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Bijzondere familiedocumenten Beek en Donkse familie naar Den Bosch 

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Beek en Donk- De inhoud van een 
lang gesloten kist in de hal van 
kasteel Eyckenlust wordt overge-
dragen ‘in eeuwigdurend bruikleen’ 
aan het BHIC (Brabants Historisch 
Informatie Centrum) in Den Bosch.

Oorlog
In het jaar 2003 wordt een grote 
houten kist afgeleverd bij de bewo-
ners van kasteel Eyckenlust. De kist 
moest weg op de plaats waar hij in 
1939 in een kluis was achtergelaten. 
De ABN-bank in Den Haag kreeg na-
melijk in 1939 de opdracht van Jan 
de Jong van Beek en Donk om de 
kist te bewaren. Jan was Luitenant 
ter Zee en in zijn contract stond dat 
hij om en om vier jaar dienst had in 
Nederland en in Nederlands-Indië 
(het huidige Indonesië). Hij gaf de 
bijzondere familiedocumenten in 
de kist in bewaring bij de bank en 
vertrok met zijn vrouw, dochter 
Anneke en zoon Jan Olphert naar 
Nederlands-Indië. De omstandighe-
den waren erg hard voor het gezin. 
Jan overleefde zelfs zijn tewerkstel-
ling bij de aanleg van de beruchte 
Birmaspoorweg. Vrouw en kinde-
ren keerden met het schip ‘Nieuw 
Amsterdam’ naar Nederland terug 
na het vertrek van de Japanners uit 
Indië. Jan regelde nog wat zaken 
en verenigde zich met zijn gezin. 
Ze gingen wonen op Eyckenlust. 
“Nederland was in puin en het gezin 
had andere prioriteiten dan de kist”, 
vertelt Emilie Lindenbergh, dochter 
van Anneke. “In het jaar 1954 is 
door mijn grootvader nog een glo-
bale lijst gemaakt van de inhoud van 
de kist.” Het archief bevat informa-
tie over de familie de Jong van Beek 
en Donk en aangetrouwde familie, 
het wel en wee van het kasteel, 
landgoed en zijn bewoners. Het gaat 
terug tot en met 1500.

Dagboek
De Belgische schrijfster Elisabeth 
Leijnse is als professor verbonden 
aan de Universiteit van Namen. Als 
Nederlandse taalwetenschapper is 
ze erg geïnteresseerd in de periode 
van 1850 tot 1900 en ze besluit over 
die periode een boek te schrijven. Ze 

raakt geboeid door twee bijzondere, 
opvallende vrouwen, twee zussen: 
Cécile en Elsa De Jong van Beek en 
Donk. In Nederland ontstond in die 
tijd de feministische beweging met 
onder andere als belangrijke persoon 
de Amsterdamse huisarts Aletta 
Jacobs. Een voor die tijd spraakma-
kend en feministisch boek kwam uit: 
‘Hilda van Suylenburg’, geschreven 
door Cécile de Jong van Beek en 
Donk, een oudtante van de huidi-
ge generatie de Jong van Beek en 
Donk/Lindenbergh. Elsa, haar zus, 
trouwde met de componist Alphons 
Diepenbrock. Over de kinderjaren 
van deze Cécile, haar zus Elsa en 
broer Jan Olphert (burgemeester in 
Beek en Donk), die allen in het zoge-
noemde ‘Fin de Siècle’ leefden, za-
ten veel gegevens in de archiefkist. 
Moeder Anna Nahuys beschreef na-
melijk alles in haar dagboeken, ook 
haar eigen leven en dat van haar 
man Jan de Jong van Beek en Donk, 
rechter te ‘s Hertogenbosch. “Je 
moet je dan voorstellen, dat ze alles 
opschreef. Zelfs de ziektes van haar 
kinderen werden heel precies bijge-
houden“, vertelt Emilie met ontzag. 
De dagboeken van Elsa zijn bewaard 
gebleven bij haar kleindochter 
Odilia Vermeulen, dochter van de 
Helmondse componist Vermeulen. 
Cécile heeft haar dagboeken 

verbrand, behalve één dagboek dat 
door haar zus Elsa is veiliggesteld. 
Gelukkig is haar correspondentie 
wel bewaard gebleven. Het boek 
van Elisabeth Leijnse, ‘Cécile en Elsa, 
strijdbare freules’, verschijnt eind 
deze maand bij uitgeverij De Geus 
in Breda. 

Afscheid
Er zijn in het kasteel in Beek en Donk 
van deze familie nog veel meer din-
gen uit die tijd bewaard gebleven 
zoals veel zegels, oud kant, munten 
en medailles die in de loop der tijd 
zijn verzameld. Het archief in de kist 
werd aangetast door vocht en insec-
ten. Dit was de reden voor de fami-
lie om een besluit te nemen over de 

inhoud ervan. De familie heeft vóór 
het vertrek van de inhoud van de kist 
naar het archief in ‘s Hertogenbosch 
(BHIC) een documentaire laten ma-
ken, waaruit het belang en de ver-
bondenheid van de documenten 
met familie, kasteel en landgoed 
blijkt. Ook de lezing, die schrijfster 
Elisabeth Leijnse gaf bij de officië-
le overhandiging van het archief, 
is onderdeel van dit filmdocument. 
Voordat de papieren documenten 
van de kist in het BHIC kunnen wor-
den geïnventariseerd en ontsloten, 
gaat de hele collectie naar een speci-
aal restauratiebedrijf, waar ze wordt 
blootgesteld aan gammastraling. 
Hierdoor worden alle eventueel aan-
wezige schimmelsporen en insecten 
gedood, zodat het verval zich niet 
voortzet en het historische materiaal 
in Den Bosch behouden blijft voor 
studie enx educatie. Alles wordt in 
het BHIC gedocumenteerd en on-
derzocht. “Dat is nog een hele klus 
en misschien komt er daarna wel een 
tentoonstelling”, besluit Emilie.
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vd wiel  Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

€ 50,- KORTING!

 Diversen modellen vanaf €329,- op voorraad. 
Voor particulier & professional. Kom langs voor deskundig advies! 

 350BT

van €609,-  voor €559,-  

BLADBLAZER ACTIE

Emilie Lindenbergh kijkt toe hoe het archief meegenomen wordt door medewerkers van het Brabants Historisch Centrum
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

Monuta Magis, 
Wij zijn er voor u. 
Voor, tijdens en 
na de uitvaart.

Telefoon: 0492 - 66 60 00
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl

De veldnaam Broekeling of -  op zijn Aarles  “Brukelum” - heeft betrekking 
op het gebied ten zuiden van Aarle-Rixtel en behelst voor het grootste deel 
het beekdal van de Schevelingse of Broekelingse Loop. De (oudste) naam 
Brukelum bestaat uit twee delen , namelijk ‘Bruk’ (Bruuk) en ‘um’. Bruuk is 
onmiskenbaar verwant aan ‘broek’ en heeft betrekking op de laagst gelegen 
delen van het beekdal. ‘Um’ verwijst waarschijnlijk naar de ‘verblijfplaats’ ( 
hum- heem). ‘Ing’ daarentegen  zou eerder naar een hoogte (donk) kunnen 
verwijzen. Zo wordt Boerdonk in onze streektaal ‘Boering’ genoemd  zoals 
Soerendonk ook ‘Soering’ wordt genoemd. Kortom, er valt over deze veld-
naam nogal wat te vertellen. Broekeling is een prachtig beekdal en wordt 
aan de westkant begrensd door de hoge steilrand van de Valkendijk. Delen 
ervan bestaan nog uit natte moerasjes, met hier en daar nog de Dotterbloem 
en de Moerasandoorn. Andere delen bestaan uit laaggelegen - door slootjes 
begrensde -  hooi- en weilandjes. De Stichting ‘Het Brabants landschap’ is 
eigenaar van een van de moerasbosjes. De Broekeling volgt voor een klein 
deel het voormalige beekdal achter de Bosscheweg en buigt langzaam naar 
het westen af, om zo op het bebouwde gedeelte van de Valkendijk te komen 
(niet te verwarren met de gelijknamige straat even verderop!).  Aan het begin 
van de straat vind je basisschool “De Brukelum”, een mooie, passende naam. 
Hiertegenover liggen bejaardenwoningen, die tegenwoordig liever “senio-
renwoning” worden genoemd. Hierachter ligt ‘het bos van Pietonia’. Even 
verderop, achter de tuinen van Mariëngaarde, zijn nog niet zo lang geleden 
starterswoningen verschenen. Dat ging weliswaar ten koste van een plant-
soen en een speeltuintje maar daarover moeten we maar niet zeuren. Het zijn 
immers prachtige starterswoningen geworden. Ja, we mogen best tevreden 
zijn met de Broekelingstraat!

Henk van Beek, 
Heemkundekring Barthold van Heessel

DE BROEKELINGSTRAAT

Floor leest het laatste Laarbeekse nieuws heerlijk in het zonnetje!

Groetjes René, Anke & Floor

Mooi Gespot

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun en 
het medeleven bij het afscheid van onze lieve moeder en oma

Marie van Mil - van den Boogaard

Uw aanwezigheid op de dag van de uitvaart en alle andere warme 
blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van 

dit verlies.

Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Geslaagde editie Licht op 
Herinneren
“We kunnen terugkijken op een ge-
slaagde eerste editie van Licht op 
Herinneren op de nieuwe locatie:  
Openluchttheater Mariahout. Wij 
willen dan ook alle vrijwilligers en 
sponsoren die zich hiervoor in heb-
ben gezet hartelijk danken. Samen 
hebben we er echt iets moois van 
kunnen maken. En niet te vergeten 
de lieve mensen die gekomen zijn 
om hun geliefden te gedenken. De 

opkomst was boven verwachting 
en daar doen we het voor.”

Namens de organisatie:
Wendy Mulders, Jan Manders 
(www.rouwkameropmaat .n l ) , 
Marion Jebbink (www.uitvaartfoto-
grafie.nl) en Franca van de Kerkhof 
(www.coda-uitvaarten.nl)

om hun geliefden te gedenken. De 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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Jeugdprins Raven en jeugdprinses Anne zwaaien de scepter bij de Gele Kielen

Hofdame Lumy, jeugdprinses Anne, jeugdprins Raven en kleinvorst Tim

Complete bruidsstyling

Make-up workshops

Kleurenanalyse

Laat jezelf zien!
alleen op afspraak

visagie - kleurenanalyse 
workshops - haar 

Beekseweg 5, Lieshout          |           06-48753636              |             info@idomakeup.nl

In Raopersgat wordt met carnaval geregeerd door prins Maarten d’n Twidde
Redacteur: Martin Prick

Lieshout - Onder grote belangstel-
ling is de nieuwe prins carnaval van 
Lieshout bekendgemaakt in zaal ‘De 
Koekoek’. Prins Maarten en adjudant 
Martijn regeren tijdens de carnavals-
dagen Raopersgat.

Connectie
Maarten Brouwers is gelukkig ge-
trouwd met Mariëlle en is vrachtwa-
genchauffeur bij het oer-Lieshoutse be-
drijf Boekweit. Samen met Martijn van 
den Baar gaat hij de taken van Rob van 
den Broek overnemen, die het afgelo-
pen jaar met veel succes het ‘dorp der 
strontrapers’ heeft bestuurd. Martijn 
is gelukkig getrouwd met Chantal en 
heeft vier kinderen, Tijn, Jop, Marit en 
Jens. Af en toe kom je hem wel eens 
tegen als bloedprikker in Franciscushof, 
want hij is laborant bloedafname van 
beroep. Daarnaast is hij medisch fo-
tograaf in het Elkerliek ziekenhuis. 
Maarten en Martijn gaan als het duo 
M&M de carnavalsdagen in onder 
het motto ‘Mi deez M&M’s veurop 
zette wai Raopersgat op zun kop’. 
Aanleiding tot het vragen van Maarten 
door de commissie is er eigenlijk nau-
welijks. Er zijn geen connecties met de 
carnavalsvereniging en Maarten weet 
alleen, dat ze hem vroegen met de 
woorden: “We denken, dat jij een hele 
goede prins zou kunnen worden”. “Ik 
ben nergens lid van, maar ik ben wel 
overal bij”, voegt Maarten toe.

Allo!
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, wordt 
de prins door de benoemingscommissie 
op een unieke manier bekend gemaakt. 
Dit gebeurt door een mini-film. Was vo-
rig jaar de introductiefilm afgeleid van 
‘Bassie en Adriaan’, dit jaar is er geko-
zen voor de bekende tv-serie ‘Allo, allo’. 
Deze serie was een persiflage op het 
leven in de tweede wereldoorlog. Het 
Franse verzet onder leiding van René 
Artois met als tegenspeler Herr Flick 
biedt genoeg personages en bekende 
thema’s om een film rond de prins en 
adjudant te bouwen. Het tweetal moet 
in de film natuurlijk buiten het zicht van 
de bezetter gehouden worden. Zelfs de 
uit de serie afgeleide ‘Fallen Madonna 
with the Big Boobies’ komt voorbij. De 
scene, waarin de twee in een kast wor-
den verstopt, is ronduit hilarisch, zeker 
omdat de kast een paar minuten laten 
wordt geopend en plaats schijnt te heb-
ben geboden aan een half muziekkorps. 
Kosten noch moeite werden gespaard 
en zelfs drone-opnamen zijn onderdeel 
van de film, die voor een groot deel bui-
tendorps moest worden opgenomen, 
om voortijdige bekendmaking te voor-
komen. De film wordt gespeeld door 
spelers uit het wereldje van het gekleed 
gevolg en lokt daardoor veel uitroepen 
van herkenning uit. De film eindigt met 
de onthulling van de prins en adjudant 
met hun vrouwen in de zaal. 

De MooiLaarbeekKrant wenst Maarten 
en Martijn een hele fijne carnaval toe. Fotograaf: Martijn van den BaarVlnr. Chantal en Martijn van den Baar & Maarten en Mariëlle Brouwers
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Winnares van Ale Got’s Talent Anouk Vossen

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - Afgelopen zondag was 
het zover; de bekendmaking van de 
nieuwe jeugdprins en jeugdprinses 
van de Gele Kielen te Aarle-Rixtel. 
De bekendmaking was onderdeel van 
themamiddag ‘Ale Got’s Talent’ bij 
café De Vrienden. Behalve de bekend-
making presenteerden diverse zang-
talenten uit Aarle-Rixtel zich tijdens 
deze talentenjacht. 

Opening
De middag werd geopend met de 
opkomst van het oude trio. Het was 
het laatste optreden voor Florian als 
kleinvorst. Prins Tim en prinses Lumy 
traden af, maar komen terug als klein-
vorst en hofdame om de jeugdprins en 
jeugdprinses tijdens de komende car-
navalsperiode te ondersteunen.

Spanning alom…
Na de pauze werd de spanning opge-
voerd. De nieuwe jeugdprins en jeugd-
prinses stonden achter het scherm . 
Wie zouden het worden? De hints 
werden gegeven en in de zaal gingen 
er al namen rond. 
De nieuwe jeugdprins en jeugdprinses 
zijn Raven Altink en Anne Verschuuren. 
Raven zit in groep 8 van bassischool de 
Brukelum en Anne in groep 8 van bas-
sischool de Heindert. 

Ale Got’s Talent
Ale Got’s Talent was het thema van de 
middag. Zes artiesten presenteerden 
zich die middag als diverse zangtalen-
ten. Het Syrische meisje Haneen Shawi 
- pas een kleine 2 jaar in Nederland- 
zong live het nummer ‘One Last time’ 
van Ariana Grande. Ze kreeg de  aan-
moedigingsprijs. 

De originaliteitsprijs ging naar Puck 
Aben en Sophie Beniers. Zij turnden 
geweldig op de muziek van Canonball. 
Misschien wel toekomstige dansma-
riekes? Het laatste optreden van de 
middag was van Anoeska Vossen. Zij 
vertolkte het nummer ‘Mag ik dan bij 
jou’ van Claudia de Breij. Tijdens haar 
optreden viel het geluid weg en ze 
zong het nummer live gewoon door! 
Het publiek begon spontaan mee te 
zingen. Wat een talent! Anouk won de 
eerste prijs, mocht de wisselbeker in 
ontvangst nemen én mocht het num-
mer uiteraard nog een keer zingen. 
Volgend jaar moet ze zich verdedigen. 

De Gele Kielen hoopt iedereen weer 
terug te zien tijdens de receptie van 
hun kwartet op 19 december in De 
Dreef 
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alleen, dat ze hem vroegen met de de onthulling van de prins en adjudant 
met hun vrouwen in de zaal. 

spelers uit het wereldje van het gekleed 
gevolg en lokt daardoor veel uitroepen 



Donderdag 12 november 20154 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Vrijdag 13 november

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 14 november

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Uit dankbaarheid, 
Anneke van den Heuvel, Tineke Verhulst-van den 
Heuvel, Marlène Hassink.

20.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Najaarsconcert van het gemengd koor Euphonia

Zondag 15 november 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Cantorij en het O.L. Vrouw 
Gilde
Intenties in deze viering voor: Overleden familie 
Heesakkers– Ceelen, Overleden ouders Verhoeven–
Vlemmix, Overleden ouders Ermens–Schepers, Voor 
de vervolgde christenen in Noord Korea en China, Tot 
welzijn van onze parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius Caeciliaviering
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Harrie en Hanneke van 
Berlo-van den Berg, Jan en Regien Ketelaars-Verbakel, 
Sjan van Leuken-Gilsing (mged), Maria van de Ven-
van den Heuvel en zoon Peter, Sjaan van den Heuvel-
van Asseldonk (mged), Martinus en Elisabeth van 
Rooi-van de Hurk en overleden familieleden, alle le-
vende en overleden leden van het kerkkoor.

11.00 Lieshout Sint Servatiuskerk
Doopviering Rein Assies

11.45 Lieshout Sint Servatiuskerk
Doopviering Amy Peters

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Nellie Bouwmans-
Biemans (Sterfdag), Betsie Lammers-Swinkels en echt-
genoot Henk, Johan Huijbers Anna de echtgenote 
en Tonny de dochter, Stefan Malinak (jaargedachte-
nis), Overleden ouders Tonny en Albert van der Aa, 
Noud van Bussel en overleden familieleden, Corrie 
van Heijnsbergen-van Schijndel, Jan van Heijnsbergen 
Elizabeth van den Elsen Hendrieka Steegs en overleden 
kinderen, Mieke van Heijnsbergen-Renders.

15.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Doopviering Feline van Kessel

15.30 Lieshout Sint Servatiuskerk
Orgelconcert Floris van der Putt jaar

Maandag 16 november 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 17 november

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 18 november

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 19 november 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering
Na afloop van deze viering wordt er door de zusters 
een kop koffie geschonken.

Noodgevallen
In noodgeval bij ziekenzalving of 
uitvaart pastoor J.  Verbraeken 
0492-461216

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

Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 1, Lieshout 
0499 - 421404
lieshout@eustachiusparochie.nl 
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
aarle-rixtel@eustachiusparochie.nl
Open:  di, do en vrij
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
13-19 november 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

De Gerarduskalender is weer verkrijgbaar
Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningstek-
sten, puzzels en informatie over ver-
schillende onderwerpen. De opbrengst 
van de kalender komt ten goede aan 

alle activiteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd.

De kalender à €6,75 is verkrijgbaar bij 
D. Brusselaars, de Melter 8 in Lieshout. 

Tel. 0499-422169. U kunt ook mailen 
naar dorabrusselaars@hotmail.com. In 
Laarbeek wordt deze kalender zonder 
bijkomende kosten bij u thuis afgele-
verd.

Gilde St. Leonardus viert haar Patroonsdag
Beek en Donk – Op de sterfdag van 
hun patroon, 6 november, begon de 
dag voor het St. Leonardus Gilde 
om 8.30 uur met vertrek vanuit ’t 
Huukske naar de Leonarduskapel aan 
de Goorloop voor een gebedsdienst. 
Hun gildeheer Franklin De Coninck, 
als voorganger, had deze gebeds-
dienst in het teken gezet van het leven 
van St. Leonardus, die lang geleden 
erop uittrok om vluchtelingen onder-
dak te verschaffen en gevangenen te 
bevrijden. 

Mogen ook zij als waardige volgelin-
gen oog hebben voor mensen in nood, 
die worden bedreigd door oorlogsge-
weld en eigen huis en haard moeten 
verlaten. Na deze gebedsviering werd 
Ties van de Velden in het zonnetje ge-
zet wegens zijn dagelijkse zorg voor 
de Leonarduskapel. Hierna trokken ze 
naar het verzorgingscentrum De Regt 
voor een vendelgroet aan de bewo-
ners. Vervolgens naar de Nieuwe Werf, 
waar de daar verblijvende gehandicap-
ten al klaar stonden om hen met aller-
lei instrumenten hartelijk te ontvangen 
voor een vendelgroet. Hierna werd het 
gilde ontvangen door locoburgemees-
ter Tonny Meulensteen, die de eed van 
trouw in ontvangst nam. Na de ven-
delgroet werden zij gastvrij onthaald in 
de raadszaal voor een borrel brande-
wijn met suiker. Van deze gelegenheid 
werd tevens gebruik gemaakt door 
de Stichting Goede Doelen, die door 
het gilde St. Leonardus en de Scouting 
Beek en Donk is opgericht, om aan 

de Stichting Leergeld een bedrag van 
€1.000,00 aan te bieden als resultaat 
van de gehouden Fietste Meetocht. 

Tot slot brachten ze aan de gastheer 
en gastvrouw van ’t Huukske een ven-
delgroet. Binnen stond al een goed 
verzorgde lunch klaar, zodat de gilde-
broeders hierna weer voldoende ener-
gie hadden om aan een mooie excursie 
deel te nemen, die deze keer ging naar 
de champignonkwekerij in Gemert. 

Tijdens het avonddiner, waarbij ook de 
gildezusters waren uitgenodigd, werd 
Leon de Louw als nieuwe gildebroe-
der geïnstalleerd. Zij wensen hem veel 
succes binnen het gilde. Verder werd 
door de voorzitter aandacht besteed 
aan het 40-jarig broederschap van 

gildebroeder Antoon de Groot. Alles 
bij elkaar weer een succesvolle teer-
dag, die rond de klok van twaalf tot 
ieders tevredenheid werd afgesloten.

Op de zondag daarna, 8 novem-
ber, heeft het St. Leonardus gilde in 
een drukbezochte Eucharistieviering, 
het patroonsfeest gevierd van de 
Leonardusparochie en haar gemeen-
schap. Deze viering werd voorgegaan 
door Pastor Jos Verbraeken en Diaken 
Franklin De Coninck. De viering werd 
opgeluisterd door het Leonarduskoor 
onder leiding van Mevr. Vos en orga-
nist Mevr. Werners. Na de mis werd 
nog een vendelgroet gebracht aan de 
pastores en de aanwezige kerkgan-
gers.

Vrijdag 6 november kwam de Rode Schut een vendelgroet brengen 
bij dagbesteding De Nieuwe Werf. 6 november is de dag van hun 
patroonheilige Leonardus. 

Ingestuurd door: Christine van de Kerkhof

Mooi Gespot

Een blik in de toekomst…
of een blik in onze eigen tijd?

We zien uit naar een 
einde aan alle kwaad,

een einde aan alle geweld…
werken we er zelf ook aan?

Beek en Donk - De organisatie van één 
gezamenlijke collecte voor Beek en 
Donk is in volle gang. Inmiddels is voor 
dit doel een stichting opgericht, waar-
van het bestuur bestaat uit de coördina-
toren van de 16 deelnemende landelijke 
goede doelen. 

Werkgroepen zijn bezig met de diver-
se aspecten van dit gezamenlijke ge-
beuren, zoals het samenstellen van een 
draaiboek, de wijkindeling en de public 
relations. Ook is uitvoerig informatie 
ingewonnen op plaatsen waar een ge-
zamenlijke collecte al langer succesvol 
verloopt. We hoeven dus het wiel niet 
opnieuw uit te vinden.

In de week van 4 april tot en met 9 
april 2016 gaat dan ook de gezamen-
lijke collecte in Beek en Donk voor het 

eerst werkelijk van start onder het mot-
to: Wij collecteren voor 16! De inbreng 
van de collectanten is van groot belang. 
Daarom zijn de collectanten persoon-
lijk uitgenodigd voor een informatie-
bijeenkomst op 18 november in het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 
te Beek en Donk, aanvang 19.30 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst willen ze de 
collectanten graag uitvoerig informeren 
over de gang van zaken in deze collec-
teweek. 

Behoort u niet tot de collectanten die uit-
genodigd zijn en wilt u toch wat meer 
weten over de gang van zaken, dan bent 
u toch van harte welkom. Het is immers 
een project dat steun van u allen nodig 
heeft, wil het slagen en... vele handen 
maken licht werk! Graag zien zij u op 18 
november in het Ontmoetingscentrum.

Bijeenkomst over gezamenlijke 
collecte
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Al hip hoppend bij de top van de wereld horen

“Je doet gewoon wat je het allerliefste doet!”

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Beek en Donk – Het is een jaar met 
veel successen voor de internationale 
hiphopdansers Luna Kuijten uit Beek 
en Donk en Merel Donkers uit Gemert. 
De 11-jarige vriendinnen werden 
Nederlands Kampioen Hiphop Duo 
Children 2015 en behaalden een bron-
zen plek bij het EK in Polen. Als klap 
op de vuurpijl werden ze twee weken 
geleden derde tijdens het WK in Italië. 

K3 als inspiratie
Hiphop is topsport waarbij vier of vijf 
keer per week getraind wordt op onder-
delen zoals: techniek, formatie, groep, 
solo en duo. Merel vertelt dat ze daar-
door minder kan afspreken met vrien-
dinnen maar dat ze dat niet erg vindt: 
“Je doet gewoon wat je het allerliefste 
doet.” Luna is het helemaal met haar 
eens en kijkend naar twee paar glim-
mende ogen is er geen twijfel mogelijk. 
Als 3-jarig meisje startte Luna met ‘een 
soort jazzballet’ in Erp. ”Maar via Gigi, 
een vriendinnetje die op hiphop zat, 

wist ik: dat wil ik ook.” Merel vertelt al 
gniffelend dat dansen op liedjes van K3 
voor haar de start betekende van dan-
sen bij dansschool Manders in Gemert.

Van groep naar duo
De talentvolle Luna en Merel vormen 
vanaf september 2014 een duo. “Met 
formatiedansen hebben we geleerd om 
met veel mensen, op veel plaatsen én 
met veel lijnen door elkaar te dansen”, 
legt Merel uit. Op de vraag of dat niet 
heel moeilijk is, antwoordt ze: “Om dat 
in te studeren, hebben wij geen twee 
weken nodig.” Voor de moeders ligt dit 

anders horen we van 
Dianne, de moeder van Luna: “Als ver-
rassing hadden we als moeders van de 
wedstrijddansers een keer een act voor 
de meiden gemaakt. Dat kostte zoveel 
inspanning dat we nu beter beseffen 
wat dansen inhoudt. Het was gelijk een 
goede leer!”

Brons op WK in Rimini
Eenendertig landen deden mee aan het 
WK 2015 in Rimini, van 21 tot en met 
25 oktober, in Italië. Merel en Luna ver-
tegenwoordigden Nederland met nog 
ongeveer twintig deelnemers. De vrien-
dinnen werden derde van de zevenen-
zestig duo’s die meededen: Engeland 
werd 2e en Duitsland ging er met de 
gouden plak vandoor. Solo scoorden 
de dames ook goed. Merel werd 11e 
en Luna 13e van de vierentachtig deel-
nemers. Luna vertelt: “In Nederland is 
hiphop nauwelijks bekend bij het grote 
publiek. Dat betekent dat onze ouders 
alles zelf moeten regelen en betalen.” 
Moeder Dianne vertelt: “Er is wel een 
bond maar die draagt niet bij in de kos-
ten. Zo lang we dit als ouders kunnen 
geven, doen we dat. Maar dat betekent 
dat wij bijvoorbeeld niet op vakantie 
gaan.” De meiden hebben het er graag 
voor over: “Het is zo speciaal om daar 
op die vloer te staan terwijl er wel drie-
duizend mensen naar je kijken!”

Diamant
De enthousiaste hiphopdames zijn 
nog lang niet uit gedanst. “Wij willen 
net zo goed worden als onze trainster 
Samantha Tena Hernandez, die solo 
het EK  2015 won!” Met een diamant 
als symbool op hun danstenue zal de 
toekomst uitwijzen hoe en waar de hip-
hopdames nog gaan schitteren. 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Hutspot

1+1 gratis
Bloemkool      per stuk  0.99
Pink Lady     per kilo 2.49

Nicola      2.5kg  1.99
Snijbonen   500 gram 1.49

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Vaste lage Prijs
Champignons per doos   
     0.79 

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 16 87

W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

VOOR AL UW DAGELIJKSE 
VERSBOODSCHAPPEN

Bij 't Verswarenhuys van de Laarschot kunt u al jaren terecht voor al 

uw dagelijks versboodschappen: dagvers brood van Echte Bakker 

Vedder, de lekkerste vers gesneden vleeswaren, de sappigste appels en 

peren van Landgoed Croy in Aarle-Rixtel en nog veel meer lekkers!

U komt toch ook proeven?

GRATIS BOTERHAMWORST

NU 100 GRAM GRATIS!

BIJ AANKOOP VAN

100GR BOERENACHTERHAM

JONG BELEGEN KAAS

Noord-Hollandse streekkaas!

kilo 698

Potter blijft magisch

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

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

Zondag 6 december open van 
12.00 tot 16.00 uurMerel Donkers en Luna Kuijten 

Reanimatiecursus voor nieuwe vrijwilligers
Laarbeek - Stichting AED-Alert Laarbeek or-
ganiseert een basiscursus voor mensen die 
willen leren reanimeren en AED bedienen. 
Na de cursus kunt u, samen met veel ande-
re vrijwilligers, hulp verlenen indien er een 
slachtoffer in uw buurt is. 

De cursus wordt gegeven op maandag 16 
en 23 november in het Dorpshuis in Lieshout 
van 19.30 tot 21.30 uur. In 2 avonden 
leert u voldoende om een ander in nood 
te helpen. Een levensreddende cursus vol 

interessante informatie voor slechts €10,00 
eigen bijdrage. Elk jaar biedt de stichting u 
een herhalingsles aan van 1 avond, zodat u 
de vaardigheden behoudt. Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij. De cursus wordt gegeven 
door EHBO Lieshout. Vele vrijwilligers heb-
ben zich al aangemeld bij stichting AED-
Alert Laarbeek. Iedereen kan het leren. Meer 
informatie op www.aedalertlaarbeek.nl. 
Aanmelden voor deze cursus kan per mail: 
mhubrechsen@onsbrabantnet.nl of tel. 
06-38775775.

