag 4 oktober naar Zierikzee 
voor een potje tafeltennis. Alle drie 
wonnen ze van Martijn Stouten en 

door winst in de dubbel konden ze 
met een 6-4 nederlaag weer terug 
naar huis.

Het derde team speelt in derde 
klasse, waar de nummers 5 en 6 
degraderen en de nummers 1 t/m 
4 in deze klasse blijven. Zij zijn in 
een heuse strijd tegen degradatie 
verwikkeld. Op dierendag speelden 
Tonny Segers, Misja Elshof en Karel 
van der Putten in Eindhoven tegen 
Flash 4 die één punt boven hen 
staan. Karel was in bloedvorm en 
won driemaal. Tonny volgde goed 
met twee overwinningen. Misja 
kon geen vuist maken en verloor 
alles met royale cijfers. Helaas 
ging de dubbel van de heren ook 
verloren, zodat met dit gelijke spel 
de achterstand nog steeds één punt 
is. Vooralsnog staan ze hiermee op 
de veilige vierde plek.

Het vierde team heeft het moeilijk 
in de vierde klasse. Na een 6-4 
overwinning in de eerste wedstrijd 
en twee maal 7-3 verlies gingen Thijs 
Smulders, Floor Biemans en Johan 
Voorhout in Geldrop op bezoek bij 
medekoploper Unicum 5. Dat het 
verschil in sterkte groot was, bleek 
al gauw. Binnen no time was het 
7-0 voor de thuisploeg. Johan wist 
toen de eer te redden tegen Ton van 
Happen, maar Floor en Thijs konden 
zijn goede voorbeeld niet volgen. Na 
de 9-1 nederlaag staan ze nu op de 
laatste plek.

Overige uitslagen:
ATTC’77 2 – Veldhoven 6         9-1
ATTC’77 5 – Unicum 6          4-6
ATTC’77 6 – Stiphout 11           6-4
ATTC’77 7 – Unicum 14             5-5
MTTV’72 1 – ATTC’77 jeugd 1     8-2
Flash 5 – ATTC’77 jeugd 2        4-6
Hooghei 2 – ATTC’77 jeugd 3    7-3

APS Praktijk VitalisAPS Praktijk Vitalis
  hulp bij pijn en welzijn

Ribbiusstraat 3  Lieshout
Tel: 0499 - 42 22 42

www.apspraktijkvitalis.nl

Pakt de oorzaak 
van de klacht aan!

Oude Bakelsedijk | Gemert | 0492 - 36 55 99
Parklaan 6  |  Beek en Donk Lifestylecenter  |  06 - 19 74 25 78  |  www.aerde.com

Winnaar Publieksprijs 
Beauty Award 2013 

Van Schijndel 
Anteak

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

Tonnie van Berlo en Albert Scheepers in afwachting van de bal

MOOI…  najaar
Het najaar is de tijd om de tuin op orde te brengen, vele gewassen zijn � ink uitgegroeid.Daarom zal men weer moeten beginnen om de bomen en de najaarsbloeiende heesters te snoeien - snoei vooral geen voorjaarsbloeiende heesters, omdat je er dan alle bloemknoppen uitknipt. De vaste planten die in de winter volledig afsterven en in de grond overwinteren, mogen nu ook afgeknipt worden. De grond bij voorkeur goed luchtig maken. Wilt u al vroeg in het voorjaar al � ink wat kleur in uw tuin, plant dan nu de voorjaarsbloeiende bloembollen, zoals tulpen, krokussen, blauwe druifjes en vele andere soorten. De keizerskroon (Fritilaria) weert tevens de mollen uit uw tuin. Strooi na deze werkzaamheden de tuin goed af met siertuincompost (onkruidzadenvrij) of voor de heesters turfstrooisel, zodat u volgend jaar nog meer van uw tuin kunt genieten.
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

Donderdag 10 oktober
Expositie Tres Oerlemans 
schilderijen t/m 27 okt.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Ladies night
18.00 uur, Van Schijndel Anteak, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk

Vrijdag 11 oktober
Workshop “Moodboard maken”
19.30 uur, Hubertusweg 6, 
Beek en Donk

&RG PLUS voorlichting 
roken, drugs en alcohol
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Interactief Veilig Internetten
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Proeverij met Echte Boerderijzuivel 
bij MCD Aarle Rixtel
10.00 uur, MCD supermarkt, 
Kerkstraat 7, Aarle Rixtel

Zaterdag 12 oktober 
Jumbo open dubbel tennistoernooi
Tv de Raam Lieshout

Najaarsconcert ODE Laarbeek
20.00 uur, Muziekcentrum 
het Anker, Beek en Donk

Proeverij met Echte Boerderijzuivel 
bij MCD Aarle Rixtel
10.00 uur, MCD supermarkt, 
Kerkstraat 7, Aarle Rixtel

Zondag 13 oktober
De Expositie van Marianne Bosch
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

IVN Wandeling door Clerxbos
14.00 uur, hondenterrein, 
Kampenweg, Beek en Donk

Woensdag 16 oktober 
Repair Café Lieshout
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Filmmiddag herfstvakantie 
10 t/m 15 jaar
14.00 uur, Tienerruimte, 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk

Bijeenkomst Integraal Beleidsplan
19.30 uur, Zonnetij, Aarle-Rixtel
Donderdag 17 oktober 
Kienavond Kansplus
20.00 uur, De Pelgrim, Mariahout

Vrijdag 18 oktober 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 19 oktober 
Live muziek met Bag on Wheels
Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk

Jota-Joti Scouting Aarle-Rixtel
11.00 uur, Blokhut Scouting
Aarle-Rixtel

Dans- en muziekfeest voor mensen 
met een beperking
13.00 uur, Buurthuis Mariahout

Bene� etconcert 
Stichting Guus DJ avond
20.00 uur, De Koekoek, Lieshout

AR-theater (Yvonne Gijsbers en 
Wim Daniels)
20.30 uur, Buurthuis Mariahout

Zondag 20 oktober 
Luikse binnenmarkt
9.00 uur, M.F.C. de Dreef
Aarle-Rixtel

Vlooienmarkt
10.00 uur, Manege D´n Perdenbak, 
Lieshout

Jaarlijkse crosscompetitie
10.30 uur, Parcours nabij 
d’n Duvelsberg, Lieshout

De Expositie van Marianne Bosch
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Verkooptentoonstelling Welfare 
Mariahout
13.00 uur, Buurthuis Mariahout

Informatiemarkt Platform 
Wereldhulp Laarbeek
13.00 uur, Buurthuis Mariahout

Optreden strijdliederenkoor 
Zwaovel & Salpaeter
16.00 uur, Buurthuis Mariahout

Bene� etconcert 
Stichting Guus familiedag
16.00 uur, De Koekoek, Lieshout

Wereldmaaltijd bgv 
Wereldvoedseldag
17.00 uur, Buurthuis Mariahout

Bene� etconcert 
Stichting Guus DJ avond
20.00 uur, De Koekoek, Lieshout

Dinsdag 22 oktober 
3e Film � lmcyclus: 
‘Le grand Voyage’
13.30 uur, Buurthuis Mariahout

Woensdag 23 oktober 
Open Laarbeekse 
biljartkampioenschappen t/m 2 nov.
Ontmoetingscentrum Beek en Donk

Workshop “Moodboard maken”
19.30 uur, Hubertusweg 6, 
Beek en Donk

Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Café Van Bracht, 
Aarle-Rixtel

Donderdag 24 oktober 
Bijeenkomst Integraal Beleidsplan
13.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Vrijdag 25 oktober 
Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café Thuis, 
Beek en Donk

Zaterdag 26 oktober 
Laarbeekse Halloweentocht
&RG-teens, Lieshout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal Beek en Donk

Ladies Night t.v. ‘t Slotje
20.00 uur, Tennispaviljoen 
t.v. ‘t Slotje, Beek en Donk
 
Eagles Tribute Band
21.00 uur, Muziekcentrum 
het Anker, Beek en Donk

Zondag 27 oktober 
Laarbeektoernooi bridge
13.00 uur, MFC De Dreef 
Aarle-Rixtel

De Expositie van Marianne Bosch
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Vrijdag 1 november 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Uitreiking Laarbeekse 
Complimenten 2013
Buurthuis Mariahout

Zaterdag 2 november 
Laarbeekse Kampioenschappen
Strijd in Vrede, Beek en Donk

Einde
Groenstrook