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3 Beek en Donk 0492-461100 
www.vanschijndelwonen.nl
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‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 120 personen? Info aan de bar

DORPSSTRAAT 58,  LIESHOUT

Zaterdag 14 november 20.00 uur

met gastoptredens van
Peter v.d. Greef en Riny Heesters

Die Milka’s

het Italiaans Huis

La Casa Italiana

www.hetitaliaanshuis.nl
Heuvelplein 1, Beek en Donk, Tel: 0492-46 88 33

Als u bij ons komt dineren in ons gezellige restaurant 
dan betaalt u t/m 31 december 2015 slechts €7,00 

voor een pizza of pastagerecht. 

*vaste actie: dinsdag en woensdag 
pizza en pasta afhalen €6,50 

Eindejaarsactie

Mooi UIT in Laarbeek

Kom met uw vriendinnen, zussen, moeder of dochter(s) 
naar dit event! 
Op deze avond vindt u alles op het gebied van Beauty en 
Lifestyle. Bekijk onder het genot van een hapje en een 
drankje de diverse demo’s, modeshow en nog veel meer! 
De avond wordt afgesloten met een spetterende afterparty 
door een geweldige DJ. Dit wilt u zeker niet missen! 

Inge’s Beauty Studio
Eefje’s Nagelstudio
Hidde & Jilles
Haarstudio Frency
Gabzz
Sanne’s Voetzorg
Massagepraktijk Ad Fontes

Emmy’s Mode
Leef! Praktijk voor Voetzonerefl extherapie
Fillers & More
By Biba
Your Wish Haarsalon Beautysalon
Bloemend
Kleur uw Leven! Imago en kleurcoach

Vrijdag 13 november    Aanvang 20:30 uur    Gratis entree
Zaal de Koekoek         Dorpstraat 49    Lieshout

Ladies
&

Luxury
by night

Deelnemende bedrijven:



Donderdag 12 november 2015 7
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Voorzichtig aan
‘Eén op de tien automobilisten 
ziet niet goed’. Wel ironisch dat 
NU.nl deze kop gebruikt. Want 
diegenen die dit nieuwsbericht 
lezen, zijn juist de mensen die zich 
juist niet aangesproken moeten 
voelen. Zij zien immers wel goed 
genoeg. Er mocht dan wel een 
onderzoek aan gewijd zijn, voor 
mij is dit nieuwsartikel allesbehalve 
nieuwswaardig. Om die reden heb 
ik zelf ook field research gedaan. En 
er een onderzoekje op losgelaten. 
De 10% die in het artikel bedoeld 
wordt, kan dankzij mijn resultaten 
nog specifieker omschreven 
worden. Want wat blijkt. Het zijn 
mensen die ruime levenservaring 
hebben. Wat in mijn onderzoekje 
ook naar voren kwam, is dat deze 
mensen zich veelal op zondag op de 
weg bevinden. 
Op deze 
dag wordt 
de weg 
een stuk 

slechter gechauffeerd dan op de 
overige zes dagen. De groep geeft 
tevens aan dat ze zelf het meeste 
hinder ervaren van het slechte zicht 
op het dashboard. Met name de 
kilometerteller. Zo zien ze 80 km/h 
veelvuldig aan voor 50 km/h. En 
daar ervaart de overige 90% dan 
weer enorme hinder aan. Gelukkig 
zijn ze met pensioen en hoeven 
ze niet meer 5 dagen in de week 
zich richting het kantoor of de 
bouwplaats te begeven. Nu doen ze 
het dus enkel op zondag. Dat rijden. 
Of ja, dat hinderen van andermans 
snelheid. Dat scheelt dan weer een 
slok op een borrel. Of in hun jargon 
te spreken: een droog zandkoekje bij 
de thee. Een wiel van de rollator. Een 
schoppenvrouw bij het duizenden. 
Ach ja, ik kan me er wel druk over 
maken. Maar de kans dat zij deze 
kleine lettertjes kunnen lezen is 
vrijwel uitgesloten. Laat staan deze 
letters begrijpen en vervolgens ook 
nog eens omzetten in thuisblijvend 
gedrag. Nee, ik moet me er maar bij 
neerleggen en toegeven aan het feit 
dat het fenomeen ‘zondagsrijders’ 
permanent in m’n irritatielijstje 
gekerfd staat. Of weet iemand 
een andere manier waarop ik deze 
irritatie snelweg kan krijgen? 

Joey van der Leemputten

COLUMN

Cheque van €1000,00 voor Stichting Leergeld Laarbeek 

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Beek en Donk - Op de patroonsdag 
van de heilige Leonardus werd aan 
Stichting Leergeld een bedrag ge-
schonken, bijeengebracht door de 
stichting ‘Goede doelen Laarbeek’. 

Fietste Mee
Eén van de dingen die de nieuwe 
stichting heeft opgepakt, is het voort-
zetten van de traditie van het organi-
seren van de Fietste Mee-tocht, die al 
25 jaar lang op tweede Pinksterdag 
in Beek en Donk werd georganiseerd. 
Gildebroeder van het Leonardusgilde 
Cees Huijbregts, destijds één van de 
initiatiefnemers, vindt het belangrijk 
dat deze traditie in stand blijft. Op vrij-
dag 6 november wordt het gilde ont-
vangen op het gemeentehuis door lo-
coburgemeester Tonny Meulensteen. 
In zijn welkomstwoord spreekt hij de 
hoop uit dat de fietstocht in stand 
blijft. Geert-Jan van Rixtel vertegen-
woordigt vandaag niet het gilde maar 
de stichting ‘Goede doelen Laarbeek’, 
die is ontstaan in samenwerking met 
Joris Coolen, voorzitter van de scou-
ting. De stichting is opgericht om geld 
in te zamelen voor een goed doel in 
Laarbeek. 

Leonardus
Gert-Jan roept hierbij iedereen in 
Laarbeek op om een goed doel aan 
te dragen, waar de opbrengst van 
de volgend jaar weer te organise-
ren ‘Fietste Mee-tocht’ aan kan 
worden besteed. “Het geld moet 
wel direct zichtbaar gebruikt wor-
den”, stelt Gert-Jan als voorwaarde, 
“het moet geen druppel zijn op een 
gloeiende plaat en het moet duide-
lijk verbandhouden met Laarbeek”. 
Als eerste is nu gekozen voor de 
Stichting Leergeld. Gert-Jan overhan-
digde een cheque van €1.000,- aan 
Mirjam Berkvens, Laarbeeks ambas-
sadrice van de stichting, die verder 
wordt vertegenwoordigd door Frans 
Sanders en Ingrid van Houtert. In 
haar dankwoord herinnert Mirjam 
het gilde aan de goede band die de 
stichting Leergeld heeft met het gilde 
en nu dus ook met de nieuwe ‘goe-
de doelen stichting’. Ze vergelijkt de 
patroonheilige Leonardus met de 
Stichting Leergeld; allebei hebben ze 
immers het doel om mensen die het 
wat moeilijker hebben mee te laten 
doen in de samenleving. 

Nu Laarbeek nog
Laarbeek valt onder één van de 75 
afdelingen in Nederland. Die omvat 
de gemeenten Gemert-Bakel, Boekel 

en Laarbeek. Het doel van de stich-
ting is kinderen te ondersteunen in 
hun ontwikkelingsproces als finan-
ciën daarbij een probleem vormen. 
“Het geld wordt ingezet om kinderen 
blij te maken”, aldus de mensen van 
Stichting Leergeld. Als er een verzoek 
via een school of een club binnen-
komt om steun, wordt dat door een 
beoordelingscommissie van vier per-
sonen in wisselende samenstelling 
bekeken. Dan kan dat betekenen dat 
er een brief met tegoedbon wordt 
opgestuurd naar het kind. Op ver-
toon van de brief kan hij of zij dan 
gratis worden ingeschreven bij bij-
voorbeeld een voetbalclub. “Maar… 
het is altijd materieel, we geven geen 
geld”, aldus Frans Sanders. De men-
sen waar de stichting mee te maken 
heeft, profiteren nog niet erg mee 
van de opleving van de economie. 
Laarbeek heeft als enige gemeente 
nog geen groen licht gegeven om 
het reservepotje voor onverwachte 
uitgaven voor scholen en de bijdrage 
voor schoolzwemmen over te heve-
len naar de Stichting Leergeld. Daar 
wordt binnenkort over beslist. Frans 
Sanders van de stichting zou het zeer 
waarderen als dit op dezelfde manier 
zou kunnen plaatsvinden als in de 
twee andere aangesloten gemeen-
ten.

Sleutels brede school Aarle-Rixtel overhandigd  

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel – Wethouder Greet 
Buter overhandigde woensdagmor-
gen de sleutels van de nieuwe brede 
school in Aarle-Rixtel aan de toe-
komstige gebruikers: Basisschool De 
Heindert, Basisschool De Driehoek 
en Kinderopvang Fides. Kuijpers 
Bouw Heteren uit Gelderland leverde 
eerder deze ochtend het gebouw op 
aan de gemeente. 

Ingebruikname 
Als eerste trekt de kinderopvang in 

het gebouw. Meteen de eerste maan-
dag na de kerstvakantie - 4 januari 
- gaat basisschool De Driehoek over, 
waarna twee dagen later als laatste 
De Heindert volgt. “Supertrots ben 
ik op de realisatie van dit gebouw. 
Het is prachtig geworden”, aldus een 
enthousiaste directrice Marie-Louise 
Stevens van De Heindert. Ook Jolein 
Orelio, directrice van De Driehoek, 
kan niet wachten. “We hebben er 
heel veel zin in!” 

Het gebouw
De nieuwe brede school is opgedeeld 
in drie delen. Elke gebruiker heeft zijn 
eigen kleur en eigen ingang. Jolein: 

“We zijn echt twee aparte scholen 
met ieder onze eigen visie op onder-
wijs. We maken gebruik van elkaar 
waar handig is. Op deze manier kun-
nen we elkaar alleen maar verster-
ken.” 

Voorzieningenclusters Laarbeek
De nieuwe brede school is het laatste 
voorzieningencluster van Laarbeek 
dat de laatste jaren op de planning 
stond om gerealiseerd te worden. 
Greet Buter: “Het was voor mij als 
nieuwe wethouder een enorme uitda-
ging. We zijn als gemeente heel trots 
op het resultaat. Aarle-Rixtel is er een 
stukje mooier op geworden!” 

Wethouder Greet Buter overhandigt de sleutels aan Jolein Orelio, directrice van basisschool De Driehoek
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

 Judith KerstenAnneke Kanters
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

SudokuVery hard

8 6 4

2 5 1 8

1 3 9

2 4 9

3 4

7 9 6

1 9 2

7 4 2 6

6 7 5

Puzzle #113760

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

ACHTERBAK
ASSISTENT
BADMEUBEL
BEZORGING
COMPUTING
DISCUSSIE
EENVOUDIG

HINDERNIS
HYPOTHEEK
JACHTBUIT
JETSTREAM
KANDELAAR
KERAMISCH
LANDMACHT

LUISTEREN
NIEUWBOUW
NOSTALGIE
PLAVUIZEN
TECHNISCH
TRANSPORT
UITVLUCHT

VERKOPERS
VERSPREID
VEULENTJE
VLIEGTUIG
WAGENPARK
WEBWINKEL
ZWIJMELEN

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ACHTERBAK ASSISTENT BADMEUBEL
BEZORGING COMPUTING DISCUSSIE
EENVOUDIG HINDERNIS HYPOTHEEK
JACHTBUIT JETSTREAM KANDELAAR
KERAMISCH LANDMACHT LUISTEREN
NIEUWBOUW NOSTALGIE PLAVUIZEN
TECHNISCH TRANSPORT UITVLUCHT
VERKOPERS VERSPREID VEULENTJE
VLIEGTUIG WAGENPARK WEBWINKEL
ZWIJMELEN ...

de razende reporter

illustratie / Daan van den Nieuwenhof    concept / Lennie Segboer    tekst / Joey van der Leemputten
  

Wil jij jouw tekentalent hier laten zien en tijdelijk dé Razende Roeland maken? Mail dan naar atelier@hsegboer.nl

Prinsbekendmakingen
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Sesamstraat wordt uit gezet ...
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www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Lekkere pan snert (erwtensoep)

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de weekRecept van de week

• 500 g spliterwten

• 200 g ontbijtspek

• 2 varkenspoten of 

krabbetjes

• 1 prei

• 2 uien

• 3 aardappels

• 1 teentje knoflook

• 2 winterwortels

• 1/2 knolselderij

• 1 magere rookworst

• Bosje peterselie

Ingrediënten: Uitleg van recept:
Wel de spliterwten een nacht in ruim water. Spoel de split-
erwten en breng ze samen met 2 liter water, ontbijtspek en 
varkenspoten of krabbetjes aan de kook. Eventueel schuim dat 
boven komt drijven verwijderen met een schuimspaan. Laat 
op laag vuur circa 10 minuten trekken. Halveer de prei in de 
lengte, spoel schoon onder de kraan en snijd de prei in halve 
ringen. Pel en snijd de uien in grove stukken. Schil en snijd de 
aardappels in blokjes. Pel en snijd de knoflook grof. Schil en 
snijd de wortels en knolselderij in blokjes. Voeg de groente toe 
aan de soep. Laat de soep circa 1,5 uur rustig koken en roer af 
en toe goed door. Eventueel aanvullen met water. Verwarm de 
rookworst volgens de gebruiksaanwijzing. Schep de varkenspo-
ten of krabbetjes en het spek uit de soep. Haal het vlees van de 
krabbetjes en snijd de spek fijn. Roer het vlees en spek door de 
soep. Breng op smaak met zout en peper. Pluk en hak de pe-
terselie en roer de peterselie door de soep. Snijd de rookworst 
in plakjes en voeg deze aan de soep.

De categorieën:

5. 
Watskubeurt?

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, Laar-
beek, tel: 0492-462899
Lieshout:
Dierenkliniek, tel: 0499-423389

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl
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hEnK dE kEIhEnK dE kEIhEnK dE kEI
Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel – Andere bolide nodig? Of 
een tank vol benzine zonder een voet uit 
je auto te zetten? Dan moest je naar de 
Bosscheweg in Aarle-Rixtel. Daar woon-
den Henk van Hout (‘30), alias Henk de 
Kei, en zijn vrouw Mien(‘37). Als je pal 
naast hun huis de oprit opreed, ging het 
belletje en kwam een van de twee naar 
buiten om je tank vol te gooien en de 
laatste nieuwtjes uit te wisselen. Dit al-
les onder het toeziend oog van hun trou-
we bouvier. Zoon Twan (52), momenteel 
eigenaar van Auto Service Bedrijf Van 
Hout, haalt herinneringen op.

Twan, hoe is je vader aan zijn bijnaam 
‘Henk de Kei’ gekomen?
“Ons opa, Antoon van Hout, had een 
kolenbedrijf in Beek en Donk. In de zo-
mer was het slap en moest hij een centje 
bij verdienen. Hij ging daarom op kermis-
sen staan met de ‘Kop van Jut’. Hij riep 
dan: “Slaat hem op zijn pin, hij is zo hard 
als een kei”. Zo kreeg ons opa al gauw de 
bijnaam ‘Toon de Kei’. Ons vader werd 
toen automatisch ‘Henk de Kei’. Heel zijn 
leven heeft hij die naam gehouden. Het 
rare is dat ze ons moeder altijd Mien van 
Hout zijn blijven noemen.”

Henk kwam uit Beek en Donk, Mien uit 
Geleen. Dat was medio jaren vijftig een 
hele afstand. Hoe hebben ze elkaar leren 
kennen?
“Ons vader was metselaar. Samen met 
zijn broer Jo werkte hij in Maastricht. Ze 
vertrokken zondagsavonds en kwamen 
vrijdags weer thuis. Doordeweeks zaten 
ze in de kost bij familie van ons moeder. 
Zo hebben ze elkaar leren kennen. Toen 
ze verkering kregen, heeft ons vader ook 
nog bij Mien thuis in de kost gezeten. Tot 
ons oma enkele condooms vond, toen 
moest hij het huis uit. Na hun huwelijk 
was hij weer welkom.”

Hoe is je vader in de autohandel terecht 
gekomen in Aarle-Rixtel?
Begin jaren ’60, ons Wilma(’59) was toen 
al geboren, kocht hij een bouwval aan de 
Albers Pistoriusstraat. Ons oma vond het 
niks. Die zei: “Ge had oew geld beter in 
de kanaal kunnen gooien.”In ’68 ver-
huisden we naar de Bosscheweg. Daar 
hadden we meer grond en begon ons 
vader een autosloperij. Enkele jaren later 
kwam daar de benzinepomp bij. In het 
begin waren we zeven dagen per week 
open. Toen de autoloze zondag werd 
ingevoerd veranderde dat in zes dagen 
per week.”

Had Henk ook nog tijd voor hobby’s?
“Motorrijden is altijd zijn grote hobby 
geweest. Hij is een van de oprichters van 
Harleyclub ‘Liberator’. Ons vader hield 
van avontuur en maakte verre reizen. 
Zo had hij eens gehoord dat er iemand 
met een vliegtuigje was geland op het 
Rode Plein in Moskou. Hij zei toen: 
“Dat ga ik ook doen, maar dan met de 
motor.” Dit was in de tijd dat de gren-
zen van de Oostbloklanden nog dicht 
waren. Overal moesten ze een visum 
aanvragen, de wegen waren slecht. 

Het was een hele onderneming 
maar het is gelukt. Ons moeder deed niet 
voor hem onder. Zij had een keer binnen 
een jaar haar band helemaal kaal, ze reed 
eerst naar Griekenland en daarna naar 
de Noordkaap. Als kind mochten wij met 
korte stukjes mee. Ons Wilma achterop, 
ik voorop de tank.”

Je vader hield ook van geintjes?
“Teveel om op te noemen. Zo is hij eens 
met paard en al het café binnengereden. 
Ook heeft hij eens gewed met Nolleke 
van den Elzen dat de brandweer uit zou 
moeten rukken tijdens de carnavalsop-
tocht. Ons vader deed mee met een 
oude auto waarop een kachel stond ge-
monteerd. Bij het café van Nolleke gooi-
de hij er benzine over. Toen moest de 
brandweer komen. De politie vroeg aan 
hem: “Is het moedwil? Nee, zei ons va-
der, benzine.” Dat kostte hem een flinke 
boete maar hij had de weddenschap wel 
gewonnen.”

Zijn laatste jaren waren niet gemakke-
lijk.
“Die heeft hij in Keyserinnedael door-
gebracht. Daar moesten wij hem slecht 
nieuws gaan brengen. Toen ons vader 
ons allemaal samen zag, wist hij dat het 
fout was. We moesten vertellen dat ons 
Wilma plotseling was overleden. Dat is 
het ergste wat een ouder kan overko-
men. In 2008 is hij overleden, ons moe-
der twee jaar later. Ik ben nu de enige 
die over is van ons gezin. Gelukkig heb 
ik twee leuke nichtjes, een fijne vriendin 
en goede herinneringen. Met ons vader 
was het altijd klieren, kletsen en in voor 
een geintje. Maar hij was er voor mij als 
ik hem nodig had.”

Aarle-Rixtel – Andere bolide nodig? Of 
een tank vol benzine zonder een voet uit 
je auto te zetten? Dan moest je naar de 
Bosscheweg in Aarle-Rixtel. Daar woon-
den Henk van Hout (‘30), alias Henk de 
Kei, en zijn vrouw Mien(‘37). Als je pal 
naast hun huis de oprit opreed, ging het 
belletje en kwam een van de twee naar 
buiten om je tank vol te gooien en de 
laatste nieuwtjes uit te wisselen. Dit al-
les onder het toeziend oog van hun trou-
we bouvier. Zoon Twan (52), momenteel 
eigenaar van Auto Service Bedrijf Van 

Twan, hoe is je vader aan zijn bijnaam 
Het was een hele onderneming 
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Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.                 *Uit de koeling 

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Lekker gekruid.

Varkensrollade*

Boerengehakt-
schnitzel* Bereid met 100% roomboter. 

Boterkoek

Aardappelen Wortelen

Witte druiven Mango

RoerbaksauzenGebakken 
uitjes

Italiaanse/Oosterse mix
Maximaal 15% vet.

Mager rundergehakt*

Wereldzoutjes Gesneden kaas 30+*

Henk van Hout

Twan van Hout
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Bouwmans Vuur Totaal in Aarle-Rixtel be-
staat 20 jaar. Het bedrijf dat onlangs zijn 
naam veranderde van Bouwmans Style 
Products naar Bouwmans Vuur Totaal viert 
dat een weekend lang met grootse aanbie-
dingen. Op 20, 21 en 22 november staan 
de deuren open voor iedereen die een 
kijkje wil nemen en wil profiteren van deze 
aanbiedingen. De showroom is geheel up-
to-date met de allernieuwste producten 
op het gebied van sfeerverwarming. De 
MooiLaarbeekKrant sprak met eigenaar Jan 
van Oorschot.

“Wij brengen sfeer en warmte”
Onlangs veranderde Bouwmans Style 
Products in Bouwmans Vuur Totaal. Zelf heet 
je Jan van Oorschot. Waarom heb je geko-
zen voor Bouwmans Vuur Totaal nu je toch de 
naam hebt aangepast? “Jan Bouwmans was 
de oprichter. Hij begon het bedrijf onder de 
naam Bouwmans Style Products. In eerste in-
stantie verkocht hij kantoormeubelen en keu-
kens. Kort daarna zijn we samen overgestapt 
op sfeerverwarming. Iedereen hier in de regio 
kent de naam Bouwmans, dus dat houden 
we zo. Maar Style Products zegt de mensen 
niet zoveel. Daarom zijn we overgestapt naar 
Bouwmans Vuur Totaal. Dat geeft veel beter 

weer wat we doen en waar we voor staan. Wij 
brengen sfeer en warmte. We bieden onze 
klanten een totaalconcept op het gebied van 
gashaarden, houtkachels en stijlschouwen. 
Van de ontwerptekening tot en met het plaat-
sen en het onderhoud. Onze gediplomeerde 
monteurs doen alles zelf, tot en met het uit-
voeren van service. Daarin hebben we inmid-
dels 20 jaar ervaring.”

“We bieden onze klanten een 
totaalconcept op het gebied van 
gashaarden, houtkachels en stijl-

schouwen”

Wat is er in 20 jaar veranderd op het gebied 
van sfeerverwarming?
“Vroeger waren er vooral open haarden. Deze 
leverden relatief weinig warmte en rende-
ment. Tegenwoordig zijn de meeste systemen 
gesloten en zorgen ze niet alleen voor sfeer in 
huis, maar dragen ze ook daadwerkelijk bij aan 
de verwarming van de ruimte. Sommige syste-
men kunnen zelfs aangesloten worden op de 
centrale verwarming. Daarnaast is de uitstra-
ling van de meeste kachels een stuk strakker. 
En er komt natuurlijk veel meer techniek en 
gebruiksgemak bij kijken. De meeste gaska-
chels zijn nu bijvoorbeeld te bedienen via een 

app op je tablet of telefoon. Daarnaast is er 
ook in de manier waarop wij onze klanten ad-
viseren veel veranderd. Wij werken nu met een 
programma waarmee de klant in 3D mee kan 
kijken naar het ontwerp. Terwijl hij bij ons op 
kantoor zit, kan hij als het ware door zijn eigen 
huiskamer lopen en bekijken hoe het ontwerp 
er bij hem thuis uitziet.”

Welke nieuwe snufjes zijn er in jullie 
showroom te vinden? 
“Uiteraard vind je in onze showroom de 
nieuwste toestellen met de nieuwste technie-
ken. Bijvoorbeeld de kachels waarbij gebruik 
wordt gemaakt van ontspiegeld glas. Dankzij 
het ontspiegelde glas heb je optimaal zicht op 
het vuur, omdat je geen last meer hebt van 
weerspiegeling in het raam. Ook zijn er nu 
gashaarden op de markt, waarbij de vlammen 
levensecht uit het hout komen. Je ziet dus bij-
na geen verschil meer met hout. En tenslotte 
zijn er de apps waarmee je via je tablet de be-
diening kunt regelen.”

“Spelen met vuur”
“Met een kachel speel je letterlijk met vuur, dus 
hoort alles tiptop in orde te zijn. Het is één van 
onze sterke punten, dat we alles in huis hebben 
en kwaliteit bij ons voorop staat. We houden 

ons aan de regels van het bouwbesluit en zijn 
aangesloten bij het Sfeerverwarmingsgilde 
(SVG). Ook het onderhoud in de jaren na het 
plaatsen van de kachel kunnen onze monteurs 
verzorgen. Daarmee is de klant verzekerd 
van een goed onderhouden en veilig pro-
duct waarvan hij jarenlang plezier zal hebben. 
Bovendien verlengen wij bij een onderhouds-
contract de garantie tot vijf jaar.”

“Met een kachel speel je 
letterlijk met vuur, 

dus hoort alles tiptop in orde te 
zijn”

Openingstijden / Afspraak
Onze showroom is open op vrijdag en zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. Overige dagen 
op afspraak. Loopt u op deze tijden gerust 
binnen om op uw gemak rond te kijken en 
vragen te stellen aan onze deskundige mede-
werkers.

Voor het bespreken van uw wensen en het uit-
werken van een ontwerp maken we graag een 
afspraak. Dan nemen we uitgebreid de tijd om 
alle mogelijkheden met u door te nemen en 
het ontwerp af te stemmen op uw sfeer- en 
warmtebehoefte. 

Helmondseweg 22    5735 RB Aarle-Rixtel    0492-381913    www.bouwmansvuurtotaal.nl

DRU feliciteert Bouwmans met haar 20-jarig 
jubileum. Bedankt voor de fi jne samenwerking 

en op naar nog vele succesvolle jaren!

Bellfi res en Barbas feliciteren Bouwmans met 
het 20-jarig jubileum! We gaan samen een 

zonnige toekomst tegenmoet.

Faber gaat samen met Bouwmans voor nog 
meer jaren succesvolle samenwerking. 

Gefeliciteerd!

20, 21 en 22 November Open dag, U bent van harte uitgenodigd

Helmondseweg 22    5735 RB Aarle-Rixtel    0492-381913    www.bouwmansvuurtotaal.nl

20, 21 en 22 November Open dag, U bent van harte uitgenodigd
Vrijdag en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur en zondag van 12.00 - 17.00 uur

Bouwmans Vuur Totaal 20 jaar sfeer en warmte in een nieuw jasje
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TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

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

Maandverband
Vrouw, echtgenote, mama en col-
lega. Met man, drie kinderen en 
baan. Chaotisch en verstrooid, ac-
tief en creatief, emotioneel en be-
trokken. 

Toen een kennis ons zijn vierde 
dochter toonde, werd om hem heen 
meewarig geknikt. Vier dochters… 
over een aantal jaar is de arme 
kerel zijn salaris kwijt aan maand-
verband. Zelf heb ik twee zusjes 
en daarna kreeg ik twee broertjes. 
Mijn zus maakte zich al tijden druk 
over het ‘naderende bezoek van 
oma’. Zo noemden tienermeiden 
het als je ongesteld werd. Toen het 
moment aanbrak, zette ze het hele 
huis op stelten, waarna haar jonge 
broertje droogjes opmerkte; “Dan 
stop je er toch tempex in.” Niet 
dat mijn broertje zo’n barbaar was, 
maar hij doelde op het tampon-
merk ‘Tampax’ dat mijn moeder op 
de plank had liggen.

Jongens en meisjes. Zo anders en 
toch zo gelijkwaardig. Mijn femi-
nistische haren gingen dan ook 
flink overeind staan toen ik op een 
babybeurs de zwangere dames ge-
zellig hoorde keuvelen. Tijdens een 
loterij werden snoezige bordjes ver-
loot. Leuk om op de babykamer te 
zetten. In roze was het woord ‘lief’ 
geschreven en in blauw het woord 
‘stoer’.  Mijn bloed begon spontaan 
te borrelen, vooral toen een van 
de zwangeren opmerkte dat ze, als 

haar kindje een jongetje was, het 
roze bordje met ‘lief’ wel aan haar 
dochter zou geven. Ik voelde mijn 
bloeddruk stijgen maar vroeg toch 
nog heel beheerst; “Kan een jon-
gen niet lief zijn?” Vertwijfeld op-
perde ik de mogelijkheid om zo’n 
bordje in de kleuren van de babyka-
mer te schilderen. Maar de opmer-
king;  “Zonen kunnen heel lief zijn 
en dochters heel stoer” kwam bij de 
dames niet binnen. 

Natuurlijk zie ik mijn dochter an-
dere dingen doen dan mijn zoons. 
Maar goed ook. Discussies over de 
te dragen kleren heb ik met mijn 
zonen nooit gevoerd. Overal in 
het huis vind ik ‘gezellige’ frutsel-
tjes en knutseltjes van mijn meissie. 
Mijn zonen stampen rustig met hun 
modderpoten door het huis, maar 
dat doet mijn dochter net zo goed. 
Ook met mijn jongens kan ik heer-
lijk knuffelen. Lief of stoer? Ieder 
kind heeft die twee kanten.

De kennis en ik hebben geluk ge-
had. Afgelopen week komt manlief 
weer met een ongelukkig gezicht 
naar beneden. Deze keer heeft 
zoonlief niet zijn gel opgemaakt, 
ook niet zijn deo of zijn douchegel. 
“Wil jij aftershave voor me halen, 
schatje?” Braaf koop ik minstens 
een liter. De goedkopere pakken 
maandverband zijn voorlopig voor 
mezelf.

Tienerwerk start: Expeditie Laarbeek

Meer ruimte door uitbreiding Traditions Kappers  

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

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

Gratis thuisbezorgd!

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

Laarbeek – Cendra (Aarle-Rixtel), 
De Boemerang (Beek en Donk), 
&RG-Teens (Lieshout) en Yammas 
(Mariahout) gaan tot de zomer 2016 
meer gezamenlijke activiteiten voor de 
jeugd van 10 tot 18 jaar organiseren. 
Deze samenwerking kreeg de naam 
‘Expeditie Laarbeek’. Afgelopen zater-
dag verrichtte wethouder Briels samen 
met de coördinator van Tienerwerk 
Laarbeek, Stephan van Vegchel, de 
‘kick-off’ tijdens de jaarlijkse spook-
tocht.

Gezondheidsrace
Eind vorig jaar werd de derde editie van 
De Gezondheidsrace Laarbeek  afgeslo-
ten. In deze race streden volwassenen 
in vier teams een sportieve en gezonde 
strijd. Deze strijd had niet alleen een 
goed effect op gezondheid, maar werk-
te positief voor sociale contacten tus-
sen bewoners van de vier kernen. “ Zou 
zo’n project voor jongeren ook kun-
nen?” was een veelgehoorde vraag. 
Door samen te werken met Tienerwerk 

Laarbeek is ‘Expeditie Laarbeek’ ont-
staan.  De gemeente, ViERBINDEN en 
GGD Brabant Zuidoost ondersteunen 
het project. De tienerwerkgroepen or-
ganiseren zelf  binnen iedere kern een 
activiteit voor alle Laarbeekse jeugd. 
Doelstelling is dat zoveel mogelijk jon-
geren aan deze bestaande of nieuwe 
activiteiten deelnemen, ook jeugd die 
geen lid is van een tienerwerkgroep. 
Men kan sportieve activiteiten organi-
seren, maar ook culturele of creatieve 
evenementen. 

Ondersteuning
Ilse van Ham, buurtsportcoach bij  ge-
meente Laarbeek, geeft uitleg; “ Het 
is belangrijk dat er activiteiten voor 
jongeren zijn. Iedere kern heeft haar 
eigen tienerwerkorganisatie. Met 
Expeditie Laarbeek kunnen we nog 
meer Laarbeekse jeugd bereiken en de 
tieners uitdagen om zélf actief of cre-
atief te zijn”, vertelt Ilse; “Elke tiener-
werkgroep  blijft haar eigen activiteiten 
behouden, maar organiseert één keer 
iets voor alle kernen.” Het startsein van 
Expeditie Laarbeek werd gegeven door 
wethouder Joan Briels en Stephan van 
Vegchel. Stephan is coördinator voor 

alle kernen. Stephan vertelt enthousiast; 
“Afgelopen jaar heeft Tienerwerk ach-
ter het Ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk Outdoor Beats georganiseerd. 
Plaatselijke Dj’s draaiden in de buiten-
lucht muziek voor jongeren.” Stephan 
legt uit; “Het idee kwam voort uit het 
Lieshoutse PLUSh Outdoor.” Trots ver-
telt Stephan verder; “Tienerwerk heeft 
voor elkaar gekregen dat bij de ver-
bouwing van het Ontmoetingscentrum 
plaats vrij is gehouden voor een evene-
ment als Outdoor Beats.”

Spooktocht
Na een kort en krachtig startsein van 
‘Expeditie Laarbeek’ gaat de spook-
tocht, georganiseerd door Cendra, van 
start. Gillende en verklede tieners ver-
zamelen zich bij het startpunt. Zo’n 135 
jongeren gaan de tocht maken. “Ik zie 
daar een huisje met gesloten luiken… 
Daar komen ze zeker uit”, zegt een ang-
stig meisje uit Beek en Donk. Stephan 
geeft een groepje uit Mariahout nog 
de laatste aanwijzingen. Een groepje 
uit Lieshout moet nodig plassen. Nadat 
het verhaal over ‘Snijboontje’ het do-
lend spook, op telefoon, papier of door 
de organisatie is gelezen, vertrekken 
groepjes de bossen in. Het grote grie-
zelavontuur tegemoet. 

Wil je een live verslag van de spook-
tocht? Luister dan vrijdagavond om 
19.00 naar Kidsradio op Omroep 
Kontakt.  Informatie tienerwerk: 
www.tienerwerklaarbeek.nl

Beek en Donk – Traditions Kappers op 
de Kapelstraat in Beek en Donk heeft 
haar kapsalon flink uitgebreid. Door 
een gedeelte van het naastliggende 
pand erbij te betrekken, kan de kapsa-
lon nu meer klanten tegelijk helpen. 
“Uitgebreid, maar toch nog steeds 
knus en gezellig”, aldus eigenaresse 
Simone de Groot. 

Groter, maar toch knus   
Traditions Kappers vestigde zich bijna 
zeven jaar geleden in de Kapelstraat. 
Simone: “In die zeven jaar tijd zijn we 
als kapsalon flink gegroeid. Zoveel dat 
we sinds enige tijd ruimtetekort hadden. 
We hebben nu een paar kappersstoelen 
erbij, de kapsalon is ruimer en profes-
sioneler ingericht en daarnaast hebben 
we nog een nieuwe kapster aangeno-
men, zodat we al onze klanten op de 
juiste manier in de watten kunnen leg-
gen. Het is de bedoeling dat het knusse 
en intieme behouden blijft. Hetzelfde 
geldt natuurlijk voor de kwaliteit.” 
Simone weet daarnaast te vertellen dat 
de kapsalon vanaf eind november ver-
rijkt wordt met een speciale kinderstoel. 
“Een stoel met allerlei leuke attributen, 
zo wordt knippen een feestje!”  

Feestdagen
De komst van de feestdagen zorgt 
meteen voor een bomvolle agenda 
voor deze Beek en Donkse kapsalon. 
“Wil je nog graag voor de Kerst naar 
de kapper? Wees er dan snel bij. De 
agenda begint al goed vol te raken. 
Daarnaast is het natuurlijk ook leuk 
om iemand een cadeaubon te ge-
ven met Sinterklaas of Kerst. Je kunt 
dan meteen onze vernieuwde kapsa-
lon zien!”, aldus een enthousiaste 
Simone. 

Afspraak inplannen  
Traditions Kappers vind je op de 
Kapelstraat 49 in Beek en Donk. De 
kapsalon is geopend van maandag 
(middag) tot en met zaterdag. Een 
afspraak inplannen kan door te bellen 
naar 0492-468503. Meer informatie 
vind je op de website: 
www.traditions.nl. 

De kapsters van Traditions Kappers, met in het midden eigenaresse Simone de Groot 

Advertorial
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Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

-30%-30%-30%

ATTENTIE! DOE-HET-ZELVERS,
KLUSSERS EN VAKMANNEN
TIJDELIJK ONGEKEND VOORDEEL!

30% KORTING OP 
ALLE DOE-HET-ZELF 

ARTIKELEN!

Wij gaan onze zaak herinrichten.

Gereedschappen, elektra- en loodgieters-
materialen, verf en aanverwante artikelen, 
diverse hang- en sluitwerk, ijzerwaren 
en nog veel meer.

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 8.30 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 8.30 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

WOENSDAG 11 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 13:45 16:15

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:45 15:45

Ja, ik wil!: 
20:00

Keet & Koen en de...: 
14:00

Pan (NL): 
16:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
13:00 15:45 19:45

The Martian 3D: 
19:45

DONDERDAG 12 NOVEMBER 2015

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
19:45

The Martian 3D: 
19:45

VRIJDAG 13 NOVEMBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 
16:00

De Club van Sinterklaas &...: 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 16:00

Ja, ik wil!: 
19:15 21:30

Keet & Koen en de...: 
16:00

Schone Handen: 
19:00 21:30

Spectre: 
18:45 20:15 22:00

ZATERDAG 14 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 14:00 16:15

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 
19:15 21:30

Keet & Koen en de...: 
13:30

Maze R. The Scorch Trials: 16:00

Schone Handen: 
19:00 21:30

Spectre: 
13:00 15:30 18:45  

 

20:15 22:00

ZONDAG 15 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 14:00 16:15

Holland, natuur in de delta: 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 
19:45

Keet & Koen en de...: 
13:30

Schone Handen: 
19:45

Spectre: 
13:00 15:30 19:30

The Martian 3D: 
19:30

MAANDAG 16 NOVEMBER 2015

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
19:45

The Martian 3D: 
19:45

 
DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 1 (2D) & 2 (3D) Marathon:  19:00

WOENSDAG 18 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas ...: 13:30 16:15

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 
20:00

Keet & Koen en de...: 
13:45

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
13:00 15:45 19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 15:30 20:00

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

16 DECEMBER: VOORPREMIÈRE:

STAR WARS
THE FORCE AWAKENS

17 NOVEMBER:

MARATHONHUNGER GAMES

De redactie van De MooiBoxtelKrant gespot voor het kantoor van 
MooiLaarbeek! Links op de foto Mark van de Pol, eigenaar van het 
huis-aan-huisblad De MooiBoxtelKrant. Hij genoot van een mooie 
tocht door – onder andere – Laarbeek. 

Mooi Gespot

Bedankbrief
Onderstaande brief ontving 
Stichting Leergeld Gemert-Ba-
kel, Laarbeek en Boekel van een 
dankbare moeder. In overleg met 
haar wordt deze brief in deze 
krant – anoniem – gepubliceerd. 

Beste lezer, 

Vanaf 2007 mocht ik voor mijn 
kinderen zolang zij daarvoor in 
aanmerking kwamen elk jaar een 
beroep op jullie stichting doen 
voor de betaling van contributie 
en/of attributen van hun sport- 
of muziekvereniging of spullen 

voor school. Voor Hans tot 2011 
en voor Hanny wat langer. Nu 
Hans (inmiddels 22) en Hanny 
(inmiddels 20) op eigen benen 
staan wil ik u hartelijk bedanken 
voor de tijd, de aandacht en de 
financiële bijdragen die jullie aan 
hen hebben besteed. Verder wil 
ik de coördinator van Leergeld 
nog bedanken voor de prettige 
telefoongesprekken die wij een 
paar keer hebben gevoerd. 

Onlangs heb ik begrepen dat 
het steeds moeilijker wordt om 
alle aanvragen te honoreren. Dit 

stemt mij erg verdrietig te meer 
omdat ik zie dat de behoefte aan 
dit soort bijdragen steeds groter 
wordt, toch hoop ik dat uw stich-
ting nog heel lang mag doorgaan 
met dit zo prachtige (en brood-
nodige) werk. 

Nogmaals bedankt en u allen het 
allerbeste wensend,

Met vriendelijke groet,
Een dankbare moeder

LEZERSPODIUM

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

Dit is Mylo, een knappe herder 
kruising. Zijn baasje kon wegens 
gezondheidsproblemen niet meer 
voor hem zorgen. Mylo is een 
erg lieve en energieke hond.  Hij 
vindt het heerlijke om te rennen, 
te spelen en lange wandelingen 
met je te maken.  Hij kan in zijn 
gedrag onstuimig zijn en daarom 

plaatsen we hem niet in een gezin met jonge kinderen. In de opvang heeft 
hij inmiddels al wel geleerd om zich tijdens het spel en de wandelingen beter 
te beheersen, maar dit heeft zeker nog training nodig. We zoeken voor hem 
een actieve baas, die hem een rustige en stabiele plek kan bieden en veel 
met Mylo gaat fietsen en wandelen.  Wilt u deze sportieve uitdaging samen 
met Mylo aangaan, neem dan contact op met onze dierenopvang, 
www.voorstegrootel.nl, tel. 0492-381490.

Naam:            MYLO
leeftijd: 5 Jaar

Fantastische voorstelling Lichtstad Revue Theater
Beek en Donk – In Muziekcentrum 
‘t Anker was op zaterdag 7 novem-
ber een meer dan fantastische voor-
stelling door het Lichtstad Revue 
Theater. Deze voorstelling was ge-
organiseerd door de vier afdelingen 
van de Zonnebloem uit Laarbeek. 

Een perfect geoliede machine zorg-
de ervoor dat gasten en vrijwilligers 
met taxibusjes werden opgehaald in 
hun eigen woonplaats.  In ’t Anker 
werden zij ontvangen door mede-
werkers van de Zonnebloem, die 

vooraf geïnstrueerd waren over hun 
diverse taken. Zo waren er verkeers-
regelaars, mensen die de gardero-
be verzorgden, anderen die gasten 
al dan niet in rolstoelen naar hun 
plaatsen brachten, vrijwilligers die 
hen van koffie of thee voorzagen en 
hun bestelling voor de pauze opna-
men.

Na een geweldige ‘eerste helft’, wer-
den ook deze drankjes weer door 
vrijwilligers naar alle aanwezigen 
gebracht, zodat niemand van zijn 

of haar plaats hoefde. Na nog een 
apotheose in het tweede gedeelte 
van het optreden, werden degenen 
die dat wensten ook weer per taxi 
naar huis gebracht. De organisatie 
kan terugzien op een zeer geslaag-
de middag. En de Zonnebloem in 
Laarbeek mag trots zijn op de sa-
menwerking tussen haar afdelingen. 
Evenals vorig jaar, toen zij gezamen-
lijk naar het Openluchttheater in 
Mariahout togen, was ook dit weer 
een wel zeer geslaagde activiteit! 

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en Ontmoeten’ houdt ViERBINDEN 
in samenwerking met Savant culi-
nair elke twee weken een restauran-
tavond in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij. De eerstvolgende avond 
vindt plaats op dinsdag 24 novem-
ber.

Iedereen is ook dan weer van har-
te welkom vanaf 17.30 uur en het 

diner wordt geserveerd om 18.00 
uur. Inschrijven en een plaatsje re-
serveren kan tot uiterlijk donderdag 
19 november, 15.00 uur. U kunt 
dit doen via het secretariaat van 
ViERBINDEN, tel. 0492-328800 of 
via een e-mail naar stichting@vier-
binden.nl. De restaurantavonden 
vinden iedere 14 dagen plaats en 
worden steeds bekendgemaakt in De 
MooiLaarbeekKrant.

Voor 24 november staat het volgen-
de menu op het programma: soep 
van de dag, pannenkoeken met 
spek, pannenkoeken met appel en 
rozijnen, pannenkoeken met kersen, 
poedersuiker en stroop

Voor dit driegangenmenu betaalt u 
€13,50. Graag tot ziens in Zonnetij.
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In het nabijgelegen dorpje Alcalali 
heb je in het dorpscentrum, rond-
om het Kerkje, drie horecagelegen-
heden die in de zomermaanden 
hun krachten bundelen. Op vrij-
dagavond sluiten ze de toegangs-
weg voor autoverkeer en gebrui-
ken vervolgens de doorgaande 
weg als één groot, gezellig terras. 
Bewoners van de Jalónvallei ko-
men daar met plezier op af om in 
de zwoele nacht te genieten van 
flamenco (verzamelnaam voor An-
dalusische dans), Mariachi (Mexi-
caanse country), paëlla (typisch 
Spaans gerecht) of dátgene wat de 
Spanjaarden perféct kunnen ma-
ken: Vino (wijn)! 
Zo reserveerde ik een lange tafel 
midden op het dorpsplein, recht 
voor de Kerk, en nodigde een hele-
boel vrienden uit om met elkaar te 
genieten van de mooie dingen die 
Spanje ons te bieden heeft. Ik had 
het geweldig naar mijn zin en liet 
geen gelegenheid voorbij gaan of 
ik had het moment vastgelegd op 
de gevoelige plaat. Maar, als ik een 
natje naar binnen werk… moet er 
ook een natje uit. Ik koos een van 
de drie restaurantjes uit, wachtte 
netjes op mijn beurt en stapte even 
later het ruim bemeten gehandi-
captentoilet binnen. Uhhhmmm… 
geen haakje voor mijn tas? Daar-
voor vond ik nergens een mogelijk-

heid en natgeplaste tegels vond ik 
geen optie. Dus zette ik mijn tas in 
het fonteintje en deed mijn ding. 
Terug bij het fonteintje begrepen 
mijn hersencellen niet wat mijn 
ogen doorseinden. Mijn tas stroom-
de óver van stromend kraanwater. 
Ohhnéééhhh… dat had ik weer! Ik 
goot het water uit mijn tas, viste er 
mijn doorweekt mobieltje uit, mijn 
fotocamera, papiergeld en tot snot 
geworden neusdoekjes. Hoe kon 
dit nou! Ik hield mijn handen onder 
de kraan en door een censor begon 
het water te stromen. Trok ik mijn 
handen weg, dan stopte de kraan. 
Omdat ik mijn tas in het fontein-
tje onder de kraan had gezet was 
het water blijven stromen… in mijn 
tas. Ik haalde mijn mobiel uit elkaar, 
probeerde het te drogen onder de 
handdroger maar nee… hij had er 
geen zin meer in. Terwijl er op de 
deur gebonkt werd door vrouwen 
die op springen stonden, verza-
melde ik mijn rotzooi waarvan ik 
niet begreep waarom dat allemaal 
in mijn hopeloze schoudertas zat. 
Oude kassabonnetjes, zes kleu-
ren lippenstift, een wandelkaart 
en bijna mijn hele boekhouding. 
Bonk, bonk, bonk… “Jáááhhh… 
ik kóm”!  Terug bij mijn vrienden 
bleek ik plots niet meer zo gezellig. 
Hoe was het mogelijk dat zo´n au-
thentiek restaurantje zo´n moderne 

wc-kraan had. Al stond er maar 
een waarschuwing bij, desnoods in 
het Chinéés. De mooie moment-
jes kon ik niet meer vastleggen en 
het afrekenen liet ik over aan mijn 
echtgenoot want bij mij kwam 
de stóóm uit mijn oren. Ik was zó 
ontzettend kwaad. Reclameren bij 
de restaurateur hielp me niet veel 
verder. Bij het woord verzekering 
schudde hij al met zijn hoofd. Mijn 
verzekeringsagent bood mij later 
hetzelfde gebaar. Kortom. Dit was 
een héééél duur plasje! Ik ben nooit 
meer naar die vrijdagavonden in 
Alcalali gegaan. Adios… 

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

Luchtpost
Duur plasje!

spanje

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

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

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Mees Verhoeven 

De Wolfsputten 6  •  Aarle-Rixtel  •  0492-381217  •  www.heikantje.nl
Buitenschoolse opvang & Kinderopvang

Al 50 jaar een stel

Ooit begon het als een spel

Al 50 jaar door ‘t leven

Waar is de tijd gebleven?

Al 50 jaar lief en leed

Dat maakt jullie zo compleet.

Piet en José van harte 

gefeliciteerd met jullie 

gouden bruiloft.

Geniet van deze 

bijzondere dag.

 

Patrick, Monica & Lars

Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST
Geen vervoer of geen tijd? Wij kunnen al 
uw overtollige spullen naar de milieustraat 
brengen, groot of klein. Voor meer info: V+V 
Handelsonderneming. Tel. 0492-464791 of 
06-30615708

Rolluiken, zonneschermen, garagedeuren, 
horren. Verkoop, montage, reparatie, re-
novatie. Bel of mail voor informatie 0413-
476359, info@kluijtmanszonweringen.nl

De Liebscher en Bracht pijntherapie verlost 
u in een paar behandelingen blijvend van 
uw chronische pijn in hoofd nek schouder 
rug arm heup of been. Tel. 06-24950554, 
Bakel. www.lnbpijntherapie-troisfontaine.nl

AANGEBODEN

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

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

Ik bied mezelf aan voor huishoudelijke hulp. 
Ik heb werkervaring en referenties. Heeft u 
mijn hulp nodig? Tel. 06-26244545

GEVONDEN
Suzuki autosleutel gevonden bij Dierenpark 
de Regt in Beek en Donk. Hanger met poolse 
tekst (universiteit) hangt aan de sleutel. Af te 
halen bij kantoor MooiLaarbeek

Zwarte agenda gevonden (vr. 6 nov.) in de 
Burg. Seelenlaan (Beek en Donk). Agenda is 
af te halen bij kantoor MooiLaarbeek.

Sleutel gevonden woensdag 11 november 
Klaproosstraat Beek en Donk met groene label

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

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

Te koop gevraagd: marktspullen, an-
tiek, klokken, beelden, kleingoed, zolder-
opruimingen, etc. Tel. 06-13208306

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

Ik zoek walnoten en hazelnoten voor mijn 
eekhoorns. tel. 0492-462909

Weet iemand een monteur die mijn 
SAECO espresso koffi ezetapparaat kan 
repareren? Tel. 0492-462915

Gevraagd: gasbrander voor op de 
campinggasfl es. Voor kleine dakreparaties. 
Tel. 0499-421879.

Wie wil ons helpen met schilderen van en-
kele deuren. We zijn hier zelf niet goed toe in 
staat. Tel. 06-23388949

OVERIG
Rommelmarkt zondag 29 november in 
Muziekcentrum ‘t Anker, pater vogelstraat 
39, Beek en Donk van 10-16u. Er zijn nog en-
kele kramen te huur, kraam huren of inl: 06-
81135591 www.vandersteenevenementen.nl

Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus speel-
tuin, Lage Heesweg. Iedere 3de zaterdag 
van de maand. 21 nov., 19 dec., 16 jan. Van 
10.30 tot 11.30 uur.

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

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

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

Set alu velgen met winterbanden voor Nissan 
Qashqai. Maat 215/65 R 16 98H. Passen ook 
op Nissan met 17 inch velgen. (215/60 R17) 2x 
6 mm en 2x 5 mm. Schadevrij. €400,00. Tel. 
0492-382547      /06-23656922

Te koop, kerststal met rieten dak. 55x40x-
53cm (BxDxH) €25,00. Kunst kerstboom met 
afneembare takken. Mooie volle boom. Ca. 
190x100cm (HxB) €50,00. Tel. 0492-465133

Winterbanden Vredestein 205/55 R16 op 
stalen velgen. 5 bouts (gebruikt bij een Ford 
C-Max) €80,00. Tel. 0492-463717 of 06-
51250700

Playstation 3 inclusief 2 controllers, 1 schiet-
controller, 2 move controllers, camera en 25 
spellen. Alles in goede staat €200. Tel. 06-
30403354

Coloniaans teakhouten salontafel. L130x-
B65xH48. Prijs €100. Tel. 06-30403354

Bloeiende winterviolen, heideplanten en alle 
vaste planten voor uw tuin. Kerstbomen nu 
bestellen! 25% korting, afhalen vanaf 6 de-
cember. Groencentrum van Heesch, Kerkdijk 
Zuid 7b, Sint-Oedenrode. 0413-472040

Winterbanden (4x) Renault Laguna Fase 2, 
profi el 4.5mm, licht metalen velgen. €100,00. 
Tel 06-10750912

Enkele grote zeer fraaie kerstbomen (3, 4 en 
5m) fi jnspar en blauwspar. Prijs: €25, €30 en 
€35. Tel. 0499-422121

Nu planten! Laan- en parkbomen, coniferen, 
heesters, taxus, buxus, laurier en hedera ‘s.  
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, 
Sint-Oedenrode. 0413-472040

Set prima winterbanden met stalen velgen, 
maat R15, 185/65, 4bouts, geschikt voor Peu-
geot 207/sw. Prijs €100. Tel. 06-29076425

Langspeelplaten en singels, 85 L.P s en 60 
singles. Mix soul top 40. Alles in een koop. 
€30,00. Tel. 06-19026251 

(Houten) speelgoed en spellen, speelgoedtafel 
en bank te koop. Voor meer informatie, tel. 06-
13097066/0499-842255 

VACATURES
Oppas gevraagd. 2-3 dgn/wk nov t/m feb. 
06-43542122

VERLOREN
Autosleutel verloren op De Vorst in Lieshout 
(vrijdag 30 oktober). Tel. 06-10514533 

Portemonnee verloren (di. 3 nov.) bij de 
markt in Lieshout, richting Grotenhof. 
Zwart en vierkant. Tel. 0499-423464 / 
06-12713471

Frietje Brabant 
Iedere zaterdag staan wij 

iedere week van 
16.30 tot 18.30 uur op het 
Oranjeplein in Mariahout.

Mariahoutmenu: 
bij €4,00 friet 6 stuks snacks 

naar keuze voor totaal 
€10,00!

hulp nodig
bij leren?

Heeft uw zoon of dochter

06 - 137 567 82    www.rtdekameleon.nl

de Kamele   n
leerbegeleiding op maat

RT praktijk

Gefelicit eerd Joris!
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CARNAVAL 2016
Anja en Raymond van den Elsen-van der Aa nieuwe boerenbruidspaar
Boerenbruidspaar Raopersgat bekendgemaakt 

600 toegangskaarten beschikbaar voor populaire avond

Voorverkoop Ganzendonckse 
Sauwelavond 

Meedoen met Ganzendoncks jeugdcarnaval

Lieshout – De Commissie Boeren-
bruiloft Raopersgat heeft zaterdag-
avond 7 november iets na de klok van 
tienen het nieuwe boerenbruidspaar 
bekendgemaakt.
 
Onder de sprookjesklanken van ‘Belle 
and the Beast’ verscheen het nog ver-
momde bruidspaar ten tonele. Eenmaal 
op het podium werd snel duidelijk wie 
het nieuwe boerenpaar is. Het zijn Anja 
en Raymond van den Elsen – van der 
Aa uit de Molenstraat. De getuigen die 
dit trouwlustige koppel tijdens de brui-
loft en de aanloop er naar toe met raad 
en daad bijstaan zijn Marianne en Cees 
Boekweit uit Raopersgat.

De bruidegom komt uit Helmond, van-
daar de 1e hint anderhalve Raoper. De 
2e hint (ze strijken allebei) slaat op het 
strijken van de was door de bruid en 
het zo nu en dan eens verven van een 
kozijntje door de bruidegom. Ze van-
gen veul wind (3e hint) slaat op hun 
woonomgeving. Ze wonen vlakbij de 
Molen. ’t Is er niet weid vanaf (4e hint) 
slaat op het vorige boerenbruidspaar, 
dat in dezelfde straat woont. ‘Blauw 
met ‘n roze tintje’ (5e hint) slaat op de 
werkzaamheden van het bruidspaar. 
Hij werkt bij Bavaria en zij heeft een 
schoonheidssalon. De bruidegom loopt 
heel wat af bij Bavaria en zij gaat graag 

met het hondje in het dorp wandelen 
slaat op de 6e hint. ‘Ze laupen wa af’.

In januari gaat het boerenpaar in een 
gemoedelijke sfeer in Franciscushof 
verloven en op donderdag voor car-
naval gaan zij in ondertrouw. Het 

huwelijk wordt op maandag 8 febru-
ari 2016 in de grote feestzaal van het 
Raopershuis aan de Grotenhof op lu-
dieke wijze voltrokken. De bruiloftsce-
remonie is openbaar en voor iedereen 
gratis toegankelijk.

Raymond  en Anja van den Elsen – van der Aa, het nieuwe boerenbruidspaar van Raopersgat

ʻMi de jeugd aan de top. Zette wai de tijd op zun kop!’
Jeugdhoogheden Raopersgat bekendgemaakt 
Lieshout – In een bomvol Café/
Zaal de Koekoek werden afgelo-
pen zaterdag de nieuwe jeugd-
hoogheden bekendgemaakt. Zij 
die de scepter gaan zwaaien over 
Raopersgat.

Het was een spannende avond 
waarbij de jeugdhoogheden van 
het afgelopen seizoen de nieu-
we jeugdhoogheden mochten 
onthullen. Op volgorde van ont-
hulling hebben de Raopers de 
volgende nieuwe hoogheden: 
Hofnar Thijs Verhagen, Hofdame 
Demi Migchels, Adjudant Mark 
Vermaeten, Prinses Mirthe 
Vereijken en Prins Mike Swinkels. 

Na de onthulling werden de hoog-
heden aangekleed door hun ou-
ders die zoals altijd weer super 
trots zijn op hun kinderen. En als 
klap op de vuurpijl werd er door 
de dansmariekes van de Raopers 
een schitterende vrolijke dans ge-
presenteerd, helemaal geweldig! 
Het motto van dit jaar is: ‘Mi de 
jeugd aan de top. Zette wai de tijd 
op zun kop!’ Allaaaafff….

Beek en Donk – De voorverkoop van 
de Ganzendonckse Sauwelavond vindt 
plaats op zaterdag 14 november. De 
verkoop start om 19.00 uur  en het 
is allang geen nieuws meer dat deze 
avond bijzonder populair is. Daarom 
wordt iedereen aangeraden op tijd 
aanwezig te zijn om een plekje te 
bemachtigen voor zaterdagavond 23 
januari. De voorverkoop wordt gehou-
den bij Café/Zaal de Tapperij. Kaartjes 
kosten €13.50.

Het programma is enkele weken gele-
den al bekendgemaakt. De organisa-
tie is erin geslaagd het allerbeste naar 
muziekcentrum ‘t Anker te krijgen. 

Namen als  Andy Marcelissen,  Hans 
Verbaarschot, de groep  Tadaa! uit 
Helmond, de Brabantse amusements-
sensatie de Penthouse Boys, de fantasti-
sche Robert van Lamoen, de bekendste 
hooligan van Europa  (Rob Scheepers, 
Sterksel),  de Ganzendonckse 
Dansmariekes, Nummerke 3 voor de 
muzikale begeleiding, en een grootse 
After Party met onder andere feestzan-
ger Ivo van Rossum uit Gemert.

De organisatie verwacht dat de be-
schikbare 600 toegangskaarten ook dit 
jaar weer met gemak aan de man (en 
vrouw) gebracht worden.

Rob Scheepers

Beek en Donk - Voor alle feestbeesten 
uit groep 7 en 8 in Beek en Donk is 
er, zoals elk jaar, ook komend carnaval 
een geweldig feest. Daar is uiteraard 
ook een jeugdprins, jeugdprinses en 
een raad van 11 voor nodig! 

Ben jij oud genoeg, dan mag je jezelf 
inschrijven en zelf kiezen waar je voor 
mee wilt loten. Wil je jezelf alleen voor 
jeugdprins aanmelden? Dat kan. Wil jij 
jeugdprinses worden en als dat niet lukt 
in de Raad van 11? Ook dat kan.

Lijkt het jou leuk om mee te gaan 
naar jeugdrecepties van de prins (en 
prinses) in Aarle-Rixtel, Lieshout en 
Mariahout? Wil jij ook de geweldige 
KansPlus carnavalsavond meemaken, 
een avond waarop ze feesten met 
mensen met een beperking? Wil jij een 
ereplaats op het grote podium tijdens 
de Kindersauwelmiddag? Wil jij 4 te 
gekke avonden mee feesten in de eigen 
jeugdresidentie? En dit is nog niet eens 
alles.. Lijkt het je leuk? Vraag je ouders 
of je mee mag doen en geef je snel op! 

Spanning stijgt in Ganzendonck
Beek en Donk – De spanning stijgt in 
Ganzendonck. Op steeds meer plek-
ken in het dorp, zoals in winkels, op 
feestjes, of aan de eettafel, discus-
siëren mensen over de aanwijzingen 
die moeten leiden naar de nieuwe 
Prins van Ganzendonck en het boe-
renpaar 2016. De een weet al zeker 
wie het zijn, terwijl de ander zeker 
weet dat die personen het nu juist 
niet worden.  

De Teugelders gaan het wederom iets 
eenvoudiger maken om de nieuwe 
prins te raden door 2 aanwijzingen 
toe te voegen aan het reeds bestaan-
de rijtje: Dezelfde leeftijd……….. 
Afkomstig van een zandheuvel. Hij 
vindt alles leuk! Raad maar wie dit 
jaar Prins wordt. Hij zet graag de 
bloemetjes buiten. Prins op dokters-
advies! Met zorg gekozen. Op alle 
vlakken sociaal. Met horten en sto-
ten. Op www.teugelders.nl kun je 
stemmen op de persoon van jouw 
keuze of zelf een naam toevoegen 
aan de Prinsenpoll. Bij Herberg ‘t 
Huukske wordt op zaterdagavond 21 

november bekendgemaakt of je het 
bij het rechte eind had. Tot die tijd 
blijft het nog even spannend.

Boerenpaar al geraden?
Op de website van de Teugelders 
waren afgelopen weken de complete 
aanwijzingen te zien in de vorm van 
foto’s en subtiele tekstuele toespe-
lingen. Aan de hand daarvan menen 
een aantal mensen te weten wie het 
nieuwe Ganzendonckse boerenpaar 
2016 gaat worden. Om hun twijfels 
weg te nemen heeft de boerencom-
missie deze week weer 2 cryptische 
foto’s met tekst als aanwijzing. Ze zijn 
benieuwd of iedereen daarmee op de 
goede weg zit. De foto’s zijn weer te 
zien op www.teugelders.nl. De tekst 
die moet leiden naar het verliefde 
stelletje luidt: ‘Toen de boer het le-
venslicht zag, was Nederland in de 
ban van de Flintstones. Toen de boe-
rin het levenslicht zag, was Nederland 
in de ban van de Fabeltjeskrant. Bij 
boer en boerin gaat er rook af als ze 
samen zijn.’

Prinsenbekendmaking Ganzendonck op zaterdagavond 21 november

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl

Elisabethplaats 53 • 5421 LC Gemert
T. 0492 820 150

Elisabethplaats 53 • 5421 LC Gemert
T. 0492 820 150

Haageijk 25 • 5421 KW Gemert 
T. 0492 820 041

GROOTSTE DEALER

Urban Sofa’s & Jouw Meubel

Zondag 15 november 
zijn beide winkels geopend 

van 11.00 – 17.00 uur.
Voor iedere klant een leuke verrassing.

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

Graag tot ziens bij
Truuds!

Meubels • Bankstellen • Schilderijen • Verlichting • Accessoires

E. truudswoonwinkel@live.nl • I. www.truudswoonwinkel.nl
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CARNAVAL 2016
Bekendmaking nieuwe prins op zaterdag 14 november

Prinsenbal in het Heidurp

Binnendeuren 
voorzien van 
glas in lood?

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

Op zoek naar binnendeuren, architraven of deurbeslag? Bij Bouwcenter 

Swinkels vindt u precies wat u zoekt…en meer! Laat onze showroom u 

inspireren en adviseren voor alles wat u in uw nieuwe of te renoveren huis

nodig heeft. Keukens, badkamers, tegels, deuren…u kiest, wij (ver)zorgen!

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

Mariahout – Eindelijk is het zover. 
Zaterdag 14 november wordt in het 
Buurthuis bekendgemaakt wie er dit 
carnavalsseizoen de scepter gaat zwaai-
en in het Heidurp. 

Deze geweldige avond zit vol met ver-
rassingen die mede wordt opgeluisterd 
door de Grottendorfer blaaskapel. De 
eigen dansmariekes zijn natuurlijk ook 
weer van de partij. Na vele trainingen 
laten de jongste garde hun nieuwe dans 

nog zien aan het aftredende prinsenpaar 
en als de nieuwe prins is geïnstalleerd 
dan laat de grote garde hun kunsten 
zien.  De nieuwe leden van de hoge raad 
worden voorgesteld en geïnstalleerd.

Deze avond wordt natuurlijk ook af-
scheid genomen van prins Ludwig d’n 
Urste en zijn prinses Anne-Marie. Dit ge-
beurt net als andere jaren op een zeer lu-
dieke wijze. Maar voor het zover is geeft 
Prins Ludwig nog even de allerlaatste 

hint voor de nieuwe prins en kan men 
nog de naam invullen bij de mensen van 
de raad van 11, die rond komen met 
enveloppen. Richting de klok van 23.00 
uur wordt het toch wel heel spannend. 
De prinsencommissie is al maanden in de 
weer en kan eindelijk de bekendmaking 
uitvoeren. Het valt allemaal niet mee 
want er komt tijdens een live uitzending 
van ‘opsporing verzocht’ pas duidelijk-
heid hoe het allemaal zit. Hier alle hints 
nog keer op een rij. 

Hints
Eerste, ‘3 tegen 1’. Tweede, ‘afspraak 
is afspraak’. Derde, ‘zij komen niet van 
ver’. De vierde nieuwe hint is, ‘ze komen 
niet van de Veghelsedijk’.

Denk je het te weten wie het wordt lever 
uw antwoord dan in bij John Brugmans, 
Tuindersweg 41 te Mariahout. Onder de 
goede inzendingen wordt op het prin-
senbal een levensmiddelenmand verloot. 
Op zondag 15 november is het de beurt 
aan de jeugdhoogheden. Wie volgen 
prins Marco en prinses Aniek, adjudant 
Wout en nar Job op die het afgelopen 
jaar geweldig hebben geregeerd over 
het Heidurp. Ook dit beloofd weer een 
spectaculaire middag te worden die u 
niet mag missen. Dus tot ziens in het 
Buurthuis om 14.00 uur.

Kijk ook eens op www.facebook.com/
CV-De-Heikneuters-Mariahout en 
www.heikneutersmariahout.nl.

Wie wordt de nieuwe prins Carnaval van Ganzegat 2015/2016?

Prinsenbekendmaking Carnaval Ganzegat
Aarle-Rixtel - Nog even en het is zover. Op 
zaterdag 14 november neemt carnavals-
stichting Ganzegat op het bordes van de 
Couwenbergh afscheid van prins Cellus 
den Uurste en prinses Ingrid. Zij hebben het 
afgelopen jaar op fantastische wijze de car-
navalskar getrokken.

De komende weken zijn er in de diverse me-
dia weer hints gegeven over wie de nieuwe 
prins van Ganzegat gaat worden. Eerder ga-
ven ze de volgende hints: 1. Tis Unne Jonge, 
2. Hij heeft een hutje in Ale, 3. Viert graag 
carnaval, 4. Nie te moeilijk, 5. Hij is geen 
bakker, 6. Wat heeft hij met Bakel? 7. Glas 
helder, 8. Hij heeft vleugels, 9. Lekker warm.

Hint nummer 10 wordt hieraan toege-
voegd: 10. Trots op z’n haar

De elfde hint hoort u vlak voor de onthul-
ling op het bordes van de Couwenbergh. De 
aanvang van deze onthulling is 19.30 uur. 
Na afloop kunt u kennis maken met de nieu-
we prins en prinses in café zaal de Vrienden. 
Deze avond wordt opgeluisterd door de 
Nikita discoshow, bekend van de carnavals-
dagen bij Pullman hotel in Eindhoven en de 
dorpsfeesten Aarle-Rixtel.

Nieuwe vlaggen en dassen
Er zijn weer nieuwe vlaggen en dassen van 
Ganzegat te koop. Ze zijn verkrijgbaar bij 
de Boerenbond Aarle-Rixtel. Een vlag kost 

€17,50 en een das kost €15,00. Een pak-
ket van vlag en das koopt u voor de Nie 
Normale prijs van €30,00.
 
Prins raden
Net zoals voorgaande jaren kunt u deelne-
men aan het prinsenraden. Om het raden 
wat makkelijker te maken hebben zij alvast 
2 keer 11 namen opgeschreven. Om mee 
te doen trekt u vanuit de afgebeelde euro 
een lijn naar de daarvoor bestemde naam en 
knipt u dit formulier uit. De winnaars krijgen 
een onvergetelijk VIP-arrangement tijdens 
de Ganzekletsavond. Deelnemen kan zo 
vaak je wil, maar één naam en één euro per 
keer.

Ad Chatrer  
Bart Kersten  
Celio van Gerwen  
David Verstappen  
Frank Smits  
Jos v/d Heuvel  
Eric Tollens  
John v/d Linden  
Frans v/d Heuvel  
Frank Tops  
Hans Beekmans  
Hein van Brug  
Henry van Veijfeijken 
Jurgen Peters  
Pieter jan Swaanen  
Richard Kerste   
Stephan Smits  
Stephan de Mol  
Arjen v/d Tillaar  
Gerry Hagelaar  
Maarten Raaijmakers 
Michiel Jansen   

Naam:
E-mailadres:

Inleveren bij Frans v.d. Heuvel of bij De 
Boerenbond in de daarvoor bestemde stem-
bus.

Voorbereidingen in volle gang

Kletsavonden in het Heidurp

Mariahout – In het Heidurp zijn ze al-
weer volop bezig met de voorbereidin-
gen voor de kletsavonden. Het kriebelt 
al bij de deelnemers van eigen bodem, 
waar ze heel trots op zijn. Ze krijgen 
toch weer veel voor elkaar ieder jaar in 
het kleine dorp.

De eerste aanmeldingen van eigen bo-
dem zijn alweer binnen, maar er is nog 
altijd plek voor meer talent van eigen 
bodem. De kletsavond commissie kan 
al melden dat ze nieuwe groepen heb-
ben die fantastische stukjes in elkaar 
hebben gezet en natuurlijk de ver-
trouwde gastkletsers. 

Dit jaar hebben ze Menno Hoek en 
Jasper van Gerwen weten te strikken. 
Het wordt weer een mooi seizoen, 
dus kom naar één van de avonden. 
De kaartverkoop voor de leden is op 
19 december van 18.00 tot 19.00 
uur en voor niet-leden van 19.00 tot 
20.00 uur in het bargedeelte van het 
Buurthuis.

De kletsavonden zijn op 16, 22 en 
23 januari 2016 in het Buurthuis te 
Mariahout. Mocht je je willen aanmel-
den of andere vragen hebben, dan kun 
je voor meer informatie terecht bij Jan 
Egelmeers, tel. 06-22520224 of mail 
jantje1961@live.nl.

Archieffoto van de kletsavond in Mariahout begin 2015

Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
EDC
Gafair                           
Il Dolce

ISLA IBIZA
Wear Just Angels
Azuri
Brams Paris

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK
HEUVELPLEIN 24

BEEK EN DONK

WWW.ANNETMODE.NL

MAATJE MEER
X-two
Samoon

EN NOG VEEL MEER!

€ 49,95

DAMES MODE DAMES MODE

NU €10,00 KORTING
OP SCHOENEN EN LAARZEN

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof Aarle-RIxtell
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395
RUIM 50% KORTING!

395395

janlinders.nlActie geldig op vrijdag 13 
en zaterdag 14 november

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Alléén op vrijdag 13 en zaterdag 14 november

janlinders.nl

Extra 
vers 
actie!

OP=OP

Kophaas
voordeelpak 4 stuks
per 500 gram
7.95
Prijs per kilo 7.90

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.
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Geldzaken regelen
op uw eigen manier

Bij de Adviseur  
op kantoor

Onderweg met  
de Mobiele app 

Thuis met 
Internet Bankieren

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

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

 ‘Prettig, praktisch en je wordt er blij van!’

Eerste Mantelzorgwaardering van Laarbeek uitgedeeld

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Beek en Donk – Afgelopen dinsdag vier-
de Nederland de Nationale Dag van de 
Mantelzorg. In het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk werd uitgebreid stilge-
staan bij deze bijzondere dag. Behalve een 
informatiemarkt en een interactief thea-
ter voor alle mantelzorgers in Laarbeek, 
deelde wethouder Joan Briels namens de 
gemeente de gloednieuwe Laarbeekse 
Mantelzorgwaardering uit aan de aanwe-
zige mantelzorgers.

Wat is Mantelzorgwaardering?
Tot 2015 bestond bij de Sociale 
Verzekeringsbank de regeling 
‘Mantelzorgcompliment’. Conform deze 
regeling ontving iedere geregistreerde man-
telzorger in Nederland jaarlijks een geld-
bedrag van €200,-. Door de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoor-
delijk voor de waardering van mantelzor-
gers. “Wij moesten als gemeente dus op 
zoek naar een positieve invulling van deze 
belangrijke waardering”, vertelt Lydia 
Bongenaar, werkzaam als beleidsadviseur bij 
de gemeente Laarbeek. “Wij vinden als ge-
meente dat je mantelzorg niet af kunt doen 
met een geldbedrag. Een mantelzorger 
zorgt zoveel uren, daar kan naar ons idee 
geen ‘loon’ tegenover staan. Maar wat dan 
wel? En hoe bereiken we alle mantelzorgers 
in Laarbeek? De antwoorden op deze en 
andere vragen ontstonden als vanzelf uit 
een constructieve samenwerking tussen de 
gemeente, coördinator Mantelzorg Manita 
Herregraven van ViERBINDEN en mantel-
zorger Miriam Berkvens uit Mariahout”, 
legt Lydia uit.

De bron
Miriam is mantelzorger van haar vader. 
“Ons pap is weduwnaar en woont nog 
zelfstandig. Hij is op leeftijd en alhoewel hij 
zelfstandig woont, heeft hij zorg en onder-
steuning nodig. Ik rijd met hem mee naar 
het  ziekenhuis, doe zijn administratie en 
heb samen met de dorpsondersteuner een 
maaatje voor hem geregeld die zijn pas-
sie in schilderen deelt”, vertelt Miriam. 
Mantelzorger worden overkomt je, je kiest 
er niet bewust voor. Miriam vervolgt: “Wij 
hebben thuis een varkensbedrijf dus ook 

thuis ben ik altijd druk in de weer. Op het 
moment dat ik bij ons pap aan het ‘zor-
gen’ ben, blijft er automatisch thuis iets 
liggen. Op een gegeven moment dacht ik: 
Wat zou het fijn zijn als ik bij mij thuis ge-
holpen word terwijl ik bij ons pap ben. Ik 
heb mijn gevoel bespreekbaar gemaakt in 
mijn omgeving en ook andere mantelzor-
gers herkenden zich hierin en waren gelijk 
enthousiast. Zo ontstond het idee voor de 
Mantelzorgwaardering. Ik heb dit idee aan 
Manita voorgelegd en zo raakten we uitein-
delijk met zijn drieën in gesprek.”

Het Mantelzorgcompliment ‘nieuwe stijl’
In plaats van een geldbedrag heeft de ge-
meente een waardebon ontwikkeld wel-
ke naar keuze is te besteden bij diverse 
Laarbeekse ondernemers. “We hebben 
getracht een zo gevarieerd en gespreid 
mogelijk aanbod te doen van verschillen-
de producten en diensten en alles is lokaal 
inwisselbaar”, vertelt Lydia. Het aanbod is 
breed; horeca, bloemzaken, zorgaanbieders 
maar ook gebruikmaken van een naaiatelier 
of een uitje naar het Openluchttheater, Ons 
Tejater of naar WiSH behoort tot de moge-
lijkheden. De beleidsadviseur vervolgt: “De 
rode draad in het ontwerp moest zijn ‘pret 
en praktisch’ en je moet er blij van worden! 
Het moet echt een cadeautje zijn. Waar de 
ene mantelzorger behoefte heeft aan een 
poetsbeurt in huis, is een andere mantel-
zorger blij verrast om met zijn kleinkinderen 
een middagje naar het Openluchttheater te 
kunnen gaan. En het mooie van dit initiatief 
is dat het nog moet en kan gaan groeien. 
Dit is het eerste jaar en we hebben een se-
lectie gemaakt van ondernemers waarvan 
wij denken dat die perfect in het thema 
passen. Maar we kunnen op dit idee voort-
borduren, er staat niks vast. Dus: mantelzor-
gers laat horen waar we u een plezier mee 
kunnen doen!”, besluit Lydia. 

Alle Laarbeekse mantelzorgers in beeld
Coördinator Mantelzorg Manita 
Herregraven is enthousiast over het eind-
resultaat. “Een mooie bijkomstigheid is 
namelijk dat het uitreiken van zo’n waarde-
bon een goed middel is om mantelzorgers 
in beeld te krijgen. ViERBINDEN wil graag 
in beeld krijgen - en houden - wie allemaal 
mantelzorger is in Laarbeek omdat dan 
gericht informatie verstrekt kan worden. 
Daarnaast kan ViERBINDEN ondersteu-
ning op maat bieden. Ook een ‘onzichtbare 

categorie’ komt zo in beeld omdat men 
zich, om voor de waardebon in aanmer-
king te komen, bij ons dient te registreren. 
Vaak denk je bij het horen van het woord 
‘mantelzorg’ alleen aan het verzorgen van 
een zieke ouder op leeftijd maar mantel-
zorg is niet alleen gericht op ouderen. Denk 
bijvoorbeeld ook aan jonge ouders die hun 
chronisch zieke of gehandicapte kind da-
gelijks verzorgen of een jonge vader die 
samen met zijn kinderen zijn zieke vrouw 
ondersteunt. Het is belangrijk dat wij ze al-
lemaal leren kennen, zodat we ze kunnen 
ondersteunen daar waar nodig.”

Thema ‘Laat je zien’
Het ontmoetingscentrum stond dins-
dagmiddag tijdens de uitreiking van de 
Mantelzorgwaardering in het teken van 
het thema ‘Laat je zien’. En óf mantelzor-
gers zich lieten zien! Met ruim 80 aan-
meldingen was de middag druk bezocht. 
Behalve een informatiemarkt waar man-
telzorgers informatie konden krijgen over 
de diverse mogelijkheden van mantelzor-
gondersteuning, was er interactief theater 
dat inspeelde op dit thema. Maar er was 
vooral ook ruimte voor elkaar, ruimte om 
ervaringen uit te wisselen. Na een bezielend 
welkomstwoord door dorpsondersteuner 
Henrie Bouwmans overhandigde wethou-
der Briels symbolisch de eerste Laarbeekse 
Mantelzorgwaardering uit aan mede-ini-
tiatiefneemster én mantelzorger Miriam 
Berkvens. Dat de waardebon goed werd 
ontvangen, bleek uit een groot en welge-
meend applaus dat volgde vanuit de zaal.

Voor meer informatie over mantelzorg- 
ondersteuning in Laarbeek kunt u contact 
opnemen met Manita Herregraven van 
stichting ViERBINDEN via telefoonnummer 
0492-782902 of ga naar de website www.
vierbinden.nl.

Laat je zien als mantelzorger!

Wethouder Briels reikt de eerste Mantelzorgwaardering uit aan Miriam Berkvens

Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen
Beek en Donk - De Deurnese dok-
ter Hans van den Broek houdt maan-
dag 16 november een lezing op de 
heemavond van heemkundekring de 
Lange Vonder in Beek en Donk. Hij be-
handelt daarbij de ‘vrouwelijke’ zaken 
uit de geneeskunde van de afgelopen 
eeuwen. Hij belicht onderwerpen als 
de leeftijd waarop men trouwde en 
hoe men aan geboortebeperking deed.

Hierbij krijgt u wetenswaardigheden 
over zwangerschap en bevalling te 
horen. En natuurlijk worden ook de 
kennis en de taken van de vroedvrouw 
belicht. Daarnaast bezorgen de opvat-
tingen over de hygiëne bij kinderen 

u misschien lichte rillingen. Neemt u 
de zakdoekjes met Eau de Cologne 
(Onjeklonje) maar mee. 

Daarnaast passeren de omgang met 
aandoeningen als borstkanker, baar-
moederziektes en geslachtsziektes de 
revue.  Ruim aandacht is er verder voor 
de zich vaak in het geniep afspelende 
zaken als prostitutie, abortus, kinder-
moord en het te vondeling leggen van 
ongewenste kinderen. 

Zoals gebruikelijk wordt het verhaal 
weer met de nodige illustraties en in 
duidelijke taal verlucht en verteld. Hans 
van den Broek baseert zijn lezing niet 

alleen op zijn medische kennis, maar 
heeft zich ook verdiept in de heem-
kundige archieven. Dit staat garant 
voor aardige wetenswaardigheden en 
anekdotes. Het belooft een interessan-
te avond te worden. U keert huiswaarts 
vol verbazing en met rode oren.

De lezing vindt plaats op 16 novem-
ber om 20.00 uur in het ontmoetings-
centrum aan de Otterweg in Beek en 
Donk. Leden van heemkundekring De 
Lange Vonder hebben gratis toegang. 
Van andere mensen wordt €2,00 entree 
gevraagd.

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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Kerst Culinair
Vrijdag 13 november van 19.00 tot 22.00 uur

Tijdens Kerst Culinair25% korting op het gehele kerst assortiment

Biezenweg 2a             Beek en Donk            Tel.: 0492-461310           www.tuincentrumdebiezen.nl

Wegens grote vraag naar een evenement voor zowel mannen als vrouwen, is er dit 
jaar geen Ladies Night, maar Kerst Culinair... GRATIS TOEGANG VOOR IEDEREEN!

Deze avond is a.s. vrijdag 13 november van 19.00 tot 22.00 uur en wordt u aangeboden 
door Tuincentrum de Biezen in samenwerking met onderstaande bedrijven:
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WIJKTEAM

Begin 2015 startte het Team Zorg en 
Welzijn in Aarle-Rixtel als pilot bin-
nen de gemeente Laarbeek. Inmid-
dels is na een succesvolle evaluatie 
besloten dat het team doorgaat. Bo-
vendien wordt het succes opgevolgd 
in de andere kernen van Laarbeek en 
zullen in het voorjaar van 2016 ook in 
Beek en Donk, Lieshout en Mariahout 
wijkteams operationeel zijn.

“We komen nu van onze eilandjes af”
ViERBINDEN dorpsondersteuner Ber-
rie van den Waardenburg en wijkver-
pleegkundige Lia Smolders van het 
Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel 
zijn erg enthousiast. Ze trekken in-
middels zo’n driekwart jaar samen op 
met WMO-consulente Karen Reijnen 
en maatschappelijk werkster Maria 
Hendriks en weten tot nu toe alleen 
maar voordelen op te noemen van 
de samenwerking. Berrie: “Voorheen 
probeerden we alles zelf op te lossen 
en wisten we vaak niet goed waar 
naartoe door te verwijzen. Dat kostte 
veel tijd. Nu komen we van onze ei-
landjes af en werken samen. De lijnen 
zijn kort en als er een vraag is op het 
kennisgebied van één van de andere 
leden van het team, dan lopen we bij 
elkaar binnen of nemen direct contact 
op.”

Bezuinigingen en zelfredzaamheid
“Door de bezuinigingen op het ge-

bied van zorg en welzijn moeten zo-
wel mensen als instanties tegenwoor-
dig heel anders denken”, vertelt Lia. 
“Vroeger kreeg je vanzelfsprekend 
allerlei hulp aangeboden. Tegenwoor-
dig wordt veel meer eerst gekeken 
naar wat je zelf nog kunt of binnen 
je eigen netwerk op kunt lossen. Ons 
team kan professionele hulp inzetten, 
maar waar dit niet (meer) mogelijk 
is, denken we mee over alternatieve 
oplossingen. Gezamenlijk hebben we 
veel kennis en beschikken we over 
een groot netwerk. Zowel binnen Aar-
le-Rixtel als daarbuiten. Het is heel fijn 
om op deze manier alles bij de hand 
te hebben.” 

Positieve evaluatie
Het team Zorg en Welzijn ging begin 
dit jaar als pilot van start omdat er 
verwacht werd dat de bezuinigingen 
en veranderingen in de zorg veel vra-
gen op zouden roepen. Het team staat 
klaar om iedereen die vragen heeft of 
zorg nodig heeft te helpen of te on-
dersteunen. Daarbij ligt wel de nadruk 
steeds meer op zelfredzaamheid en 
participatie. “Mensen moeten meer 
zelf initiatief nemen en zelf doen, 
maar ze worden altijd geholpen. Hoe 
dan ook”, vertelt Berrie. “Hier in Aar-
le-Rixtel heerst sowieso al een cultuur 
van zelfredzaamheid. Er wordt veel in-
formeel of binnen werkgroepen zelf-
standig opgelost. Uit de evaluatie die 

net voor de zomer is gehouden, blijkt 
dat mensen die ons nodig hebben, ons 
goed weten te vinden. We hebben 
daarvoor onder andere een registratie 
bijgehouden van alle hulpvragen en er 
zijn interviews geweest met mensen 
die zijn geholpen. We zijn als team 
ook heel tevreden over de samenwer-

king. Zelf vind ik mijn werk soms veel 
gemakkelijker geworden, doordat ik 
bij complexe vragen of casussen bui-
ten mijn eigen werkgebied terug kan 
vallen op de andere teamleden.”

Heeft u een vraag voor het Team 
Zorg en Welzijn? Dan belt u met het 

Klant Contact Center van de gemeen-
te Laarbeek (0492-469700). Zij ver-
binden u door. Op dinsdag en don-
derdagochtend kunt u binnenlopen 
op het inloopspreekuur bij Zonnetij 
(Heindertweg 87, Aarle-Rixtel).

Wijkteam Aarle-Rixtel blijkt succesvolle samenwerking

Tijdens eerdere informatiebijeenkomsten werd uitgelegd wat de bedoeling is van de pilot 
Zorg Dichtbij en de komst van een wijkteam

ViERBINDEN.NL

Dienstenveiling Sparta’25 brengt bijna €11.000,- op Informatiebijeenkomst ‘Samen 
bouwen in Beek en Donk’

Beek en Donk – in vervolg op het eer-
ste project ‘Merensteinplein’ hebben 
belangstellenden nu opnieuw de moge-
lijkheid om in Beek en Donk een eigen 
(t)huis te ontwikkelen en bouwen. In De 
Beekse Akkers en De Hoge Regt kunnen 
toekomstige bewoners namelijk collec-
tief hun woningen bouwen. Om be-
langstellenden hierover te informeren is 
er op maandagavond 30 november a.s. 
een informatiebijeenkomst in samen-
werking met Rabobank Peel Noord.

Het eerste project ‘Merensteinplein’
De bouw van het eerste project vordert 
gestaag en naar verwachting worden de 
woningen eind 2015/begin 2016 opge-
leverd. “Onze woonwens wordt nu écht 
werkelijkheid”, aldus Mark Vermulst, 
één van de vijf kopers. “De kopers heb-
ben namelijk over alle keuzes in en om 
het huis zelf mogen beslissen. Wij vin-
den het een goede zaak dat de nieuwe 
groep belangstellenden binnenkort op 
nieuwe locaties aan de slag kan, want 
het vraaggericht bouwen heeft de toe-
komst. We hebben dit alle vijf als zeer 
positief ervaren.”

Zelf de regie in handen
Als initiatiefnemer heeft Bart Delpeut 

er mede voor gezorgd dat de nieuwe 
groep belangstellenden op locaties in 
De Beekse Akkers en De Hoge Regt hun 
woonwensen kunnen realiseren. “Met 
de huidige belangstellenden zijn we 
een paar avonden bij elkaar gekomen 
om de mogelijkheden door te spreken. 
Binnenkort kunnen we echt aan de slag 
om samen met de architect onze wo-
ningontwerpen uit te werken”, aldus 
Bart Delpeut. “In De Beekse Akkers 
kunnen 4 twee-onder-een-kapwonin-
gen worden gebouwd en in De Hoge 
Regt wordt gedacht aan een invulling 
van 4 twee-onder-een-kapwoningen en 
5 rijwoningen. Door samen op te trek-
ken, kunnen we kosten besparen door 
bijvoorbeeld gezamenlijk in te kopen.”

Aanmelden voor de informatiebijeen-
komst
“We zijn nog naar medebouwers op 
zoek! Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom op de informatiebijeenkomst 
bij Rabobank Peel Noord, Koppelstraat 
91 in Beek en Donk op maandag 30 no-
vember. Aanmelden kan via 
communicatie@peelnoord.rabobank.nl.
Kijk ook eens op onze 
Facebookpagina: www.facebook.com/
SamenbouweninBeekenDonk.”

Huidige stand van de bouw van het eerste project ‘Beek en Donk, Merensteinplein’

Advertorial

Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Voetbalvereniging 
Sparta’25 vierde afgelopen weekend 
het 90-jarig bestaan van de club met 
het 3e - en laatste - feestweekend 
van dit jaar. Vrijdagavond vond het 
jubileumfeest plaats in het clubge-
bouw. Zondag was er een goed be-
zochte dienstenveiling, waar meer 
dan 100 aangeboden producten/
diensten van sponsoren en andere 
aanbieders onder de hamer gingen.

Een ‘komische’ veiling
Na een muzikaal ontvangst van de 
bezoekers door Harmonie O & U op 
het hoofdveld, nam het publiek plaats 
in de kantine. De veiling was verdeeld 
in 4 kavels en startte om 14.00 uur 
met tonpraters Andy Marcelissen en 
Rob Scheepers als veilingmeesters. Zij 
wisten op komische wijze direct een 
goede sfeer aan te wakkeren en de 

handen voor het bieden de lucht in 
te krijgen. Na hen volgden wethou-
der Joan Briels en Sparta’25 voorzitter 
Roel Janssen. Het laatste kavel werd 
onder de hamer gebracht door vei-
lingmeesters Hans Vereijken en Toon 
Beekmans.

Gevarieerd aanbod
Er was een grote variatie aan pro-
ducten en diensten. Zo waren er 
onder andere een 2-daagse vakan-
tie in Catalonië voor 2 personen, 
incl. vliegreis te winnen, 1 minuut 
gratis winkelen bij Jumbo Lieshout/
Mariahout, een compleet verzorgde 
hapjespan van Danny Megens voor 
20 personen, een PSV-shirt gesig-
neerd door de voltallige PSV-selectie, 
aangeboden door van de Graft 
Accountants, maar ook een Liveset 
van DJ Bon Jaski b2b DJ T, tot aan 
een etentje voor 2 personen bij wet-
houder Buter. 

Mooi resultaat
Nadat het laatste item onder de ha-
mer was gegaan, werd er een to-
taalopbrengst van bijna €11.000 be-
kendgemaakt. Deze opbrengst wordt 
gebruikt voor de aanleg van een 
Laola-voetbalveldje en andere nutti-
ge voetbalzaken, die met de reguliere 
opbrengsten van de club niet bekos-
tigd kunnen worden.

Meer dan 100 diensten onder de hamer gegaan
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Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Raadsvergadering op 12 en 18 november
• Nieuw inzamelsysteem afval bekend
• Standpunt college opvang vluchtelingen
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag: 
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval
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woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

inzameling grof snoeiafval

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

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

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

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 – 12.30 uur
Maandag tot en met donderdag:
13.00 – 17.00 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 12 november 2015. www.laarbeek.nl 

Gemeente actueel

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wethouders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de 
gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 13 november komt wethouder Frans van Zeeland aan het woord. 

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

Agenda raadsvergadering 12 november

Donderdag 12 november is er een extra vergadering van de gemeenteraad om 19.30 uur in 
het gemeentehuis aan de Koppelstraat in Beek en Donk. De vergadering is openbaar. Op de 
agenda staat onder andere:

• Voorstel tot vaststelling van het “Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019”.
• Voorstel tot vaststelling van de profielschets burgemeester van Laarbeek.
• Voorstel tot vaststelling van de verordening vertrouwenscommissie benoeming 

burgemeester gemeente Laarbeek 2015 en het benoemen van de leden, voorzitter en 
adviseur van de vertrouwenscommissie.

Stremming Aarle-Rixtelsebrug 13 november

Vrijdag 13 november is de Aarle-Rixtelsebrug (Klokkengietersstraat) van 9:00 – 17:00 is 
gestremd voor wegverkeer. Autoverkeer kan omrijden via de centra van Beek en Donk of 
Helmond. Fietsers kunnen bij de Sluis 7 het kanaal oversteken. Aannemers Mourik en Istimewa 
Elektro werken op 13 november aan de laatste punten van het groot onderhoud van de brug. 
Denk daarbij aan het vervangen van lagers en het repareren van kleine betonschades. Het 
grootste gedeelte van het werk heeft afgelopen zomer al plaatsgevonden. 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Bel dan met de gratis informatielijn 0800-8002 
van Rijkswaterstaat of neem contact op met de heer Bart Klaver van Istimewa Elektro op 06-
11313530 of bart.klaver@istimewa.nl.

Voorlichtingsbijeenkomsten ‘Dementie ook onze zorg!’

Het VBOB, de gezamenlijke ouderenbonden van Brabant, is in 2013 gestart met voorlichting 
over vergeetachtigheid en dementie onder de naam ‘Dementie ook onze zorg!’. In alle 
gemeenten van Brabant wordt voorlichting gegeven; zo ook in de gemeente Laarbeek, en wel 
op dinsdag 17 november 2015.
De bijeenkomsten zijn interessant voor alle senioren en mantelzorgers die in hun omgeving 
met dementie te maken hebben. Ze worden georganiseerd door de seniorenbonden, Alzheimer 
Nederland en de gemeente Laarbeek.

Waar kunt u terecht?
Er worden in Laarbeek drie bijeenkomsten gehouden op dinsdag 17 november. U kunt zelf 
kiezen in welke plaats u aansluit.
10.00 – 12.00 uur, Dorpshuis Lieshout, Grotenhof 2 in Lieshout
14.00 – 16.00 uur, Ontmoetingscentrum, Otterweg 29 in Beek en Donk
19.30 – 21.30 uur, MFC De Dreef, Duivenakker 76a in Aarle-Rixtel
Voor vervoer vanuit Mariahout naar de ochtend in Lieshout wordt gezorgd. Aanmelden voor 
vervoer kan bij mevrouw Vialle van de KBO Mariahout

Herdenking Laarbeekse veteranen op 14 november

De Vereniging van Laarbeekse Veteranen herdenkt jaarlijks gesneuvelde veteranen. Dit 
betreft dan inwoners uit Laarbeek die omgekomen zijn in of na de Tweede Wereldoorlog, in 
Nederlands Indië en Nieuw Guinea of bij latere oorlogs- of vredesmissies. Deze herdenking is 
in het gemeentehuis in Beek en Donk op zaterdag 14 november van 11.30 tot 13.00 uur en is 
openbaar. U bent van harte welkom.

Informatiebijeenkomst Gemeentelijke Zorgverzekering

De gemeente Laarbeek heeft speciaal voor mensen met een laag inkomen een gemeentelijke 
zorgverzekering bij CZ. De collectieve verzekering kan voordelig voor u zijn door de uitgebreide 
dekking, de collectiviteitskorting en omdat de gemeente bijdraagt aan de premie. U kunt 
deelnemen als u voldoet aan enkele voorwaarden, zoals een maximale inkomensgrens. 
Kijk voor meer informatie op www.peel6-1.nl, of bel 14 0492.

Peel 6.1 organiseert een informatiebijeenkomst over de gemeentelijke zorgverzekering op 
dinsdag 17 november van 14:30 tot 16:00 uur in Ontmoetingscentrum, Otterweg 29, Beek en 
Donk.

U bent van harte welkom!

Beperkte openingstijden op 12 en 13 november

In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis gesloten op donderdag 12 
november 2015 vanaf 11.30 uur. De afdeling burgerzaken is ook niet telefonisch bereikbaar.
Op vrijdag 13 november 2015 zijn wij weer geopend, met uitzondering van de balies van 
de afdeling burgerzaken. Die dag wordt het aanvraagstation voor het aanvragen en uitgeven 
van paspoorten en identiteitskaarten vervangen. Daardoor is niet mogelijk om de volgende 
producten aan te vragen óf op te halen: uittreksels, paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, 
eigen verklaringen, aangiften van adreswijzigingen, verklaring omtrent het gedrag, enzovoorts. 
Ook spoedaanvragen voor paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen die vóór 13 november 
zijn aangevraagd kunnen deze dag niet opgehaald worden.
Via www.laarbeek.nl is het wel mogelijk om digitaal uw verhuizing door te geven, uittreksels 
of een eigen verklaring aan te vragen. De medewerkers van de afdeling burgerzaken zijn 
telefonisch wel bereikbaar. Ook de balies voor bouwen en wonen en belastingen zijn gewoon 
geopend.

Bekendmaking verwijderen kledingcontainer Heuvelplein Beek en Donk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 november 2015 een container voor 
het inzamelen van kleding van het Heuvelplein in Beek en Donk laten verwijderen. Het betreft 
een blauw geschilderde bak, met daarop stickers met aanwijzingen over het inwerpen van 
kleding.
Het is niet duidelijk of de bak namens een goed doel neergezet is of van wie de inzamelbak is. 
De inzamelbak is in strijd met de Afvalstoffenverordening en zonder de benodigde vergunning 
of overleg op gemeentegrond geplaatst. Omdat de bak voor een verkeersonveilige situatie 
zorgde, is deze direct verwijderd en overgebracht naar de Gemeentewerf aan De Stater 4 in 
Lieshout.

De eigenaar kan de inzamelbak tot 26 november 2015 ophalen, tegen betaling van de 
gemaakte kosten (€ 40,-). Voor iedere week dat de inzamelbak later opgehaald wordt, wordt 
€ 10,- extra aan opslagkosten in rekening gebracht. Nadat de wettelijke opslagtermijn van 13 
weken is verstreken, zal de inzamelbak worden verkocht of vernietigd.

Aanvragen omgevingsvergunningen en sloopmelding

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
Lieshoutseweg 101 Aarle-Rixtel 03-11-2015 kappen van 3 bomen
Dorpsstraat 78 Aarle-Rixtel 05-11-2015 veranderen van een woning
Beemdkant 14 Lieshout 06-11-2015 bouwen van een woning

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Kloosterdreef 8 Aarle-Rixtel 05-11-2015 verwijderen van 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.

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.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in het 
gemeentehuis Laarbeek. 

Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Rijbewijs aanvragen?
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Bezwaarschriften

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 12 november 2015. www.laarbeek.nl 

Wijziging van het Reglement van orde raadsvergaderingen

In zijn vergadering van 5 november 2015 heeft de gemeenteraad van Laarbeek besloten om 
een nieuw reglement van orde voor de vergaderingen van de raad vast te stellen. 

Ten opzichte van het vorige reglement is een aantal bepalingen geschrapt, is de 
hoofdstukindeling gewijzigd en zijn bepalingen soms samengevoegd. Door de vele wijzigingen 
is daarom een compleet nieuw reglement van orde aan de raad voorgelegd. Een andere 
belangrijke wijziging gaat over het spreekrecht. Onderwerpen waarover men in de commissie 
al heeft ingesproken zullen van het spreekrecht in de raad worden uitgezonderd om een 
herhaling van zetten te voorkomen. Wanneer men over een onderwerp niet heeft ingesproken 
tijdens de commissievergadering blijft dat (met inachtneming van de uitzonderingen) tijdens de 
behandeling van dat onderwerp in de raad wel mogelijk. 

De nieuwe verordening treedt in werking op 13 november 2015 en kan gelezen worden op de 
site van de gemeente (www.laarbeek.nl). Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met 
de griffi e van de gemeente Laarbeek, tel. 0492 469700.

Aanleg hondenuitlaatstrook in Beek en Donk 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend besloten te hebben om een 
hondenuitlaatstrook aan te leggen ter hoogte van de Wijnkelderweg in Beek en Donk. Het 
besluit met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 13 november 2015 tot en met vrijdag 1 
januari 2016 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift indienen. Voordat 
u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met de heer Smeets. De 
heer Smeets bespreekt dan met u het genomen besluit. Bent u daarmee niet geholpen? Dan 
kunt u alsnog een beroepschrift sturen aan: De rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient 
binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat de 
rechtbank uw beroepschrift niet meer kan behandelen.

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) beroepschrift of een voorlopige voorziening? 
Neem dan contact op met de rechtbank Oost-Brabant, telefoon (073) 620 20 20.

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rix-
tel is natuurfotograaf. Hij schoot af-
gelopen jaren prachtige plaatjes in 
Laarbeek.

Gezellig rondje Laarbeek

Na elkaar al een paar maanden niet 
gezien of gesproken te hebben, had ik 
afgelopen zondagmorgen afgespro-
ken met mijn kameraad John om 
nog eens samen op pad te gaan. De 
weersvoorspelling was goed en ruim 
voor zonsopkomst togen we naar de 
stuw bij de waterzuivering om daar 
de zon op te zien komen. Het was 
erg mistig en helaas prikte de zon 
ook niet echt door de mist heen dus 

fotograferen was er niet bij. Op de 
terugweg naar de auto stuitten we 
nog op een jonge ree die ons op korte 
afstand stokstijf stil aan bleef staan te 
staren, alsof we buitenaardse wezens 
waren! Onze volgende stop was een 
plekje aan de rand van Laarbeek waar 
ik de in Nederland zeer zeldzame 
Spechtinktzwam wist te staan en daar 
hebben we ons, op onze buik liggend, 
een uurtje goed vermaakt met het 
fotograferen van deze prachtige pad-
denstoel. Daarna gingen we naar een 
plek waar John een week eerder ran-
suilen gezien had, en na een lekkere 
wandeling over de bospaden waarbij 
we het heldere tinkelende geluid van 
goudhaantjes om ons heen hoorden, 

kwamen we bij de plek aan. Helaas 
waren de ransuilen deze keer niet te 
bekennen maar dat mocht de pret 
niet drukken, het was toch genieten 
van de prachtige omgeving en het 
heerlijke herfstweer. Hierna gingen 
we nog naar onze hut in het bos van 
Noud Biemans waar ik enkele wek-
en geleden dit prachtige kleine maar 
oh zo vlugge vuurgoudhaantje kon 
fotograferen. Lekker wat bijkletsend 
met een bakje koffie hebben we ons 
hier ook nog een dik uurtje prima 
vermaakt. Alles bij elkaar hebben we 
een ochtend geweldig genoten van 
onze mooie Laarbeekse natuur en 
omgeving.

Cursus ‘Kennismaken met 
klassieke Muziek’
Beek en Donk - Deze cursus gaat 
met u in 12 thema-avonden door de 
Geschiedenis van de Muziek.   Op 
de eerste avond worden onderwer-
pen besproken zoals: wat is klassie-
ke muziek, het ontstaan en opbouw 
van orkesten, verschillen in orkesten, 
soorten orkest-instrumenten, de taak 
van dirigent, concertmeester en voor-
al Thematiek.    

Dit jaar worden de avonden be-
steed aan componisten zoals: von 
Bingen, des Prez, Händel, Bach, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Paganini, Brahms, Elgar, Fauré, Grieg, 
Debussy, Sjostakovitsj, Larsson en Pärt.  
 
Een korte beschrijving van hun leven, 
gevolgd door het ‘leren luisteren’ naar 
bepaalde werken uit hun omvangrijke 
oeuvre. Steeds gaat het om: Waar luis-
ter ik nou eigenlijk naar? Waar gaat dit 
werk over? Hoe zit deze compositie in 
elkaar? Hoe is het ontstaan?

Onderwerpen als Algemene 
Muziekleer en het Notenschrift ko-
men zijdelings en minimaal aan bod. 
Wel wordt er gekeken naar vaste 
structuren/schema’s welke worden 
toegepast binnen vele composities. 
Bovengenoemde en nog veel meer 
onderwerpen worden beantwoord op 
de cursus: ‘Kennismaken met Klassieke 
Muziek’, welke de werkgroep Educatie 
van Stichting ViERBINDEN bij vol-
doende belangstelling weer gaat orga-
niseren. 

Voor wie? 
De cursus is bestemd voor iedereen 
die belangstelling heeft voor klassie-
ke muziek maar er eigenlijk niets of te 
weinig van weet. Het is dus echt een 
kennismaking met... Een bepaalde 
vooropleiding, noten lezen en/of ver-
dere kennis is niet nodig en dus is de 
deelname echt laagdrempelig.

Cursusleiding
De cursus staat weer onder leiding 
van Boudewijn Hopman uit Beek en 
Donk. Hij werkte als orkestviolist met 
verschillende orkesten, studeerde vi-
ool bij Jan Elzinga en Joseph Belîk en 
was geruime tijd concertmeester van 
het ‘s-Hertogenbosch Filharmonisch 
Orkest. Hij beschikt dan ook over een 
ruime orkestervaring. 

Plaats, tijd, kosten
De cursus start in januari 2016 en 
wordt gegeven op donderdag-
avond van 19.30 tot 22.00 uur in 
het Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk. De kosten bedragen €120,00 
inclusief begeleidend materiaal en een 
kopje koffie of thee.

Aanmelden 
Voor een goed onderling contact en 
communicatie is het aantal plaatsen 
voor deze cursus beperkt tot maxi-
maal 22 deelnemers. U kunt zich op-
geven tot uiterlijk 1 december 2015. 
Voor verdere informatie en aanmel-
ding: Stichting ViERBINDEN, tele-
foon 0492-328800 of via e-mail: 
stichting@vierbinden.nl.

Tip Marcel! Bel: 0492-383103   
www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl
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Een aandeel in elkaar

Maak uw hypotheekdossier aan op rabobank.nl/hypotheekdossier

Met het Rabobank Hypotheekdossier berekent u in 30 minuten hoeveel u kunt lenen.

Zo legt u zelf eenvoudig de basis voor uw nieuwe hypotheek. Deel het dossier met

een adviseur van Rabobank Peel Noord en ga samen verder waar u gebleven bent. 

Uw persoonlijke Rabobank Hypotheekdossier

Wilt u toch liever een afspraak met een adviseur? Bel dan (0492) 39 19 19.

Als fundament
voor uw
droomhuis

Een
nauwkeurige

berekening
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Sinterklaas
Muziek, zang, dans, humor en magische trucs voor het hele gezin

Interactieve Sinterklaasshow in de Dreef
Aarle-Rixtel - Al een aantal weken 
klinken er door Aarle-Rixtel aller-
lei berichten vanuit Spanje en van-
af de stoomboot van Sinterklaas. 
Multifunctioneel centrum De Dreef 
is op 29 november het toneel van een 
nieuw initiatief. Dit is opgezet door 
de stichting Sinterklaas de Serie in 
samenwerking met ClearSound. Die 
dag is Sinterklaas uitgenodigd door 
onder anderen de Aarle-Rixtelnaren 
Bart Kersten, Johan van Bakel (stich-
ting Sinterklaas de Serie) en Patrick 
Bruinsma (ClearSound) om samen 
met zijn pieten een spannend avon-
tuur te komen beleven.                                                         

Na het succes van de eerst gemaakte 
Sinterklaasserie in 2011, ‘Sinterklaas 
en de gouden Pendule’, die bekroond 
is met ‘de Gouden Pepernoot’, is 
sinds 2012 de Stichting Sinterklaas 
de Serie een feit. Datzelfde jaar werd 
er wederom een serie opgenomen: 
‘Sinterklaas en de Pepernootfabriek’. 
Na 2012 is er geen serie meer op-
genomen, echter is toen al vrij 
snel het idee ontstaan om de kin-
deren te gaan vermaken met een 
Sinterklaasshow. Bart Kersten: “Onze 
Stichting Sinterklaas de Serie wil nu, 
na een tweetal jaren niets te hebben 
gedaan met serieopnames, toch weer 
de handen uit de mouwen steken. Dit 
keer geen serie maar een leuke show 
welke op 29 november om 12.30 uur 
in de toneelzaal van MFC de Dreef 
wordt gehouden. Hierin kunnen 250 
tot 300 mensen. De entree is slechts 
€5,00. Dit doen ze om het laagdrem-
pelig te houden. De kaartverkoop 
loopt al heel goed, maar het zou 
mooier zijn als het breder gedragen 
wordt in heel Laarbeek. We hebben 
een optie voor een tweede show, 
mocht de eerste uitverkocht zijn.”

Graag wil Bart benadrukken dat de 
entree wordt gebruikt om de kos-
ten te dekken. “Dit omdat wij geen 
sponsoren en subsidies hebben. Maar 
wel een ontzettend leuke middag 
willen verzorgen voor de kleintjes 
van Laarbeek. De show is volledig tot 
stand gekomen door een samenwer-
king met ClearSound licht en geluid, 
Sinterklaas de Serie en een hele hoop 
vrijwilligers. Evenals onze series is 
deze show dus niet commercieel”.  

Zelf zijn Bart en Johan al jaren goed 
bevriend met de Sint en zijn pieten. 
Zo helpen zij hem samen met tal van 
andere vrijwilligers bij bedrijfsbezoek-

jes, visites aan scholen en kinderdag-
verblijven of bij de kinderen thuis.  
 
Het belooft een interactieve show te 
worden voor het hele gezin met mu-
ziek, zang, dans, humor en magische 
trucs. Sinterklaas is de gehele middag 
aanwezig, om samen met de kinde-
ren een fantastische middag te bele-
ven waarop het verhaal ‘Sinterklaas 
en het verdwenen boek’ verteld 

wordt. Er komt zelfs een hele beken-
de in de show voor, die zorgt dat alles 
op zijn pootjes terecht komt….
 

Kaartjes à €5,00 zijn verkrijgbaar bij 
Snoeperij Jantje te Aarle-Rixtel (Di 
t/m Za: 9.30-16.30 uur) Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.fa-
cebook.com/sintshow

Er zijn al heel veel pieten aan het oe-
fenen op de boot. Zelfs Sinterklaas is 
er bijna klaar voor. Jullie komen toch 
ook?

 Wondergirl, een van de hoofdrolspelers, met natuurlijk de te winnen kaartjes!

Sinterklaas
Lieshout klaar voor verwelkoming Sint
Lieshout - Zie ginds komt de stoom-
boot uit Spanje weer aan, een liedje 
dat zaterdag helemaal tot zijn recht 
komt, want dan komt sinterklaas ook 
echt aan in Nederland. Zaterdag 14 
november meert hij aan in Meppel, 
dat wordt natuurlijk live op de tv uit-
gezonden. 

Diezelfde middag stuurt Sinterklaas al 
een boel pieten naar Lieshout om te 
helpen met de klompenactie. Vanaf 
14.00 uur kom je door heel Lieshout al 
pieten tegen die geld op komen halen 
voor de intocht. De dag daarna heeft 
Sinterklaas beloofd zelf naar Lieshout 
toe te komen.

Om 11.30 uur komt hij aan op de 
Heuvel in Lieshout, op de trap van het 

oude gemeentehuis, ook weer met 
heel veel pieten. Maak thuis alvast een 
tekening of een kleurplaat en geef die 
aan Sinterklaas of aan een van zijn pie-
ten, want dat vindt sinterklaas heel erg 
leuk. Alles is geregeld om Sinterklaas 
welkom te heten, alleen de trap van 
het oude gemeentehuis nog even 
schoonvegen en versieren natuurlijk, 
maar dat kan pas op het allerlaatst. De 
harmonie en de burgemeester zijn er 
ook om de Sint te verwelkomen, dus 
alles is tot in de puntjes geregeld. 

Kom gezellig met het hele gezin, papa 
en mama, opa en oma naar de Heuvel 
om Sinterklaas met zijn pieten welkom 
te heten. Het beloofd een gezellige in-
tocht te worden in Lieshout.

De MooiLaarbeekKrant mag 4 x 2 kaarten verloten! Wil jij deze winnen? Geef dan 
het juiste antwoord op de onderstaande vraag: 

Hoe noem je de hoed van Sinterklaas?
 

Mail je antwoord voor maandag 23 november naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl en wie 
weet ben jij er 29 november bij! 

Een ontzettend leuke 
middag voor de kleintjes

 van Laarbeek

Sinterklaaskienen met 
buurtvereniging Plan West
Lieshout – Buurtvereniging Plan 
West uit Lieshout houdt op woens-
dag 18 november haar jaarlijkse 
Sinterklaaskienavond.

Er zijn op deze avond prachtige speel-
goedkado’s als prijzen te winnen. Een 
bezoekje van zwarte Piet ontbreekt 
niet op deze avond. De avond vindt 
plaats in zaal de Koekoek aan de 

Dorpsstraat. Aanvang van de avond 
is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 
18.30 uur. Vanwege de belangstelling 
van andere jaren is het aan te raden 
om tijdig aanwezig te zijn. De organi-
satie hoopt u op deze avond te mogen 
begroeten. De kienavonden zijn voor 
iedereen en de opbrengst komt geheel 
ten goede aan buurtvereniging Plan 
West. 

Speelgoedkado’s als prijs te winnen

Sinterklaasboot meert aan in jachthaven

Aarle-Rixtel - Bijna is het weer zover, 
Sinterklaas komt naar Aarle-Rixtel. 
Dit jaar heeft het Sinterklaascomité 
zondag 15 november mogen noteren 
van de planpiet. De boot meert weer 
aan bij de jachthaven van Aarle-Rixtel 
aan de Havenweg. Het programma 
begint om 12.30 uur.
 
Natuurlijk hopen zij zoveel moge-
lijk mensen te mogen begroeten, 
want iedereen is welkom. Na ont-
vangst door burgermeester Ronnes 
gaan ze gezamenlijk in optocht 
naar Multifunctioneel Centrum De 

Dreef met de volgende route: brug 
Havenweg, Klokkengietersstraat 
– Dorpsstraat – Kannelustweg – 
Lage Hoeve- De Malthezer – De 
Duivenakker.
 
Het programma in de dreef start van-
af 14.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom bij het welkomstfeest van 
Sinterklaas en zijn zwarte pieten. Er 
zijn optredens door allerlei verenigin-
gen uit Aarle-Rixtel. Sinterklaas heeft 
er zin in en het beloofd een spannende 
en gezellige middag te worden.

Sinterklaas en zijn pieten verheugen zich op het bezoek

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Sint- en Kerstmarkt in de Waterpoort
Beek en Donk - In de Waterpoort 
wordt op 18 november een Sint- en 
Kerstmarkt gehouden. In samenwer-
king met De Waterpoort en DBC 
Nieuwe Werf houden ze een braderie 
waar van alles te koop is.

De spullen zijn met veel plezier ge-
maakt door cliënten met een verstan-
delijke beperking van stichting ORO, 

vrijwilligers en bewoners van de ap-
partementen van De Waterpoort. De 
organisatie hoopt dat ze veel mensen 
mogen begroeten om te komen zien 
wat ze allemaal maken en te bieden 
hebben.

Er is koffie met appeltaart te verkrij-
gen en er worden wafels gebakken. 
De braderie is geopend van 10.00 

tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 
uur. De ingang van de braderie is 
via de ontmoetingsruimte van De 
Waterpoort, ingang Rubenslaan/
Rembrantplein. Graag tot woensdag 
18 november.
 

Wijziging route Sint Beek en Donk
Beek en Donk - In verband met de 
afsluiting van de Schoolstraat in 
Beek en Donk heeft Sinterklaas met 
zijn pieten besloten de route door 
het dorp aan te passen.

De route die de Sint nu neemt 
loopt via: Pater de Leeuwstraat, 
Burgemeester Seelenlaan, Oude 
Bemmerstraat, Kapelstraat, 
Brouwersstraat, Otterweg, Pater 
Becanusstraat en afsluiting op het 
Heuvelplein.
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Grando. Koken. Baden. Genieten.

“Samen komen we tot uw 
droomontwerp.”

Stefano Antoni,

Ondernemer Grando Helmond

Actieweek.

* Vraag naar de voorwaarden. 

€ 6.499,-

€ 5.950,-

Grando Helmond
Engelseweg 202 (achter Texaco benzinestation), tel.: 0492 - 545535, grando.nl

+ 

montage of

demontage

cadeau!

0% BTW!*

VAN 17 T/M 22 NOV.

Van € 7.863,-, 
nú voor

Van € 7.199,-, 
nú voor

Extra voordeel bij
Grando Helmond!*

Ook op zondag 22 november staan wij voor u klaar!

Mooie momenten met Middelbare Meiden
De zaal was goed gevuld in het 
Dorpshuis Tejater voor het caba-
retprogramma ‘Meiden met ballen’ 
op zaterdag 7 november. Het podi-
um was bezaaid met ballen en het 
wachten was op de ‘Middelbare 
Meiden’. Lang geleden heb ik al 
eens een optreden van deze kanjers 
gezien en ik was benieuwd of de 
tand des tijds bij hen hard had toe-
geslagen. Het begin deed me in elk 
geval sterk denken aan mijn eigen 
situatie. Annemarie Henselmans en 
Hanny Kroeze kwamen op in fitnes-
stenue. Het was meteen duidelijk 
wie de ijverige sporter was en wie 
liever iets anders deed. Daarover en 
over nog veel meer zaken ging het 
zaterdag, onder professionele be-
geleiding van de musici Rob Roele-
veld en Rob Hogenkamp. Veel was 
herkenbaar. Het wordt er niet beter 
op met de jaren. De kipfiletjes, de 
onderkinnen, de billen en de voort-

durende strijd met het gewicht. Ge-
sprekken over de voedselhype, wat 
je niet meer mag eten en wat je juist 
wel moet eten. Het konden zo maar 
je buurvrouwen zijn die voor een 
praatje bij je op de koffie waren. Het 
was een programma vol humor met 
af en toe hilarische situaties. Slag-
room kloppen met een vibrator, een 
urineflesje dat gevuld moest wor-
den, gescheiden en op zoek naar 
een nieuwe liefde via internet. Maar 
plots was daar in de zaal die knap-
pe vent en zoals het in het dagelijks 
leven ook gebeurt, was hij toch niet 
zo knap toen het licht aan was. In 
de aankondiging stond vermeld dat 
het een cabaretprogramma was dat 
vooral 35-plussers aan zou spreken. 
Die leeftijd kan wel opgerekt wor-
den tot de 80-plussers vind ik. Bij de 
act over het verzorgingshuis, komt 
het dan wel heel dicht bij. Het was 
een spetterende show met mooie 

liedjes. Een avondje ongekunstelde 
lol. Hopelijk blijven deze meiden 
nog lang doorgaan. 

Nelly de Groot-Cooijmans

RECENSIE

Wijnactie harmonie Sint Caecilia Lieshout en Mariahout
Lieshout/Mariahout - Harmonie Sint 
Caecilia houdt zaterdag 14 november 
haar jaarlijkse wijnactie in Lieshout en 
Mariahout. Vanaf 10.00 uur gaan de 
muzikanten huis aan huis om de met 
zorg geselecteerde rode en witte wijn 

aan te bieden. De opbrengst komt ge-
heel ten goede aan de verenigingskas.

De wijnactie loopt al vanaf 1999. Sint 
Caecilia biedt voor de feestdagen haar 
‘Vin du Kiosk’ aan, voor kopers om zelf 
van te genieten, of om te schenken. 
Door de intensievere samenwerking 
van de drie Laarbeekse harmonieën 
hebben ook harmonie O&U uit Beek 
en Donk en harmonie De Goede Hoop 
uit Aarle-Rixtel dit succesvolle concept 
overgenomen en wordt gezamenlijk 
de wijnen ingekocht. 

De opbrengsten van de wijnactie ko-
men ten goede aan de harmonie, 
een vereniging die voor de burgers 
van de beide kerkdorpen klaarstaat 
als men daarom vraagt. Jaarlijks 
wordt de wijn gekozen door een 

speciaal samengesteld panel van le-
den, die de doorsnee smaak van van 
de Laarbeekse bevolking vertegen-
woordigden. Verrassend was dat beide 
wijnen, evenals het voorgaande jaar, 
wederom door het panel als beste wij-
nen verkozen zijn.

De witte wijn is een Colombard/Ugni 
Blanc - Chardonnay geworden, een 
wijn uit het zuidwesten van Frankrijk. 
In de smaak levendig en fris. Een frui- 
tige, zachte en niet té droge witte wijn. 
De rode wijn is een Cabernet-Merlot, 
een volle elegant drinkende rode wijn 
uit het zuid Franse achterland van 
Cruzy. Hij is fruitige en kruidige, maar 
vooral toegankelijke wijn. De wijn kost 
€6,00 per fles of €35,00 per doos.

Uitnodiging bijeenkomst 
agrarische vrouwen ZLTO
Laarbeek – De commissie van agrari-
sche vrouwen wil hierbij alle agrari-
sche vrouwen van ZLTO Laarbeek uit-
nodigen voor een bijeenkomst, welke 
verzorgd wordt door Pieter Swinkels. 
Hij is docent Veehouderij op De 
Groene Campus in Helmond, redac-
teur bij het vakblad Varkens.nl en hij 
is LEAN coach.

LEAN is een management vorm, af-
komstig uit Japan. Pieter gaat vertel-
len hoe men dat thuis kan gebruiken. 
Door middel van voorbeelden zoals: 
Men heeft een prima kraamstal pro-
tocol maar toch gaat het telkens niet 

zoals men wil. Dit geldt voor de var-
kenshouderij, maar natuurlijk zijn hier 
ook voorbeelden van in alle agrarische 
sectoren. Wat kan men daaraan ver-
anderen? 

Door middel van een spel komen er 
verschillende vormen voor efficiënte 
bedrijfsvoering aan de orde . Denk 
hierbij aan bv. timemanagement. 
Samen met Pieter gaan de agrarische 
vrouwen aan de slag en willen ze er 
een boeiende, interactieve maar vooral 
leuke avond van maken. Deze avond 
is op maandag 16 november om 20.00 
uur in het buurthuis in Mariahout.

Voorbespreking Partij 
Nieuw Laarbeek

Laarbeek – PNL houdt maandag 16 
november haar openbare voorbe-
spreking ter voorbereiding op de 
commissievergaderingen van die 
week. 

Op deze voorbespreking komen de pun-
ten aan de orde zoals die op de agenda 
staan, onder andere voorstellen inzake de 
vorming van werkbedrijf Atlant de Peel, 
verlenging van de dienstovereenkomsten 
met Helmond, kadernota schulddienst-
verlening Peel 6.1, plan van aanpak verla-
gen uitgaven van de BUIG-gelden (= geld 
wat voor de uitkeringen bedoeld is), de 
uitrol van zorg dichterbij ic sociale wijk-
teams, hondenpoepbeleid, onderhoud 
gemeentelijke gebouwen, bestemmings-
plan boerderijwoning op Eyckenlust, ho-
recagelegenheid Asdonkseweg in Aarle-
Rixtel, boerderijsplitsing Bemmerstraat 8 
in Beek en Donk, wijziging bouwvlak Prof. 
Dondersweg 8 te beek en Donk, Bidbook 
Brabant Corridor, leegstand Heuvel te 

Lieshout, evaluatie verkoop reststroken, 
erfpacht bouwkavels Bemmer IV, de re-
kenkamercommissie, Handhavingsnota 
2016-2019, retailnota Laarbeek, belas-
tingverordeningen 2016 en de 2e tussen-
rapportage 2015. 

De volledige agenda met bijbehorende 
stukken kunt u raadplegen op de website 
van de gemeente Laarbeek, klikken bij 
‘Meteen naar’ op ‘Bestuur en organisatie’ 
en dan op ‘vergaderkalender/-stukken’. 
Ook kunt u de gratis app ‘iBabs’ installe-
ren op uw tablet, en daarbij de gemeente 
Laarbeek selecteren. Bij emailadres én bij 
wachtwoord vult u beide keren ‘burger’ 
in. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meepra-
ten, heeft u vragen of opmerkingen, ook 
over andere onderwerpen, dan bent u van 
harte welkom op maandag 16 november, 
aanvang 20.00 uur, in het Buurthuis te 
Mariahout. De koffie en thee staan klaar.

NIEUW
op 

biologische 

basis

Migho Klusbedrijf 06-20640881

KOZIJNREINIGER 
SPECIALIST 
voor al uw 
verweerde 
kunststof en 
aluminium kozijnen 
van huis en bedrijfspand
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Voorverkoop Carnabeats 2016 gestart
Lieshout - De Carnabeats organisatie 
start op 11 november met de uitgave 
van een beperkt aantal voorverkoop 
kaarten ‘vliegende vis’ tickets ge-
noemd. Voorgaande jaren waren kaar-
ten voor Carnabeats onverwachts snel 
uitverkocht. Het was een overdonde-
rend succes met een totale opkomst van 
2 avonden van ca. 1200 voornamelijk 
Laarbeekse jongeren in de leeftijd van 
13 tot en met 17 jaar. 

Om ervoor te zorgen dat de kaartver-
koop meer verspreid verloopt en dus ie-
dereen kans heeft op een kaartje start de 
organisatie dit jaar met het verkopen van 
tickets in drie fases. De eerste fase zijn de 
‘vliegende vis tickets’ welke tevens deel 
uit maken van het thema. Deze tickets 
zijn extra voordelig en vanaf woensdag 
11 november 2015 te koop bij D.I.O.-
drogisterij Mark aan de Dorpsstraat 5 te 
Lieshout. Het betreft een combi-ticket 
voor Carnabeats 2016. Het voordeel 
van deze tickets is dat je zeker bent van 
je plekje in de zaal van Carnabeats, maar 
daarnaast zijn ze ook veel goedkoper. 
Slecht €5,00 voor 2 avonden (zaterdag 
en maandag), dus wees er vliegensvlug 

bij want er zijn slechts een beperkt aan-
tal kaartjes verkrijgbaar en op=op. Na de 
‘vliegende vis’ fase gaan half december 
de normale tickets in de verkoop ge-
naamd ‘dolfijn’ tickets. De derde fase 
betreft de laatste kaarten aan de deur, 
mits uitverkocht. Kijk op carnabeats.nl 
voor meer informatie.

Nog meer voordeel
Koop je een vliegende vis ticket voor 
Carnabeats 2016, dan krijg je tevens 
een kortingsbon. Ter inlevering van 

deze bon krijg je het 2e kaartje voor de 
disco JingleBeats gratis. De kerstdisco 
wordt gehouden in Club Energy in het 
Dorpshuis van Lieshout op 12 decem-
ber. Party Jockey Tim heeft weer genoeg 
ideeën over de spectaculaire invulling 
van deze avond voor de jeugd van het 
voortgezet onderwijs t/m 15 jaar en be-
zorgt je een onvergetelijke avond. Het 
is een mooie gelegenheid om met alle 
carnabeats fans alvast een heerlijke kerst 
te vieren.

Beek en Donk – Durf jij het aan? Vrijdag 
de 13e is het weer zover. Aangezien 
Halloween nog maar net achter de rug is, 
blijft Tienerwerk De Boemerang nog even 
in deze sferen hangen. Deze vrijdag is het 
namelijk Friday the 13th!

Trek je Halloweenoutfit nog 1x uit de kast. 
Voor alle tieners van Beek en Donk staat 
weer een gruwelijke gezellige discoavond 
op het programma. Voor deze disco heeft 
Tienerwerk De Boemerang de fantastische 

DJ Bon Jaski weten te strikken. 

Heb jij zin in een avond helemaal uit je 
dak gaan op een vette beat? Meld je 
dan snel aan via het inschrijfformulier op 
www.boemerangbeekendonk.nl. Je mag 
een vriend(innetje) meenemen (uiteraard 
dient hij of zij wel minimaal 10 jaar te 
zijn) en de toegang is gratis. Tienerwerk 
de Boemerang en haar vrijwilligers kijken 
ernaar uit om samen met jullie een avond 
flink te knallen.

Gruwelijk gezellige disco
bij De Boemerang

Tienerwerken Laarbeek op zoek naar versterking

Laarbeek - Al sinds jaar en dag zijn een 
aantal groepen vrijwilligers bezig om 
voor de jongeren binnen Laarbeek de 
leukste, spannendste, gaafste en cool-
ste activiteiten te organiseren. Deze 
vrijwilligers zijn gemotiveerd en suc-
cesvol hierin. Met een variërend pro-
gramma het hele jaar door proberen zij 
de jongeren te bereiken en te binden 
aan de kernen Lieshout, Mariahout, 
Aarle-Rixtel en Beek en Donk. 
 
Zij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers binnen hun bestaande enthousi-
aste team, welke samen met de huidige 
vrijwilligers een leerzame, spannende, 
gezonde en sportieve activiteiten willen 
opzetten binnen een inspirerende om-
geving. De jongeren maken vrienden, 
gaan met elkaar om en worden gebon-
den aan de dorpen binnen de kernen. 
 
Jij kunt hier ook aan deelnemen en 
samen met hen groeien en vernieu-
wen. Binnen de tienerwerken is er ruim-
te voor ontwikkeling, samenwerking en 
organiseren van evenementen. Hierin 
kun je zelf aangegeven hoeveel tijd en 
energie je hierin wilt stoppen. Wil je af 

en toe ondersteunen, dan zouden ze je 
kunnen vragen om tijdens een evene-
ment te assisteren. Wil je af en toe een 
evenement organiseren en kunnen zij je 
hierin helpen, dan kan dit in overleg met 
de kern waarin je dit zou willen gaan 
doen. Wil je een bestuursfunctie binnen 
een kern, dan behoort dat ook tot de 
mogelijkheden. 

Vacatures
Tienerwerk Laarbeek is op zoek naar: 
organisatietalenten, toezichthouders, 
medewerkers eenvoudige klusjes, ad-
ministratie, beheren websites en social 
media, bestuursleden, oproepkrach-
ten en MAS stage.
 
Tijd is een belangrijk bezit. De mensen 
van de tienerwerken weten dit als geen 
ander en dit speerpunt staat bij de tie-
nerwerken hoog in het vaandel. Jij be-
paalt wat je wil, wat je kan en wat de 
mogelijkheden zijn. Samen bekijken ze 
deze mogelijkheden. Zou je het leuk 
vinden om een keer een tienerwerk van 
dichtbij mee te maken of wil je meer in-
formatie, dan kun je dit kenbaar maken 
via info@tienerwerklaarbeek.nl.

Alle tienerwerken binnen de kernen 
Laarbeek bieden mogelijkheden: &RG 
Teens (Lieshout), Yammas (Mariahout), 
Cendra (Aarle-Rixtel) en De Boemerang 
(Beek en Donk).

Wat hebben ze zoal gedaan
Verschillende muziekevenementen 
met verschillende thema’s, disco-
zwemmen, bounceballen, trampoline 
springen, Toverland, Bobbejaanland, 
Halloweentocht, schaatsen, crea work-
shops, BBQ, speurtochten, hunt and 
hide, kruisboogschieten, crazy 88, mei-
denavond, DJ contest, maar ook voor-
lichting over pesten, drugs en huiswerk. 
Kortom een hele waslijst met evene-
menten die ze met jouw hulp nog lan-
ger zou kunnen maken. 
 
Neem eens een kijkje op de verschil-
lende websites voor alle verhalen, fo-
to’s en mensen achter de schermen via 
www.tienerwerklaarbeek.nl. De huidige 
vrijwilligers willen graag, maar kunnen 
het niet alleen. Kunnen ze dit samen 
met jou?

Muldershof zet zich in voor vluchtelingengezinnen
Beek en Donk - Vanuit de kerstge-
dachte willen de kinderen van Brede 
School De Muldershof uit Beek en 
Donk dit jaar tijdens hun kerstviering 
op donderdag 17 december graag iets 
extra’s doen voor de vluchtelingenge-
zinnen die in deze regio worden op-
gevangen.

Tijdens de kerstviering versieren de 
kinderen kerstdozen en vullen deze 
met ingezamelde spullen. De kerst-
pakketten worden aan het einde van 
de dag overhandigd aan de lokale 
afdeling van het Rode Kruis. Om zo-
veel mogelijk goederen in te zamelen, 
deden de kinderen reeds een oproep 
aan u in de MooiLaarbeekKrant. Het 
goede nieuws is dat zij al enkele dona-
ties hebben mogen ontvangen, maar 
deze donaties zijn nog niet genoeg 

om tachtig pakketten mee te kunnen 
vullen.

Lokale supermarktactie
Een aantal kinderen staan daarom in 
Beek en Donk tussen 10.00 en 12.00 
uur op zaterdag 14 november in de 
Jan Linders en de Emté supermarkt en 
op zaterdag 21 november in de Plus 
supermarkt met een selectie aan pro-
ducten voor in de kerstpakketten. U 
kunt vervolgens deze actie steunen 
door in de winkel uit deze selectie een 
of meerdere producten te kiezen voor 
in uw winkelwagen, deze met uw re-
guliere boodschappen af te rekenen 
aan de kassa en deze producten ten 
slotte aan de kinderen te geven.

Doneren van spullen
Daarnaast zijn de kinderen ook nog 

steeds op zoek naar ongebruikte win-
teraccessoires voor het hele gezin, 
zoals warme sokken, wanten, mutsen 
en sjaals én knutselmaterialen om de 
dozen te versieren, zoals inpakpapier, 
gekleurd karton, stickers, decoratielint 
en andere decoratiematerialen. Kunt 
u de kinderen van Brede School De 
Muldershof hiermee helpen, dan kunt 
u mailen naar: muldershof@eenbes.
nl. Vergeet u niet om in uw e-mail het 
volgende te
vermelden: eventueel van welke in-
stantie of welk bedrijf u bent, wat u 
wilt doneren en hoeveel u wilt done-
ren?

De kinderen van Brede School De 
Muldershof wensen u in ieder geval 
alvast een ‘gezellig samenzijn’ tijdens 
de komende feestmaand.

Laarbeek – ‘Raar maar waar’ was het the-
ma van de kinderboekenweek dit jaar. 
De kinderen van alle lagere scholen van 
Laarbeek hebben allemaal via de school 
een hele rare kleurplaat gekregen die ze 
konden inleveren bij van Helvoort boek 
en kantoor in Beek en Donk. 

Hele mooie kunstwerken zijn er ingele-
verd, de ene nog kleurrijker dan de an-
dere. Woensdag 4 november was de 
uitreiking van de prijzen van de mooiste 
meesterwerken. Iedereen bedankt voor 

het inleveren van zoveel kleurplaten. De 
1e prijs is gewonnen door Jayson, de 2e 
prijs door Gwen Gilsing en de 3e prijs 
door Danique Gilsing.

Verder zijn er nog diverse troost/aan-
moedigingsprijzen uitgereikt aan Sophie, 
Lucas, Rens, Meike, Thijn, Daan, Eelke, 
Resy, Floor, Tim en Daan. Daarnaast heeft 
groep 6 van Basisschool ’t Otterke zich 
ook helemaal uitgeleefd op de kleurplaat. 
Enkele leerlingen van die klas, hebben een 
prijs in ontvangst genomen.

Poppenkastvoorstelling 
‘Sinterklaas’ in Kouwenbergs kerkje
Aarle-Rixtel - In het Kouwenbergs kerk-
je in Aarle-Rixtel wordt op woensdag 
18 november een speciale Sinterklaas-
poppenkastvoorstelling gehouden. De 
voorstelling wordt verzorgd door de be-
kende poppenspeler Benk Janssen met 
zijn Kris-Kras-poppenkast. 

Benk is nog een van de weinige mensen die 
zich van een authentieke poppenkast met 
de bekende Jan Klaassen en Katrijn bedient. 
Deze keer gaat Jan Klaassen Sinterklaas 
helpen bij het uitzoeken en verdelen van 

de vele kadootjes, waarbij hij een prachtig 
avontuur beleefd. Uiteraard ontbreekt ook 
Zwarte Piet niet.

De voorstelling begint om 15.00 uur. Het 
entreekaartje kost €3,00 en is ook van te 
voren te bestellen via tel. 0492-382943.

Zondag 22 november is er weer een optre-
den van de bekende muziekgroep Simits. 
Dit concert begint om 14.30 uur. Kaartjes 
à €5,00 zijn ook te bestellen via 0492-
382943.

Prijsuitreiking kleurwedstrijd van 
Helvoort Boek en Kantoor
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MooiLaarbeekkrant
Win een totale make-over tijdens het evenement

Eerste editie Ladies & Luxury by night
Lieshout – De eerste editie van Ladies 
& Luxury by night vindt vrijdag 13 
november plaats. Op dit evenement 
vindt u alles op het gebied van Beauty 
en Lifestyle door verschillende lokale 
ondernemers. Deze avond is ontstaan 
uit het gezamenlijke idee van onder-
nemers Inge Vervoort (Inge’s Beauty 
Studio) en Eefje Ruwers-Timmers 
(Eefje’s Nagelstudio). 

Het initiatief dat twee maanden ge-
leden spontaan begon, is in een kort 
tijdsbestek uitgegroeid tot een gla-
moureus en avondvullend evene-
ment. Om 20.30 uur wordt u ontvan-
gen met een welkomstdrankje. Laat u 
vervolgens meeslepen in de sfeervolle, 
luxe avond. Onder het genot van een 
hapje en een drankje kijkt u naar de 
verschillende demonstraties, de mo-
deshows of laat uzelf informeren door 
de professionals aan hun stand. Ook 
kunt u inspiratie opdoen bij de beauty 
en lifestyle experts.

Tot 21.30 uur zijn er loten verkrijg-
baar waarmee u een totale make-over 
kunt winnen. Denk hierbij aan nieuwe 
kleding, een nieuw kapsel, passende 
make-up en manicure. De winna-
res wordt in de loop van de avond 
bekendgemaakt en de metamorfo-
se vindt gedurende het evenement 
plaats. Aan het eind van de avond 
wordt het resultaat gepresenteerd, 
waarna ze eindigen met een spette-
rende afterparty! Daarnaast kunt u 
als gast van Ladies & Luxury by night 
gebruik maken van leuke acties bij de 
verschillende bedrijven. 

Deelnemende bedrijven
Sanne’s Voetzorg, ambulant medisch 

pedicure; Gabzz, Voor het lekkerste 
ambachtelijke ijs, (workshop)cupca-
kes, taarten en bonbons; Bloemend, 
voor de mooiste bloemen, woon-
accessoires en cadeauartikelen; 
Haarstudio Frency, voor een eerlijk 
advies over kapsel en kleur; Hidde & 
Jilles, voor sfeervolle woonaccessoires 
of interieuradvies; Emmy’s Mode voor 
chique-casual dameskleding; Kleur uw 
Leven, kleuradvies en imagocoach; 
Fillers & More, dé cosmetische kliniek 
voor gezichtsbehandelingen; Massage 
praktijk Adfontes, voor body, mind 
en soul; Your Wish, voor wimper- en 
wenkbrauw extensions; Leef!, praktijk 
voor voetreflexzonetherapie; By biba, 
voor de leukste Biba-sieraden en ac-
cessoires; Eefje’s Nagelstudio, dé na-
gelspecialist voor Laarbeek en omstre-
ken; Inge’s Beauty Studio, uw expert 

op het gebied van huidverzorging en 
visagie.

Dansstudio Mara verzorgt tijdens 
deze avond een buikdansoptreden, 
Geertsema Entertainment verzorgt de 
muziek en afterparty.

Ladies & Luxury by night vindt plaats 
op vrijdag 13 november vanaf 20.30 
uur in Zaal de Koekoek te Lieshout. 
Kom vooral op tijd zodat u niets van 
het programma hoeft te missen en 
neem uw vriendinnen, moeder, doch-
ter(s) of buurvrouw gezellig mee! De 
entree is gratis.

Vrijdag de dertiende een ongeluks-
dag? Zij zorgen dat je héél gelukkig 
naar huis gaat.

Organisatoren Eefje Ruwers-Timmers (l) en Inge Vervoort (r) 

Opvoering toneelstuk ‘Een vrouw voor elke dag’ 

Jeugdtoneel Lieshout klaar voor 
uitvoeringen
Lieshout - Nog een paar dagen en dan is 
het zo ver. In het Dorpshuis van Lieshout 
gaat om 20.00 uur het doek open voor 
het toneelstuk, ‘Een vrouw voor elke 
dag’. Maar voor dat het zo ver is, moet 
er nog veel gebeuren, een doorloop spe-
len zonder hulp van de regisseur, licht 
en geluidsplan uitwerken en het podium 
moet nog in elkaar worden gezet, maar 
ook behangen, geschilderd en aange-
kleed worden. 

Heel veel dingen kunnen pas op het laat-
ste moment dat hoort zo bij het toneel. 
De spelers gaan de laatste dagen nog 
flink oefenen en hebben woensdag 11 
november de generale repetitie gehad. 
Bij deze generale repetitie mogen de spe-
lers van het groottoneel van toneelver-
eniging de Vriendenkring komen kijken. 
Dan draaien de rollen zich om, want bij 
de generale van het groottoneel mogen 
de jeugdspelers ook komen kijken. 

Nu het dichterbij komt wordt het steeds 
spannender, maar een dosis spanning 
hoort er ook bij, dat maakt de spelers 
scherper.    

De toneelgroep hoopt dat ze veel 
publiek mogen begroeten op vrijdag 
13 en zaterdag 14 november in het 
Dorpshuis in Lieshout. Voor de prijs van 
een kaartje hoef je het niet te laten dat 
is €4,00. Kaartjes zijn te koop bij van 
Berlo Top 1 Toys aan de Dorpstraat in 
Lieshout of aan de kassa op de avond 
van de uitvoeringen. 

De spelers gaan er nog een paar keer 
flink tegen aan met oefenen, nog even 
de puntjes op de i zetten, maar 13 no-
vember zijn ze er helemaal klaar voor 
om twee mooie voorstellingen neer te 
zetten.

Repair Café Laarbeek op woensdag 18 november

Repareren en ontmoeten in het Dorpshuis
Laarbeek - De Dorpsraad van Lieshout 
houdt op woensdag 18 november 
het maandelijkse Repair Café. In het 
Dorpshuis van Lieshout draait het dan 
allemaal om repareren en ontmoeten. 
Tussen 13.30 en 16.00 uur staan di-
verse vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstukken, 
fietsen en klein huishoudelijk elektri-
sche apparatuur kunnen daar allemaal 
een tweede kans krijgen. Gereedschap 
en materialen zijn aanwezig.  Mensen 
die het Repair Café bezoeken, ne-
men 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 gooit men 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 en omgeving. Het dient 
ook om bewoners op een andere ma-
nier met elkaar in contact te brengen. 
En te ontdekken dat er heel veel ken-
nis en praktische vaardigheden in de 
buurt aanwezig zijn. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten in 
de buurt. Maar bovenal willen ze met 
het Repair Café laten zien dat repare-
ren leuk is, en vaak heel makkelijk.

Kienen met de Katholieke Vrouwenvereniging
Lieshout – De Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout houdt 
op vrijdag 13 november een kien-
avond in het Dorpshuis. 

Er zijn mooie prijzen te winnen en er 
is een jackpot. De zaal gaat open om 
19.00 uur en het kienen begint om 
20.00 uur. Iedereen is welkom om mee 
te doen. Het Dorpshuis is gelegen aan 
de Grotenhof te Lieshout.

Laarbeekse ondernemers stellen diensten/producten beschikbaar

Dienstenveiling Nurses with a Mission
Gemert/Laarbeek - Liselotte Peters, 
Meike van Riet, Kristel van Berne en 
Ellen van der Zanden zijn samen ‘Nurses 
with a Mission’. Allemaal volgen zij de 
opleiding Verpleegkunde aan het ROC 
de Leijgraaf in Veghel en zijn ze werk-
zaam binnen het GGZ Oost Brabant als 
leerling-verpleegkundige.

In februari 2016 gaan de meiden voor 
5,5 week naar Gambia en Senegal om 
daar vrijwilligerswerk te doen bij ver-
schillende instellingen en lokale posten. 
Dit is op eigen initiatief en het betreft 
ook geen regulier deel van hun oplei-
ding. Toch heeft het ROC en GGZ Oost 
Brabant dit goedgekeurd en verlenen 
hun medewerking maar feit blijft dat 
ze op eigen kosten en in eigen tijd dit 
moeten gaan doen. Kijk voor meer info 

op www.nurseswithamission.simplesite.
com. Daarom proberen ze nu door mid-
del van verschillende sponsoracties geld 
binnen te halen om zo hun vrijwilligers-
werk te bekostigen. Op zaterdagavond 
28 november vanaf 20.30 uur houden ze 
een grote goederen en dienstenveiling in 
‘t Ridderhof in Gemert. De eigenaar van 
‘t Ridderhof heeft zijn zaal gratis voor 
hen beschikbaar gesteld en na afsluiting 
van de veiling zetten ze de avond ge-
zellig voort met muziek van de Beek en 
Donkse DJ Dutch Tribbiani! Er zijn ook 
een aantal Laarbeekse ondernemers die 
een dienst of product voor hen beschik-
baar gesteld hebben voor deze avond. 
Zo heeft Boekweit Transport uit Lieshout 
een vrachtwagen kraancombinatie met 
chauffeur beschikbaar gesteld voor 4 uur 
op een zaterdag. Ook de Beek en Donkse 

schoonheidsspecialiste Ria Meulensteen 
heeft tweemaal een pedicurebehande-
ling gesponsord. WiSH Outdoor doet 
ook mee en sponsort twee weekendtic-
kets inclusief campingplaatsen.

Deze avond is gratis toegankelijk voor 
iedereen en ze hopen op veel publiek. 
Vele bedrijven hebben mooie diensten 
beschikbaar gesteld die ze deze avond 
mogen veilen en op deze manier hopen 
de meiden een mooi bedrag op te ha-
len. Dus zet deze datum in je agenda en 
kom op zaterdag 28 november een kijk-
je nemen en een bod doen op een van 
de mooie veilingen en help hen op deze 
manier bij hun vrijwilligerswerk in Afrika!

Laarbeek - Ben Rooijakkers, zelf-
hulpdeskundige en bestuurslid van 
ZelfhulpVerbind.nl houdt op dinsdag 
17 november de maandelijkse bij-
eenkomst van Contactgroep Laarbeek 
in het Fransiscushof, op het adres 
Fransiscushof 17 te Lieshout. De bij-
eenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur 
en de toegang, koffie of thee zijn gra-
tis. 

De klok is verzet, donkere jaargetijden 
als herfst en winter staan voor de deur, 
ook jouw toekomst begint ‘nu’ op het 
moment dat je dit leest en je misschien 
wat minder voelt. Je hoeft niet altijd 
naar de punten van je eigen schoe-
nen te kijken of naar de binnenkant 
van jezelf, kijk om je heen of omhoog. 
Neem in je op hoe mensen naar jou 
kijken. Zie hun glimlach en uitgesto-
ken handen. Ervaar de spelende kin-
deren en mensen met een fysieke be-
perking die geduldig voortschuifelen 
gebruikmakend van hun loopmiddel 

of sneller gaan dan jij in hun scootmo-
biel of moderne rolstoelen. Ruik het 
versgebakken brood bij de bakker en 
zie de postbodes ook in deze periode 
door weer en wind brieven bezorgen. 
Misschien brengt hij/zij wel een brief 
naar jouw adres. Adem diep in, geniet 
van alle kleuren en ruik de natuur. De 
lucht van vers rottende bladeren die 
weer mest vormen voor het groen van 
volgend jaar. Voel de zon die nog ver-
bazend veel kracht heeft voor deze tijd 
van het jaar. Luister naar de vogels of 
het intieme gesprek dat een passeren-
de puber via zijn/haar mobieltje voert 
en dat je wel moet volgen of je wilt 
of niet. Kijk vaker in de spiegel en zie 
daar niet steeds je treurige zelf, je min-
derwaardige zelf, je weglopende zelf, 
je beperkte zelf, je opgesloten zelf, je 
met jezelf ontevreden zelf. Dat ben jij 
niet. 

Verwijt jezelf niet dat je niet geworden 
bent wie je wilde zijn of je leven anders 

verliep dan verwacht. Veracht jezelf 
niet. Dit ben je wel, want je ziet je 
mooie zelf en jij mag er ZIJN. Vind je-
zelf alles behalve een zeur die anderen 
lastigvalt. Kijk naar jezelf en de mo-
gelijkheden die je hebt. Zet je eerste 
stap richting herstel en maak kennis 
met het warme bad van zelfhulp. Gun 
jezelf die verwennerij van herkenning, 
erkenning en wederzijds begrip tussen 
ervaringsgenoten.

Praten met een lotgenoot helpt echt 
je positieve spiegelbeeld te herstel-
len; makkelijker om te gaan met de 
situatie waarin je leeft; en het zonder 
schuldgevoel weer kiezen voor jezelf. 
Deelname is gratis en anoniem. Wilt 
u meer informatie of zich aanmelden 
dan kan dat via: Ben Rooijakkers, 
Telefoonnummer: 06 51915657 en 
E-mail: ben@zelfhulpverbindt.nl. Kijk 
ook eens op www.zelfregietool.nl en 
lees ervaringen van mensen zoals jij.

Stichting NSGK collecteert in Laarbeek

Bijeenkomst Contactgroep Laarbeek

Laarbeek – De Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind bestaat 
dit jaar 65 jaar. In de derde week van 
november (16 tot en met 21 novem-
ber) vindt de landelijke collecteweek 
plaats. 

Een team van ruim 11.000 vrijwilligers 
zet zich in om tijdens die week zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor kin-
deren en jongeren met een handicap. 
Ook in Laarbeek wordt er deze week 
gecollecteerd.

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%
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Mega-enthousiast beginsignaal Muziek=COOL
Aarle-Rixtel - De Muziek=COOL-
activiteiten die in september en okto-
ber plaatsvonden - het kiezen en la-
ter het ophalen van de instrumenten 
– werden vooral gezien als voorbe-
reiding, na de herfstvakantie ging het 
seizoen15/16 dan écht goed van start.

68 Kinderen uit de groepen 6 van alle 
drie de Aarle-Rixtelse basisscholen 
gaan ’muzileren’, dat is musiceren en 
leren tegelijk. Zij zijn vorige week be-
gonnen met zowel de buitenschoolse 
instrumentlessen als met een orkestles 
op school. De opkomst bij de instru-
mentlessen, die na schooltijd worden 
gegeven in groepjes van gelijke instru-
menten, was verrassend hoog. Ouders 
en kinderen realiseren zich dat het ze-
ker verstandig is om deze gratis lessen 
te volgen, om op deze manier wegwijs 
te worden op het instrument en de al-
lereerste vaardigheden onder de knie 
te krijgen. Het resultaat na de eerste 
les was nogal divers, wat natuurlijk te 
maken heeft met het type instrument. 
Terwijl de fluitistjes vooral bezig zijn 
geweest met de ingewikkelde opdracht 
om er achter te komen welke vinger op 
welke knop hoort, werd tijdens de ba-
ritonles al een hele bladzijde van het 
lesboek doorgewerkt. Dat kun je dus 
rustig een vliegende start noemen.

Vrijdag waren er tijdens schooltijd de 
allereerste orkestlessen. Op elk van 
de drie scholen was dit een ware be-
levenis. Dirk Verhoeven van Harmonie 
De Goede Hoop die deze orkestlessen 
geeft, bekeek eerst met de kinderen sa-
men wie er waar moet zitten in de or-
kestopstelling. Toen dat duidelijk was, 
volgde voor iedereen de uitdaging om 
de lessenaar op te zetten, want hoe zet 
je zo’n muziekstandaard nou in ’s he-
melsnaam in elkaar? En evenzogoed: 
hoe krijg je hem straks aan het einde 
van de les weer in dat kleine tasje? Na 
dit vrolijk kwartiertje gerommel met 

stoelen, lessenaars en instrumenten, 
had Dirk een prachtig orkest voor zich. 
Hoogste tijd voor de leerlingen om zich 
eens goed te laten horen, vond de diri-
gent. “Allemaal blazen en wel zo hard 
als je maar kan!” Nou dat hoefde hij 
maar één keer te zeggen: dit was dui-
delijk een mega-enthousiast startsig-
naal! De aftrap van seizoen 15/16 was 
een feit. 

Daarna was het tijd om een beetje seri-
euzer te gaan oefenen. Ook eens laten 
horen zo zacht als maar kan. En pro-
beer eens allemaal dezelfde toonhoog-
te te vinden. Wat de kinderen zó onder 
de knie hadden, was het gezamenlijk 
tegelijk inzetten en, als de dirigent het 
aangeeft, ook allemaal tegelijk weer 
stoppen. Dat bleek ‘een fluitje van een 
cent’. 

Deze mooie aftrap belooft veel goeds 
voor het komende seizoen. Over en-
kele weken zullen de muzileerlingen 
hun eerste optreden geven op school 
en ook in het dorp zullen zij zich de 
komende tijd laten horen. U wordt via 
deze krant op de hoogte gehouden of 
u kunt het project volgen via Facebook.

Uitdaging voor de kinderen van De Heindert: zo zacht mogelijk blazen

Ledenontmoeting Rabobank 
druk bezocht

Laarbeek - In sporthal De Dreef in 
Aarle-Rixtel vond maandag 9 novem-
ber de jaarlijkse ledenontmoeting van 
Rabobank Peel Noord plaats. 

Ruim 650 aanwezigen lieten zich infor-
meren over de ontwikkelingen bij de 
bank en werden op entertainende wijze 
meegenomen door bioloog Patrick van 

Veen in de wereld van de apen en de so-
ciale lessen die we hieruit kunnen leren. 
Vrijwilligers van diverse verenigingen 
hadden een aandeel in het succes van de 
bijeenkomst en verdienden zo een mooie 
bijdrage voor hun clubkas. Thema van de 
bijeenkomst was dan ook participeren en 
samenwerken.

Wist je dat er oneindig veel mogelijkheden 
zijn om met behulp van het juiste karpet je 
interieur te verfraaien, knusser en warmer te 
maken en er een hele persoonlijke tint aan 
te geven? Yvonne Verhorevoort, eigenaresse 
van House of JAB by Verstappen Interiors 
in Helmond, vertelt uitvoerig over de 
mogelijkheden.

Yvonne, waarom kies je voor een karpet in je 
huis?
“Om te beginnen, verrijkt een karpet je 
woonruimte. Een karpet geeft sfeer en kleur 
aan je interieur en zorgt voor een goede 
akoestiek. Bovendien brengt een karpet losse 
elementen bij elkaar. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een bank, een losse stoel, een bijzettafel 
en een salontafel. Wanneer je hier een 
karpet tussen legt, dan worden al deze ‘losse 
onderdelen’ automatisch op of rondom het 
karpet geplaatst.” 

Er zijn karpetten in diverse prijsklassen en 
van verschillende materialen. Kan iedereen bij 
jullie terecht Yvonne?
“Jazeker, iedereen is welkom! In onze 
showroom hebben we heel veel verschillende 
karpetten uitgestald liggen. Bovendien hebben 
we heel veel beeldmateriaal voorhanden en 
een grote voorraad stalen in onze winkel 
hangen, zodat we heel gericht advies kunnen 
geven. Dat is wat we graag doen en waar we 
goed in zijn: persoonlijk advies geven en ideeën 
uitwerken naar de wens van de klant en naar 
de inrichting van diens interieur. Ieder karpet is 
uniek en wordt op maat gemaakt en geleverd. 
Of je nu kiest voor een dun karpet of voor een 
meer exclusievere variant, je bent hier aan het 
goede adres.”

Van wat voor materialen worden karpetten 
zoal gemaakt?
Yvonne vervolgt: “ Er is heel veel verschil in 
karpetten. Je hebt wollen karpetten maar er 
zijn ook karpetten gemaakt van synthetisch 
materiaal, van zijde, van vilt en andere 
natuurlijke materialen zoals sisal en kokos. 
Maar niet alleen het materiaal kan verschillen, 
ook de dikte van een karpet is optioneel 
en – minstens zo belangrijk – de manier van 
afwerken. Een dik karpet wordt als één geheel 
geknoopt maar er zijn ook andere opties zoals 
festineren en banderen. Bij festineren wordt 
een karpet machinaal afgewerkt met een 
stikrand. Bij banderen wordt een karpet luxer 
afgewerkt met een dikkere rand rondom. 
Deze rand is bijvoorbeeld van nubuck of leer. 
Afhankelijk van dikte en afwerking hoeft een 
karpet dus niet per definitie duur te zijn.”

Hoe kan een karpet voor karakter zorgen 
Yvonne?
“We hebben hele mooie, doordachte 
ontwerpen in ons assortiment. Ik noem als 
voorbeeld hiervan bijvoorbeeld de ‘Red 
Thread Collection’. Deze collectie gaat uit van 
de zogenaamde ‘rode draad’ door je leven 
en probeert deze (persoonlijke) levensweg 

te vertalen naar het karpet. Er loopt dan als 
het ware een rode lijn door het ontwerp van 
het karpet. Je kunt het zo persoonlijk maken 
als je zelf wilt. Maar ook het combineren 
van karpetten zorgt voor een ‘statement’ 
look. Denk hierbij aan een rond karpet dat 
bijvoorbeeld is ingeweven op de hoek van 
een vierkant karpet. Een combinatie van 
materialen, kleuren en motieven of het gebruik 
van verschillende hoogtes of structuren geeft 
je karpet ook karakter. 

Zoals gebruikelijk, zet Yvonne de do’s en 
don’ts nog even op een rijtje:
Do’s:
• Wanneer je kiest voor een ondertapijt onder 

een dun karpet, creëer je het gevoel en de 
luxe van een dik karpet;

• Informeer eerst naar de mogelijkheden en 
vraag ons vrijblijvend om advies; op die 
manier weet je wat je krijgt;

• Zet je bank eens op het karpet; dit geeft een 
hele warme sfeer.

Don’ts:
• Afhankelijk van dikte en afwerking hoeft een 

karpet niet altijd duur te zijn. Informeer wat 
de mogelijkheden binnen jouw budget zijn;

• Koop niet te snel en zonder interieuradvies 
een karpet. Laat je adviseren en maak je 
karpet op die manier zo persoonlijk mogelijk.

Nieuwsgierig geworden naar de 
mogelijkheden? Yvonne en haar team helpen 
je graag bij het kiezen van een karpet dat 
past bij de rest van jouw interieur en dat 
past bij jouw budget. Loop eens binnen in de 
inspiratieshowroom van House of JAB aan de 
Burgemeester van Houtlaan 4a in Helmond. 
Wil je een vrijblijvende afspraak maken voor 
advies? Bel dan 0492-522857. Welkom!

EEN KARPET GEEFT EEN INTERIEUR SFEER ÉN KARAKTER

HOUSE OF JAB BY VERSTAPPEN INTERIORS • BURGEMEESTER VAN HOUTLAAN 4A, HELMOND • 0492 522857 • WWW.HOUSEOFJAB.NL

Interieurspecialist Yvonne Verhorevoort geeft advies!

Harmonie De Goede Hoop houdt 
oudijzeractie
Aarle-Rixtel – Bij harmonie De 
Goede Hoop kan iedereen op za-
terdag 14 november weer oude 
metalen inleveren. Tussen 9.00 
en 11.00 uur kunt u daarvoor te-
recht op het terrein tussen de 
Boerenbond en Grand Café Stout 
aan de Dorpsstraat. Leden van de 
harmonie zijn daar dan aanwezig 
om de materialen in ontvangst te 
nemen. 

Alle soorten oude metalen zijn 
welkom. Daarnaast ook: elektra-
kabels, witgoed en oude compu-
ters. Indien uw spullen te zwaar 
of te omvangrijk zijn om ze te 

brengen, dan komen leden van de 
harmonie ze op die dag na 11.00 
uur ook graag ophalen. Bel daar-
toe met Willem Verhoeven, tel. 
06-38900299. 

Grotere partijen komen ze ook 
graag tussentijds ophalen. Als u aan 
het opruimen bent en u wilt direct 
van uw spullen af, dan kunt u die 
deponeren op het eerder vermelde 
terrein tussen de Boerenbond en 
Stout aan de Dorpsstraat, op het 
verharde stukje tussen de platglas-
bak en de beukenhaag. De laatste 
datum van inzameling dit jaar is 
zaterdag 19 december.

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580
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Senseo koffi epads
3 zakken à 32/36 pads

11.97-12.45

2.50
liter 0.42

4 pakken

Sneetjes brood
rozijnenbrood, rozijnenbrood met spijs, 

mueslibrood of kwarkbolbrood
pakje 4 sneetjes

1.19/1.29

Uggo frisdrank
3 blikjes à 250 ml.

1.47

Bros, Lion, Smarties, 
KitKat of Nuts mini’s

2 zakken naar keuze

2.98-3.78

Vis Marine gerookte Noorse zalmfi let
pakje 100 gram

2.53

Markant steenoven pizza
2 stuks naar keuze

4.38

Varkenshaas
500 gram

7.49

Taksi
4 pakken à 1500 ml.

3.04-4.36

Daily Fresh Hollandse spruiten
2 zakken à 500 gram

1.78

1.00
2 zakken

4.99
kilo 9.98

1.99

2.89
2 zakken

10.00
3 zakken

1.00

3.00
2 stuks

1.00
liter 1.33

3 blikjes

MCD AARLE-RIXTEL IS DOOR NAAR DE 
VOLGENDE RONDE IN DE SUPERMARKT 

VAN HET JAAR VERKIEZING!
Hierdoor behoren wij tot de beste 10 van Noord-Brabant!

Bezoek ook onze website:

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

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

W 46 - Aanbiedingen gelden van maandag 9 t/m zaterdag 14 november 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
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Film over Limburgse kalkgraslanden en hellingbossen 

Filmavond bij IVN Laarbeek

Laarbeek - Bij het IVN Laarbeek is op 
donderdag 19 november een bijzon-
dere filmavond om 20.00 uur. Hans 
Melters heeft het dagelijks leven van 
dieren en planten in al zijn facetten 
gevangen in een anderhalf uur du-
rende film. Vóór de pauze wordt het 
kalkgrasland in beeld gebracht.  

De orchideeënvelden schitteren in 
het zonlicht met kleurrijke vlinders en 
andere kenmerkende bewoners van 
deze bijzondere biotoop. Na het zon-
nige kalkgrasland gaat de film via de 
bosrand dieper het hellingbos in waar 
bij schaduwrijke plekken de kijker stil 
wordt van een veld vol mannetjesor-
chissen, de geelgroene wespenorchis 
en het zeldzame vogelnestje. De poe-
len in het kalkgrasland en de beken in 
de hellingbossen kennen hun eigen 
bewoners en ontbreken in deze veel-
zijdige film niet. U geniet 1,5 uur lang 

van bloemen, vogels, vlinders, insec-
ten, reptielen en amfibieën en andere 
bewoners van het kalkgrasland en hel-
lingbossen in hun natuurlijk leefmilieu. 

Op bijgaande foto van Leo van den 
Heuvel is de staartmees te zien. Het is 
op deze foto wel heel duidelijk, waar-
om deze vogel zo is genoemd. Het is 
een van de vele dieren die in de hel-
lingbossen en kalkgraslanden waarge-
nomen kunnen worden.

Al dit moois is te zien in het IVN-
gebouw de Bimd aan de Beekseweg 
in Aarle-Rixtel. Komend vanaf de kom 
van Aarle-Rixtel is het de eerste zand-
weg rechts achter het volkstuincom-
plex. U bent van harte welkom. De 
toegang is gratis, en de gezelligheid 
ook.

De staartmees Fotograaf: Leo van den Heuvel

Upgraden of downgraden Lieshoutse weg?
Op 2 november j.l. is door pro-
vinciebestuurder Christophe van 
der Maat (VVD) het Bidbook ge-
presenteerd. Dit Bidbook is de 
regionale inbreng voor verdere 
gesprekken met het Rijk over de 
aanpak van de bereikbaarheid, de 
verkeersveiligheid en de leefbaar-
heid van Zuid-Nederland. Minister 
Schulz van Haegen heeft hierop 
reeds positief gereageerd door de 
aankondiging dat de A67 en A58 
versneld zullen worden aangepakt. 

Het Bidbook beschrijft ook het re-
aliseren van een toekomstbesten-
dige N279 tussen Veghel en Asten 
door de bestaande knelpunten op 
te lossen met aandacht voor slim-
me technieken en de leefomge-
vingskwaliteit. Voor Bidbook zie 
www.brabant.nl. 

CDA-Laarbeek vraagt zich echter 
af of we niet het ondergescho-
ven kindje worden van alle mooie 
plannen. In het Bidbook staat na-
melijk ook het volgende geschre-
ven: In het gebied tussen Eindho-
ven en Helmond sluipt het verkeer 
via het onderliggend wegennet 
naar de A67 en N279. Door het 
autoverkeer te bundelen op een 
beperkt aantal wegen, kan de leef-
omgevingskwaliteit in de rest van 
het gebied geborgd worden. De 
wegen waarop het verkeer wordt 
gebundeld, zijn de N615 Ge-
mert-Nuenen, de A270, de Ring in 
Eindhoven en de J.F. Kennedylaan.

De N615 loopt grotendeels over 
Laarbeeks grondgebied en behelst 
o.a. de Lieshoutseweg. Omdat het 
woonplan de Beekse Akkers langs 
deze weg is gesitueerd, heeft de 
Laarbeekse Raad aan het College 

de opdracht gegeven om de Lies-
houtse weg te ‘downgraden’; dat 
wil zeggen minder nadruk leggen 
op de weg als verkeersader maar 
meer rekening  houdend met 
de leefbaarheid die past bij een 
woonomgeving. Waar wij als CDA 
Laarbeek bang voor waren bij het 
niet doorgaan van de Oost-West 
verbinding dreigt nu te gaan ge-
beuren, namelijk het ‘upgraden’ 
van de Lieshoutse weg; dat wil 
zeggen het gemis aan een goede 
Oost-West verbinding compense-
ren door maatregelen voor vlotte 
verkeersdoorstroming over de Lie-
shoutse weg. Een duivels dilemma 
dus. 

Voorts zijn er maatregelen no-
dig voor een toekomstbestendige 
N279, de weg Veghel-Asten, en 
voor het afwikkelen van het ver-
keer naar en van de N279 en de 

snelweg A67. Het gemeentebe-
stuur van Laarbeek en zijn regio-
partners zullen deze maatregelen 
verder dienen uit te werken in een 
regionaal Bereikbaarheidsakkoord 
2016. De Laarbeekse politiek en 
burgers moeten alles uit de kast 
halen om wethouder van Zeeland 
te voorzien van en te steunen met 
ideeën voor slimme en robuuste 
oplossingen die bij de Provincie 
Brabant kunnen worden inge-
bracht. 

We zijn als CDA zeer benieuwd 
naar de stand van zaken bij het 
agendapunt ‘Noord-Oost Cor-
ridor’.  Dat punt komt aan de orde 
op 18 november tijdens de verga-
dering van de Commissie Ruimte-
lijk Domein.  We dienen naar een 
optimaal resultaat te streven voor 
Laarbeek. Vooral gefocust op de 
Lieshoutse weg en de rest van 

dit traject door Laarbeek met de 
problematiek van de Beekse brug, 
de oversteekplaatsen en zo meer; 
kortom naar een goede mix van 
minder overlast, meer veiligheid 
en betere verkeersdoorstroming. 

Albèr van der Aa
commissielid 
Ruimtelijk Domein

LEZERSPODIUM

Albèr van der Aa

Laarbeek - Leden van Vogelvereniging 
Laarbeek behaalde zeer goede resul-
taten bij 3 tentoonstellingen. 

Bij de kringkampioenschappen waar 
5 verenigingen aan deelnemen uit de 
regio werden de volgende resultaten 
geboekt: Antoon Driessen, Kampioen 
93 punten Kanarie lipochroom met 
wit, Kampioen 93 punten zilverbek. 
Tom Gruijters, Kampioen 92 punten 
Kanarie melanine met geel. Jos van 
Kemenade, Kampioen 94 punten ka-
narie postuur houding, Kampioen 93 
punten rijstvogel, Kampioen 92 pun-
ten Europese cultuur vogel, Zilver 93 
punten kanarie postuur overige, Brons 
93 punten kanarie postuur houding, 
Cees van Stokkum, Kampioen stam 
374 punten exoten, Kampioen 93 pun-
ten Australische prachtvinken. Remco 
Driessen, Zilver 91 punten tropische 
vogel. Jan janssen, Zilver 93 punten 

Kanarie postuur houding.  Gerard vd 
Akker, Zilver 92 punten europese cul-
tuur vogel. Als vereniging totaal werd 
zilver behaald.

Bij een internationale wedstrijd in 
Meijel werden de volgende resulta-
ten geboekt: Jan Engels, Kampioen 91 
punten parijse frise lichtbont, 
Kampioen  91 punten parijse frise 
donkerbont. Jan Janssen, Kampioen 
92 punten gloster corona melanine 
schimmel, Kampioen 92 punten irish 
fancy lipochroom schimmel, Zilver 90 
punten irish fancy lichtbont schimmel. 
Cees van Stokkum, Kampioen stam 
374 punten gordelgrasvink wildkleur, 
Kampioen 93 punten gordelgras-
vink wildkleur. Jos van Kemenade, 
Kampioen 92 punten irish fancy me-
lanine intensief, Kampioen 91 punten 
munchener melanine schimmel, Brons 
stel 179 punten irish fancy melanine 

schimmel. Tonnie van Alem, Zilver 90 
punten scotch fancy melanine inten-
sief.

Bij de agglomeratie kampioenschap-
pen in Nuenen werd Gerrie Bunthof 
kampioen 91 punten met een Fife 
Fancy en Ad Beks kampioen 91 pun-
ten met een stel Raza Espanol en kam-
pioen 91 punten met een Raza Espanol 
intensief.

Vogelvereniging Laarbeek feliciteert 
alle winnaars met deze mooie resul-
taten. Op dit moment zijn ze volop 
bezig met het organiseren van de 
Open Laarbeek kampioenschappen, 
de afsluitende tentoonstelling met een 
verkoopafdeling is in het weekend van 
27 tot en met 29 november. Zij infor-
meren u daar binnenkort over. 

Prachtige resultaten Vogelvereniging Laarbeek

Mijn vader heeft dementie, wat nu?

Alzheimer Café in Helmond
Laarbeek - Wat betekent het om een 
vader of moeder te hebben met de-
mentie? Hoe ga je om met de rollen 
die veranderen, de pijnlijke en con-
fronterende momenten in dit pro-
ces? Welke mooie momenten zijn 
er te benoemen en hoe kun je als 
kind(eren) je ouders ondersteunen? 

Een dochter van iemand met de-
mentie probeert op donderdag 19 
november deze vragen te beant-
woorden vanuit haar eigen ervarin-
gen. Heeft één van uw ouders een 
vorm van dementie of heeft u andere 
vragen over dementie? Wilt u con-
tact met lotgenoten, ervaringsdes-
kundigen, mantelzorgers of gewoon 
kennis maken in een ongedwongen 
sfeer?
Wees dan welkom op donderdag 
19 november in het Alzheimer Café 

in Helmond. Deze bijeenkomst is 
onder andere voor de inwoners 
van Laarbeek. Het Alzheimer Café 
is een ontmoetingsplaats voor ie-
dereen die met dementie, in wel-
ke vorm dan ook, te maken heeft. 
In een ongedwongen sfeer kunt 
u lotgenoten ontmoeten, infor-
matie krijgen en ervaringen delen. 
Elke derde donderdagavond van de 
maand in Zorginstelling Alphonsus, 
Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout in 
Helmond.  

Als u een bezoek wilt brengen aan 
het Alzheimer Café kunt u op 19 
november zonder aanmelding voor-
af langskomen. De entree is gratis. 
Vanaf 19.00 uur bent u van harte 
welkom voor een kopje koffie of 
thee, het programma start om 19.30 
uur. Na de inleiding is er tijd voor een 

drankje. Daarna kunt u vragen stel-
len en in discussie gaan. Rond 21.00 
uur, na de afsluiting, is er gelegen-
heid om nog iets te drinken en na te 
praten. Het Alzheimer Café sluit om 
21.30 uur. 

Als u vooraf vragen heeft kunt u 
contact opnemen met Lies van 
Houtem, Stichting LEVgroep Leven 
& Verbinden, telefoon 0492-598989 
(tijdens kantooruren).
 

Deze herfstfoto heb ik gemaakt in Aarle-Rixtel.

Groetjes, Stephan Lentjes

Mooi Gespot

Najaarsconcert gemengd koor Euphonia Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel Het Aarle-Rixtels ge-
mengd koor Euphonia houdt op zater-
dag 14 november haar najaarsconcert 
in de parochiekerk te Aarle-Rixtel. 
Medewerking wordt verleend door het 
Geldrops gemengd koor en door het 
Gerwens gemengd koor St. Caecilia.

Aanvang van dit concert is 20.00 uur 
en de toegang is gratis. Na afloop van 
dit concert is er nog een gezellig sa-
menzijn in het conferentiecentrum de 
Couwenbergh gelegen naast de kerk.

Mocht u na het concert interesse heb-
ben om bij het koor te komen zingen, 
kom dan eens vrijblijvend binnen lopen 
op een woensdagavond. Hun repetitie 
vangt aan om 20.00 uur ook in het 
conferentiecentrum de Couwenbergh.

Tonny Wijnands treedt op bij de Vrouwenbeweging
Beek en Donk – De Vrouwenbeweging 
Beek en Donk nodigt haar leden uit 
voor een avond in herberg ’t Huukske. 
Deze avond is op dinsdag 17 novem-
ber om 20.00 uur.

Zanger Tonny Wijnands uit 
Deurne verzorgt een optre-
den. Hij zingt liedjes waar men 
naar kan luisteren en die men 
gezellig mee kan zingen. Het 

belooft een gezellige avond te 
worden waar de leden van de 
Vrouwenbeweging weer heerlijk 
van kunnen genieten. 
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O P E N  D A G
Bouw-, Infra- en Schilderopleidingen 

OPLEIDINGEN BOUW|INFRA

MIERLO

15 NOVEMBER 
2015 

11:00 tot 16:00 uur

- TIMMEREN

- METSELEN 

- TEGELZETTEN

- STRAATMAKER

- VAKMAN GWW

- SCHILDEREN

- MIDDENKADER-
  FUNCTIONARIS BOUW 
  NIVEAU 4

Tel. 0492 - 66 55 05 • Goorsedijk 6 te Mierlo

15 NOVEMBER 15 NOVEMBER 

  FUNCTIONARIS BOUW   FUNCTIONARIS BOUW 

BERT VAN HEUGTEN
WORLDSKILLS KANDIDAAT BRICKLAYING

15 november 2015
KEIZERIN MARIALAAN 2 
NIEUWVELD 59 + 61, HELMOND
GOORSEDIJK 6, MIERLO

WWW.ROC-TERAA.NL 

11.00 - 16.00 uur

zondag

25
43

6/
8

Voorbespreking Algemeen 
Belang Laarbeek 
Laarbeek - ABL houdt zoals altijd een voorover-
leg bestemd voor alle geïnteresseerde inwoners 
van Laarbeek, om zodoende hun commissiele-
den de juiste boodschap mee te geven, welke 
ze uitvoerig in de komende vergaderingen te 
bespreken. 

Mocht u, zoals velen voor u, ook een punt, of 
meerdere punten voor deze commissieverga-
deringen samen met de fractieleden, hun wet-
houder, bestuur en ABL-leden willen bespreken, 
dan bent u van harte welkom op maandag 16 
november aan de Kapelstraat 34, tegenover 

de kerk te Donk. Aanvang 20.00 uur. Laat uw 
stem/mening tellen. 

De complete agendapunten kunt u vinden 
bij www.laarbeek.nl onder stukken van de 
Raadsvergadering.  U bent van harte welkom, 
de koffie en thee staan klaar.

Voorbespreking commissievergaderingen 
De Werkgroep
Laarbeek - De week van 16 november is weer 
de week van de commissievergaderingen. Bij 
de commissievergadering wordt het stand-
punt van de fractie tijdens de komende raads-
vergadering voorbereid. Het college mag er 
op rekenen dat het standpunt in de raad een 
logisch gevolg is op de meningsvorming is de 
commissie waarbij er geen duiveltjes uit de 
hoge hoed komen.

Hoewel ze tijdens de laatste raadsvergadering 
mee mochten maken dat niet elke fractie se-
rieus hoeft te worden genomen bij de voor-
bereidingen, weten ze zeker dat dit bij de 
Werkgroep en de coalitiepartijen wel het geval 
is.

Op de agenda van de commissie Sociaal 
Domein van 17.11 staan de voortgang van de 
transities peel 6.1 en de voorzieningenclusters 
en verder; Voorstellen met betrekking tot de 
vorming van het werkbedrijf Atlant; Kadernota 
schulddienstverlening; Plan van aanpak ver-
laging uitgaven onderdeel participatiewet; 
Uitrol zorg dichterbij over sociale wijkteam in 
Laarbeek.

Op de agenda van de commissie Ruimtelijk 
Domein van 18.11 staan de volgen-
de punten; de hondenpoep; Onderhoud 

gemeentelijke gebouwen; Boerderijwoning 
Buitenplaats Eyckenlust; Div. bestemmings-
plannen.

De commissie Algemene Zaken heeft op 19.11 
de volgende punten; Overzicht inhuur; Project 
reststroken Beek; Uitgifte bouwkavel Bemmer 
IV; Retail nota Laarbeek 2015.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de verder 
inhoud van de aangegeven punten of heeft u er 
een mening over kom dan met hen in gesprek. 
Dat kan op maandag 16 november om 20.15 
uur tijdens de voorbespreking in het Buurthuis 
van Mariahout. Bent u niet in de gelegenheid 
om naar die bijeenkomst te gaan maar wilt u 
toch aan geven hoe u er over denkt dan kunt 
u contact opnemen met  een van de commissie 
of raadsleden u kunt de mailadressen en con-
tactgegevens vinden op www.dewerkgroep.nl 

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek
Laarbeek - Volgende week staan de vergade-
ringen van de verschillende commissies op de 
agenda. Dinsdag 17 november vergadert de 
commissie Sociaal Domein over onderwerpen 
als de vorming van het Werkbedrijf Atlant de 
Peel, verlenging van de dienstovereenkomsten 
van de gemeente Helmond.

De documenten kunt u vinden op de site van de 
gemeente Laarbeek onder het icoontje ‘Bestuur 
en organisatie’ en vervolgens door te klikken 
op ‘vergaderkalander en vergaderstukken’. Op 
woensdag 18 november is het de beurt aan 

de leden van de commissie Ruimtelijk Domein 
om onder andere advies uit te brengen over de 
meerjarenplanning onderhoud van de gemeen-
telijke gebouwen in Laarbeek. Op donderdag 
vergadert de commissie Algemene Zaken.

Alle onderwerpen die op de agenda staan wor-
den tijdens het achterbanoverleg van aanstaan-
de maandag besproken door de leden van de 
fractie van de PvdA. U bent van harte welkom 
om uw mening voor te leggen en mee te praten. 
De koffie staat klaar om 19.00 in De Dreef aan 
de Duivenakker in Aarle-Rixtel.

De Begroting 2016: stijgende lasten 
Donderdag 5 november stond als belangrijk 
punt de Begroting 2016 op de raadsagenda. 
Een belangrijk stuk, want hierin wordt beschre-
ven wat de gemeente volgend jaar allemaal 
gaat doen, wat het kost en hoe het betaald 
wordt.

Wij, PNL, hebben tegen de Begroting gestemd. 
Niet omdat wij het volledig oneens zijn met 
dat wat er volgend jaar allemaal gaat gebeu-
ren. Wel omdat wij de overtuiging hebben dat 
het niet nodig is om de OZB met 10% extra 

te verhogen. Dat hebben wij dan ook tijdens 
de raadsvergadering duidelijk gemaakt, én een 
berekening gepresenteerd – met een positief 
meerjaren perspectief - waaruit bleek dat  die 
extra verhoging niet nodig was. En hoewel 
onze berekening gebaseerd was op feiten en 
cijfers van het college, werd deze weggestemd. 
Jammer: een gemiste kans voor de inwoners 
van Laarbeek. Ook hebben wij vraagtekens 
gezet bij de gelden die vrijkomen voor duur-
zaamheid.
Is het nodig dat – omgerekend -  ruim € 2,5 

miljoen exclusief en alleen gereserveerd wordt 
voor duurzaamheid? Dus niet bestaand beleid, 
met daarbij behorend budget, ombuigen naar 
meer duurzaam. Nee: het college en de coa-
litiepartijen willen extra geld voor duurzaam-
heid. Alsof het niet op kan! Waaraan het geld 
allemaal besteed gaat worden, is nog niet be-
kend.  “We go duurzaam”  is het credo.  Het 
geld is er, en volgend jaar wordt bekeken waar-
aan dat geld besteed gaat worden. En komt 
de gemeente geld tekort voor andere zaken? 
Geen probleem: de coalitiepartijen hebben im-

mers besloten dat als de gemeente geld tekort 
komt, dat dan gewoon de OZB weer extra ver-
hoogd wordt. 

Wij blijven ons uiterste best doen om dit te 
voorkomen, en hopen dat de coalitie nog tijdig 
ook het (led) licht ziet.

Fractie PNL 

LEZERSPODIUM
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Slagwerkgroep en Harmonieorkest pakken felbegeerde wisselbeker

St. Caecilia wint alles op Jumbo Muziekfestival 
Erp/Lieshout/Mariahout – Winst op 
alle fronten voor Harmonie St. Caecilia 
Lieshout, Mariahout tijdens het Jumbo 
Muziekfestival in Erp. Zowel de slag-
werkgroep als het harmonieorkest 
gingen naar huis met de felbegeerde 
wisselbeker.

Jaarlijks meten de muziekverenigingen 
van Kring Veghel de krachten tijdens 
het Jumbo muziekfestival. Het festival 
werd dit jaar gehouden in ontmoetings-
centrum ter Aa in Erp. De slagwerk-
groepen en harmonieorkesten komen 
uit in verschillende groepen ingedeeld 
op niveau. Naast de winst maken de 
orkesten ook kans op de Jumbocup 
wisseltrofee voor het hoogste aantal 
punten overall.

St. Caecilia wist bij zowel de slagwerk-
groepen als de harmonieorkesten de 
groepswinst en de wisseltrofee te win-
nen. De laatste keer dat ‘de dubbel’ 
werd behaald was in 2005. 

Bijzonder aan de winst bij beide orkes-
ten is dat ze onder leiding stonden van 
nieuwe dirigenten. De slagwerkgroep 

en het harmonieorkest zijn beide in 
het nieuwe muziekseizoen gestart on-
der leiding van een nieuwe dirigent en 
instructeur. De slagwerkgroep staat 

onder leiding van Rob van der Sommen 
en Hans Pastoor staat sinds de zomer-
vakantie voor het harmonieorkest.

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

maar onze zorg! 
Bekijk volgende week onze advertenti e 
voor de nieuwe zorgpremies of zie de 
zorgvergelijker op onze site www.vkgroep.nl

U kunt ook alti jd een afspraak maken 
met een van onze adviseurs

UW ZORG, ONZE BORG

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - Regiobank - Makelaardij
Vestigingen te Sint-Oedenrode, Beek en Donk,  Schijndel, Boxtel en Veghel

www.vkgroep.nl

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

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

HUISCOLLECTIE
COMPLETE BRIL DUN KUNSTSTOF 1.6 GEHARD EN ONTSPIEGELD

 

 
* recht op vergoeding zorgverzekeraar in 2015, maak er nu nog gebruik van!
* twee leesbrillen op maat gemaakt, gehard en ontspiegeld voor €100,00

* informeer naar de voorwaarden

 ENKELVOUDIG € 100,00
 VARILUX € 299,00

Wie herkent deze boerderij?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan 
per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord hier volgende 
week te lezen!

 

Op de foto van vorige week kwamen o.a. de volgende reacties binnen:

Mijn oplossing van de foto in MooiLaarbeek: 

Dit zijn o.a. twee zwagers van mij, Henk Sterken, Jan Konings en Frans Sterken.
Dit is een foto gemaakt met Aarle-Rixtel kermis in de Dorpsstraat voor de benzi-
nepomp van Thomassen.

Groetjes Leny Sterken-Martens

Beste redactie,
Deze foto is gemaakt in de Dorpsstraat met Aarle-Rixtel kermis begin jaren ‘50 
vorige eeuw. De personen op de foto zijn; broers Henk (links) en Frans Sterken 
(rechts) en in het midden  Jan Konings, allen uit Aarle-Rixtel.

Groet, Henk 
Sterken

Historische beelden

Heemlezing over Middeleeuws 
Zuidoost Brabant
Lieshout - Nico Arts, stadsarcheo-
loog van Eindhoven, houdt op don-
derdag 12 november om 20.00 uur 
in zaal ‘De Koekoek’ te Lieshout een 
lezing over ‘De middeleeuwen in het 
zuidoosten van Noord-Brabant: land-
schap, archeologie en geschiede-
nis’. De Heemkundekring ’t Hof van 
Liessent organiseert deze voordracht. 

Nico Arts schreef talrijke boeken 
over de middeleeuwse relatie tussen 
stad en platteland van Eindhoven 
en omgeving. Het huidig land-
schap dateert uit de middeleeuwen. 
Omstreeks het jaar 1200 is er sprake 
van de grote middeleeuwse over-
gang. Het klimaat is dan gunstig, 
er zijn nog geen oorlogen, de pest 
is nog ver weg, er worden nieuwe 
steden gesticht en ook de dorpen 
krijgen vorm. Ook ontstaan er elites 
die zich vestigen in voorname hui-
zen zoals kastelen en kloosters. Een 
groot deel van de dertiende eeuw 

is de eerste gouden eeuw van deze 
regio. Dankzij archeologisch on-
derzoek weten ze, dat de welvaart 
van deze regio mede bepaald onder 
invloed van de grote stad ’s-Herto-
genbosch in het noorden, destijds op 
een afstand van een dag lopen. Er 
waren verder verbindingen met an-
dere streken, zelfs met Frankrijk en 
Italië. Archeologische voorwerpen 
zoals munten en pelgrimsinsignes 
bewijzen dat. 

Nico Arts vertelt met veel beeldma-
teriaal het verhaal van de middel-
eeuwse oorsprong van deze samen-
leving.

LEZERSPODIUM
Coalitie stemt in met het maken van een 
toekomstbestendig en duurzaam Laarbeek!
Door het vaststellen van de begro-
ting voor 2016 slaat Laarbeek een 
nieuwe weg in. Duurzaam wordt 
de rode draad in het beleid. Door 1 
miljoen beschikbaar te stellen voor 
het stimuleren van duurzaamheid 
zijn we direct bezig met de toe-
komst van Laarbeek en haar inwo-
ners. Grote bedrijven hebben zich 
al aangemeld en willen meedenken 
met het realiseren van plannen. Het 
college heeft de precieze kaders 
nog niet bekend gemaakt op ba-
sis waarvan uw plan en/of idee in 
aanmerking kan komen voor een 
tegemoetkoming in kosten. Ook wij 
zijn hier benieuwd naar en roepen 
het college op hier zo snel mogelijk 
mee te komen. Maar als inwoner 
van Laarbeek kunt u hierover al wel 
nadenken. U kunt zich dan na de 
oproep in de MooiLaarbeekkrant of 
gemeentelijke website direct aan-
melden met uw plan of idee. Ga 
in gesprek en wie weet kunt u met 
uw ideeën er mede voor zorgen dat 
Laarbeek duurzaam de toekomst te-
gemoet gaat.

De begroting leidt dan wel tot het 
een verhoging van de OZB, maar 
laat u zich niet gek maken door 
grote woorden. De OZB zal ver-

hoogd worden maar we behoren 
desondanks tot de gemeenten met 
de laagste vaste lasten.  Voor een 
huishouden met een huis van € 
300.000,- is dit een verhoging van 
€ 29,- per jaar of te wel € 2,46 per 
maand. Hierdoor hoeven we niet te 
bezuinigen op vrijwilligers, vereni-
gingen of verdere nadelige maatre-
gelen te nemen in de zorg. Vooral 
in de zorg blijven veel zaken voor 
de toekomst onduidelijk en probe-
ren we als gemeente in te springen 
op de vele veranderingen en bezui-
nigingen die ons door het Rijk zijn 
opgelegd. Trots zijn we dan ook op 
het WMO beleidsplan samenge-
steld door de gemeente en heel veel 
inwoners. Iets democratischer vast-
stellen kan bijna niet. En zorg is voor 
elke bewoner in Laarbeek belangrijk 
van jong tot oud! Op deze bedra-
gen moet je als politieke partij niet 
willen bezuinigen.

Helaas hebben de oppositiepartij-
en, PNL en fractie Frans Biemans, 
tegen het subsidieprogramma ge-
stemd. Hierdoor komen er veel on-
zekerheden voor alle verenigingen 
die subsidie krijgen. Er zijn geen 
bezuinigingen in het subsidiepro-
gramma en de verdeelsleutel in dit 

programma is hetzelfde als die van 
jaren voorheen. Met degenen die 
opmerkingen hadden is toegezegd 
dat ze worden besproken en naar 
oplossingen worden gezocht. He-
laas was dit niet genoeg. We zullen 
dit agendapunt z.s.m. op de agen-
da van de raadsvergadering laten 
plaatsen, zodat alle vrijwilligers en 
verenigingen duidelijkheid krijgen 
waar ze aan toe zijn. Ze kunnen dan 
hun tijd en energie weer steken in 
activiteiten voor en met hun mooie 
vereniging. 

Het is de verantwoordelijkheid van 
de raad om Laarbeek toekomstbe-
stendig te maken en het een mooie 
gemeente te laten blijven om te wo-
nen. Dat kost soms wat lef maar dat 
betekent niet dat er onnodige risi-
co’s worden genomen. Wij steunen 
dit beleid want er wordt samenge-
werkt met de inwoners en bedrijven 
van Laarbeek en daar staan en gaan 
wij voor!

Fractie ABL 



Donderdag 12 november 201532 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

MooiBoerdonk

Actie Wok Mandarin 10% korting

Wok         Mandarin

HET WOKBUFFET
bestaat uit:

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Het warm bu� et bestaat uit:

Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Het koud bu� et bestaat uit:

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten. 

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele 

keuzerecepten bereiden.

Westers saladebu� et. Dessert-vruchtenbu� et:

U kunt kiezen zo vaak als u wilt.

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten. 

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele 

Westers saladebu� et. Dessert-vruchtenbu� et:

Onze deuren zijn weer geopend! 
Profi teer nu van 10% korting in de maand november.

Kerstmenu Wok Mandarin Mariahout

Mariastraat 22 • 5738 AJ Mariahout • T: 0499-425 491 • F: 0499-425 445

U kunt genieten van de bijzondere gerechten 
die onze koks voor u bereid hebben.

U bent van harte welkom op 1e en 2e kerstdag.

Van 16.00-18.30 uur 1e zitting, van 19.00-22.00 uur 2e zitting.

Gelieve te reserveren.

Het Kerstbuffet
2½ uur onbeperkt buffet, een unieke belevenis!
Volwassenen voor maar 26,50 excl. drankjes.

Kinderen 3 t/m 11 jaar 1,50 per levensjaar excl. drankjes.

HET KERSTWOKBUFFET
bestaat uit:

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Het warm buffet bestaat uit:
Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Het koud buffet bestaat uit:
Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

U kunt kiezen zo vaak als u wilt.

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

* All-inn 2 uur €33,- p.p. (incl. drankjes)
* All-inn 2½ uur €36,- p.p. (incl. drankjes)

*Exclusief jus d’orange en sterdrankjes

Wok Mandarin ● Mariastraat 22 ● 5738 AJ Mariahout ● T: 0499-425 491 

Onbeperkt bu� et, een unieke belevenis!
Dinsdag tot en met donderdag 

voor €16,50 p.p. excl. drank of €22,- p.p. inclusief drank voor 2 uur*
Vrijdag tot en met zondag 

voor €18,75 p.p. excl. drank of €24,- p.p. inclusief drank voor 2 uur*
Kinderen 3 t/m 11 jaar €1,- per levensjaar excl. drank

*Exclusief sterke drank

Leefbaarheid Boerdonk
Gezocht: Jongeren van 18 t/m 35 jaar die mee 
willen denken over leefbaarheid in Boerdonk!

Eind 2014 heeft het PON op verzoek van de 
vereniging kleine kernen (VKK) Noord-Bra-
bant en de Provincie een onderzoek uitge-
voerd onder jongeren over de leefbaarheid in 
kleine kernen voor jongeren van 18 t/m 35 
jaar in Noord-Brabant. Naar aanleiding van 
deze pilot is besloten om vier kleine kernen te 
selecteren voor een pilot in deze dorpen.
 
Boerdonk is geselecteerd voor deze pilot. Sinds 
kort is er een initiatiefgroep opgericht met als 
doel de leefbaarheid voor deze doelgroep te 
gaan verbeteren. Om een idee te krijgen van 
wat de wensen zijn onder de jongeren, wil-
len we een contactavond gaan organiseren. 
Tijdens deze avond willen we inventariseren 
wat de wensen zijn om de leefbaarheid in 
Boerdonk te verbeteren. Vandaar dat we alle 
jongeren die geïnteresseerd zijn, met een leef-
tijd tussen de 18 en 35 jaar, uit willen nodigen 
voor deze contactavond.  
 Deze avond wordt gehouden op 23 novem-
ber 2015 om 20.00 uur in de Basisschool Sint 
Nicolaas te Boerdonk. Het doel van de avond 
is om samen met jullie ideeën op te doen 
waarmee de leefbaarheid voor jongeren in 
Boerdonk kunnen verbeteren. Aan de hand 
van deze ideeën gaan we bekijken wat er wer-
kelijk mogelijk is om te realiseren.
 

Aanmelden voor deze avond kun je door te 
mailen naar carovilier@hotmail.com. Indien je 
niet aanwezig kan zijn, maar je wilt toch mee-
denken kan je ook ideeën naar dit e-mailadres 
doorsturen.
 
We hopen door een grote opkomst tot waar-
devolle ideeën te komen, waarmee de leef-
baarheid van Boerdonk van een nuttige im-
puls voorzien kan worden.
 
Namens initiatiefgroep ‘Licht op Jong’ Boer-
donk, Caro Vilier, Maartje van Alphen, Sabri 
v/d Akker. Ronald Bosman en Roy Huijbers

LEZERSPODIUM

Humoristische feestvergadering Club van 50

Boerdonk - De jaarlijkse feestvergadering van 
de Club van 50 werd vrijdag 6 november ge-
houden. Traditiegetrouw toog weer zo’n 150 
man naar de kantine voor de vergadering en de 
aansluitende tonpratersoptredens; waar heb je 
dat nog?

Het bestuur van de Club van 50 had groot 
nieuws, want met trots konden ze aankondigen 
dat wellicht al in de kerstvakantie de kantine 
wordt uitgebreid met een grote veranda. Dat dit 
een verrijking voor de voetbalclub betekent, is 
duidelijk. Een overdekt buitenterras is voor me-
nigeen het ultieme genieten. Denk er een biertje 
bij, het zonnetje of de BBQ en een sprankelende 
voetbalwedstrijd van Boerdonk. 

Verder waren er de gebruikelijke bestedingen 
voor jeugd, vereniging en het bloemetje voor 
gastvrouw Clara, en toen na ruim een kwartier 

vergaderen iedereen weer volledig was bijge-
praat over het wel en wee van de 2e grootste 
vereniging van Boerdonk was het tijd voor enter-
tainment. Twee tonpraters waren uitgenodigd, 
die beiden 2 buuts brachten. Jorlan Manders 
beet het spits scherp af, samen met zijn neef 
Henk en daarna nog een keer solo. Seksuele 
voorlichting hoefden we na deze 2 buuts niet 
meer te krijgen, want dat kregen ze genoeg. 
Hierna kwam Rob Verschuren in de creatie van 
Tarzan. Deze rasverteller had de auditie van Gèr 
Gespeuld gewonnen en moest op locatie gaan 
opnemen. In Afrika wel te verstaan, maar hij 
ging er niet met het vliegtuig heen want hij had 
in de krant gelezen dat KLM het afgelopen jaar 
30% van zijn klanten was verloren en bij Ryan 
Air liep aantal klanten terug. In zijn 2e buut keek 
hij als opa terug naar zijn mooie leven. Zij geno-
ten met volle teugen mee. Het was weer lachen 
geblazen.  

Boerdonk - Was het vorige week de koploper die 
verslagen werd, nu kwam de nummer laatst op 
bezoek. Nederwetten had nog slechts één over-
winning op zak. Het werd een zeer lastige wed-
strijd voor de Boerdonkenaren, mede door het 
fysieke spel van Nederwetten. De gasten hadden 
enkele prima kansen, maar hun handicap is sco-
ren, en zo ook vandaag. 

Met meer rust en precisie had Nederwetten zo-
maar met 0-2 voor kunnen staan. Het midden-
veld van Boerdonk had het zwaar tegen de veelal 
grotere spelers. Toch was het het middenveld met 
Sietze Penninx, Jesse Oppers, Luke v.d. Doelen, 
en Erik v.d. Bosch, die daar de slag begonnen te 
winnen door te proberen het voetballend op te 
lossen. Een knappe onderschepping van Sietze 
Penninx, die meteen Paul van Alphen diep stuurde 
en hem vrij voor de keeper zette, leverde de 1-0 
voorsprong op. Boerdonk kreeg meer grip op de 
wedstrijd. Deze werd wel wat onvriendelijker. De 
scheidsrechter had hierin, tegen allebei de elftallen, 

wel wat kordater op mogen treden. 

Na de rust gooide Daan Dortmans de wedstrijd 
meteen op slot door een fout in de achterhoede 
meteen af te straffen, 2-0, zeker na de 3-0 van Erik 
v.d. Bosch, die een prachtige goal maakte via een 
schot/voorzet. Nederwetten leek zich erbij neer te 
leggen maar was met twee doelpunten, één knap-
pe uitgespeelde goal en één van richting veran-
derd schot, terug in de wedstrijd. Met nog ruim 
20 minuten voetballen was het weer spannend. 
Maar gelegenheidsspits Jesse Oppers maakte met 
een schitterend afstandsschot aan alle illusies van 
de tegenstander een einde. Een dik verdiende 4-2 
overwinning. 

Nu twee weken geen voetbalcompetitie voor 
Boerdonk 1. Ze kunnen ze de accu weer opladen 
voor de volgende tegenstander, Elsendorp, en die 
heeft hier tegen Boerdonk al menig robbertje ge-
vochten op het voetbalveld. Dat zal op 29 novem-
ber zeker niet anders zijn.

Boerdonk verslaat Nederwetten: 4-2

RKSV Boerdonk wint opnieuw

Boerdonk – “Weet je waar dat op slaat? Niet? 
Dan vertel ik het eens gauw. Het is de titel van 
de klucht die toneelvereniging Gèr Gespeuld 
Boerdonk komend seizoen gaat spelen. Het is 
een stuk geschreven door Carl Slotboom, die de 
familie Bruinsma op vakantie laat gaan”. 

Maar niet zomaar een vakantie, nee een heuse 

cruise met alles erop en eraan. Interessante gas-
ten aan boord, uiteraard verwarring en dolle 
situaties. Kortom, genoeg ingrediënten om een 
gezellige toneelavond mee te kunnen maken in 
Boerdonk. De voorstellingen zijn 4, 5, 6, 9, 11 
en 12 maart en de kaartverkoop start 2 januari. 
Hou www.ger-gespeuld.nl in de gaten. Kaartjes 
kosten slechts €5,00. 

Ger Gespeuld: Blauw bloed, sigaren en 
zeebenen  
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Leefbaarheid Boerdonk

Sportend Laarbeek

16 Miljoen!
Wie kent het lied niet van die ‘16 
miljoen mensen, op dat hele kleine 
stukje aarde’!
Inderdaad veel mensen in een klein 
land en de laatste tijd komen er nog 
veel meer bij, als ik zo de berichten 
en het nieuws hoor, laat staan als de 
rest van deze vluchtelingenfamilies 
straks óók nog overkomen! Wel 
of niet terecht, ja of nee tegen 
het aanbieden van onderkomens, 
kun je deze mensen zomaar 
weigeren? Vooral mannen, minder 
vrouwen en ook kinderen, te boek 
staand als vluchteling voor wát 
dan ook, willen Europa in, willen 
Nederland in waar het een paradijs 
zou moeten zijn! Het levert nu al 
hopen problemen en tegenstand 
op, maar het is voor de KNVB te 
hopen dat deze ‘allochtonen’ zich 
niet gaan opstellen als één van 
die 16.000.000 bondscoaches die 
Nederland al pleegt te hebben! 
Nóg meer mensen met een mening 
omtrent het trainer- en leiderschap 
van het Nederlandse Elftal!
Wat er ook gaat gebeuren, de 
meningen van eenieder lopen 
ver uiteen, voor wat betreft het 
leiderschap van Danny Blind. Maar 
in deze ook de belangen!

De Nederlandse voetbalbond staat 
pal achter hun ‘trainer’, al was het 
alleen maar om hun eigen hachje te 
redden. Verder zullen de spelers ook 
hun meningen hebben en zal Van 
Persie, die niet geselecteerd is voor 
de komende oefenpotjes, als ook 
Kuyt, die door een telefoongesprek 
met Blind zich ook te kijk gesteld 

voelt, op z’n zachtst gezegd, niet 
echt weglopen met Blind. Zullen 
de meeste geselecteerden zich 
niet al te druk maken, geeft een 
‘broekie/snotneus’, alias Brenet ook 
ongezouten zijn mening over Blinds’ 
keuzes voor deze oefeninterlands!
Natuurlijk mag eenieder zijn mening 
geven, maar kom op zeg...
Wat moet je met zoveel meningen? 
Maakt het dan uit van wie ze 
komen? Wellicht wel en iedereen 
luister dáárnaar, met wie hij of zij 
de meeste compassie heeft. Of er 
überhaupt wat mee gedaan wordt, 
gedaan moet worden?
Dat is aan de bondscoach en de 
KNVB ‘himself’! Ik zou zeggen; 
“Doe er iets mee als je denkt er 
beter van te worden en laat het 
voorbij gaan, als het je niks doet!” 
Maar laat Danny eerst maar eens 
zijn werk doen en dan zien we later 
wel verder! De trainer kunnen we 
immers altijd nog de schuld geven, 
toch? Maar wint ie dadelijk tegen 
‘die Mannschaft’, zeker weten dat 
er dan 16 miljoen 
blij zijn!?

R. van den 
Enden

COLUMN

Novi Wieland en Michael Hollanders clubkampioenen bij de jeugd

Ruud van Kilsdonk en Anke van Dijk Clubkampioen BC Mixed

Beek en Donk – In sporthal d’n Ekker 
streden vrijdag 6 en zaterdag 7 no-
vember ruim 90 jeugd- en seniorenle-
den van Badmintonclub Mixed tijdens 
de jaarlijkse clubkampioenschappen 
om de titels. Na twee dagen vol ener-
verende partijen zijn de prijzen weer 
verdeeld. Mede dankzij een zeer goe-
de voorbereiding en een ervaren toer-
nooicommissie is het toernooi vlekke-
loos verlopen.

Energieke jeugd
Met ruim 40 inschrijvingen verdeeld 
over 3 klassen en 5 onderdelen per 
klasse is het een druk programma bij 
de jeugd. Desondanks wordt iedere 

leegstaande baan meteen door een 
groepje jeugdleden ‘ingepikt’ om sa-
men nog even lekker te badminton-
nen. Het enthousiasme en de energie 
straalt er vanaf. Als dan de volgen-
de wedstrijden worden omgeroepen 
sprinten ze weer naar hun baan om 
een nieuwe wedstrijd te gaan spelen. 
Tellen doen de kinderen zelf. De jong-
ste jeugd wordt wel begeleid door vol-
wassenen of door oudere jeugdleden, 
maar veel ingrijpen is niet nodig. Er 
wordt zeer sportief gespeeld, naar el-
kaar geluisterd en twijfelgevallen met 
elkaar opgelost. Zoals het hoort. De 
clubkampioenen bij de jeugd worden 
uiteindelijk Novi Wieland en Michael 

Hollanders. Michael wint voor de der-
de keer op rij de beker in de A-klasse 
en mag daarmee de wisselbeker hou-
den. 

Ervaren en onervaren senioren
Ook bij de volwassenen is het aantal 
inschrijvingen hoog. Een grote groep 
doet al jaren mee aan de kampioen-
schappen, maar dit jaar zijn er ook veel 
nieuwe leden die de strijd om de titels 
aangaan. En niet zonder succes. De 
dubbels worden door de toernooicom-
missie samengesteld. Dit levert dan 
ook ieder jaar zeer spannende partij-
en op die vaak zeer gelijk opgaan en 
met kleine verschillen worden beslist. 

Ook in de enkelspelen ligt het niveau 
dicht bij elkaar. Na diverse ereplaatsen 
is Ruud van Kilsdonk er dit jaar in ge-
slaagd om voor het eerste in zijn car-
rière clubkampioen te worden. Anke 
van Dijk prolongeerde haar titel en 
gaat volgend jaar op voor de triple. 

Barry van Heerwaarden Sportiviteitprijs
Inmiddels 8 jaar geleden is de naam-
drager van deze prijs overleden. Met 
deze prijs wil BC Mixed Barry en zijn 
gedachtengoed over badminton in le-
ven houden. Het is dan ook een grote 
eer om deze prijs toegekend te krijgen. 
Een commissie, bestaande uit de laat-
ste 5 winnaars van de prijs, bepaalt 

gedurende de clubkampioenschappen 
wie van de senioren de nieuwe win-
naar wordt. Voor het tweede jaar op 
rij heeft de vader van Barry, Piet van 
Heerwaarden, de prijs uitgereikt. Dit 
jaar aan Martijn van Oeffel. Wederom 
een zeer terechte winnaar.

Foto’s van het toernooi en alle prijs-
winnaars staan op de fotopagina van 
www.bcmixed.nl. Wil je niets missen 
van BC Mixed volg de vereniging 
dan ook op Facebook, Twitter en 
Instagram.

Koppelstraat 9              Aarle Rixtel  
06 - 8227 1840    www.ycatelier.nl  

Repareren en vermaken van 
kleding,  gordijnen en andere 
texti el producten

Openingsti jden:  
Woensdag: 18.00-21.00 u 
Vrijdag: 09.00-19.00 u 
Verder op afspraak 

YC Atelier

Tel.  06 - 37 39 41 15
Achterbosch 6, Lieshout

Verkoop, installatie en onderhoud
van pelletkachels, pelletketels & 
rookgaskanalen
Zeker 50% besparing op energiekosten
Hoog rendement van wel 92%

BESPAREN OP UW ENERGIEKOSTEN?

Alle deelnemers aan de Clubkampioenschappen 2015

Clubkampioenen jeugd: Novi Wieland en Michael Hollanders Clubkampioenen senioren: Ruud van Kilsdonk en Anke van Dijk 
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Lieshout - Na de nederlaag tegen MULO 
en de winst tegen LSV was het zaak voor 
ELI om tegen Elsendorp de volle winst 
te pakken om aansluiting te houden met 
de koplopers. In een voor de neutra-
le toeschouwer heel aantrekkelijk duel 
was de jonge Lieshoutse ploeg direct 
gevaarlijk. 

David da Silva mocht alleen op de keeper 
af gaan, maar deze verprutste de moge-
lijkheid. Even later kwam linkerverdedi-
ger Patrick Swinkels een teenlengte te 
kort om de bal in het Elsendorp-doel te 
werken. Het veldoverwicht van ELI werd 
in de 13e minuut beloond door Bram 
Donkers die zijn directe tegenstander 
te snel af was en doelman Kuijpers met 
een lage schuiver het nakijken gaf, 1-0. 
Nog binnen het half uur drukte ELI het 
veldoverwicht uit door een schitterende 
kopbal van aanvoerder Lex Hollanders, 
2-0 en leek ELI de volle winst al op zak te 
hebben. Hierna kreeg de thuisclub ech-
ter met tegenslag te maken. Eerst moest 
steunpilaar Willem Jan van den Brink met 
een blessure het veld verlaten en even la-
ter werd Bram Donkers buiten de 16 me-
ter door de Elsendorp-keeper veel te fors 
aangepakt, zodat hij na de rust niet meer 
terug kon keren. Vlak voor de theepau-
ze maakten de bezoekers onverwacht de 
aansluitende 2-1 door van Deurzen, die 
de bal als een streep in de kruising joeg. 

Na rust kreeg de hardwerkende ploeg 
uit Elsendorp de overhand en drukte 
ELI op eigen helft terug. De Lieshoutse 
defensie met de sterk opererende 
broers Hollanders wisten vooralsnog er-
ger te voorkomen, maar ELI slaagde er 
nauwelijks meer in om de eigen aanval 
in stelling te brengen. Toch waren Bas 
Hollanders en Randy van de Groef nog 
dichtbij een wellicht bevrijdende 3e tref-
fer. ELI mocht intussen enkele malen in 
de handen knijpen, dat Elsendorp niet 
op 2-2 kwam toen de bal 2 keer door 
het houtwerk werd gekeerd en door 
reddingen van doelman Robin Evers. 8 
minuten voor tijd viel dan toch de te-
rechte gelijkmaker. Robin Evers redde 
nog in 1e instantie, maar de afgeslagen 

bal werd door van de Cruijssen bij de 2e 
paal binnengeschoten, 2-2. 

Een treffer van Elsendorp uit een corner 
werd hierna nog afgekeurd, omdat de 
scheidsrechter over het hoofd had ge-
zien, dat een geblesseerde ELI-speler 
op het veld nog door verzorger Davy 
Gloudemans verzorgd werd. In blessu-
retijd miste Stijn Donkers nog een kans 
om ELI alsnog de niet meer verwach-
te overwinning te bezorgen. Zondag 
speelt ELI de belangrijke uitwedstrijd 
tegen het hooggeplaatste VOW. Wil 
ELI nog meedoen om de bovenste 
plaatsten dan moet dit duel gewonnen 
worden.   

DE NR.1 IN WINTERSPORT

enorm assortiment
    ski- en winterjassen!

169,95 179,95

79,95 129,95

150 75

100 50

VERSCHILLENDE
SKISETS

VERSCHILLENDE
SNOWBOARDS

MODELLEN
SKISCHOENEN

MODELLEN
SNOWBOARD-
SCHOENEN

VANAF VANAF

VANAF VANAF

RUIM RUIM

RUIM RUIM

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
Bushalte Scheidingsweg lijn156 vanaf Eindhoven en ’s-Hertogenbosch

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

LAADPUNT WELKOMAIRCO

Head World Cup Rebels i.GSX race

399,99
699,95

Fischer Motive X allround

179,95
349,95

Elan Race SL Fusion performance

569,95
649,95

Rossignol Experience 84 CA TPX all mountain

599,95
679,95

299,95
379,95

Nitro Addict freestyle heren

199,95
249,95

Morrow Sky dames

Salomon Quest Access X80 Nitro Crown TLS Bataleon Goliath+ all mountain

499,95

399,95

K2 Lime Lite Freestyle freeride dames

Atomic Cloud LTD XTE dames

449,95

199,99
279,95

259,95

ELI kan slechts 1 helft overtuigen tegen Elsendorp

ELI verspeelt voorsprong tegen Elsendorp
Aanvoerder Lex Hollanders 
kopt hoog opspringend de 
2-0 binnen. 

Eerste wedstrijd Laarbeek United o.13

Jaarvergadering VV Mariahout 

Beek en Donk – Laarbeek United o.13 
speelde woensdag 4 november zijn eer-
ste wedstrijd. Dit gebeurde op het hoofd-
veld van Sparta’25 met als tegenstander 
Gemert D1.

Het werd een leuke pot, die weliswaar 
ruim werd verloren, maar wel een heleboel 

momenten kende die zeer hoopvol stem-
men. Voor aanvang van de wedstrijd ging 
de groep op de foto met sponsor Eric 
Maas. In de laatste maanden van 2015 
traint Laarbeek United o.13 nog twee 
keer. Op 20 november bij Sparta’25 en 
op 11 december bij ELI. In deze periode 
wordt ook de tweede wedstrijd gespeeld.

Mariahout – De jaarvergadering van 
VV Mariahout wordt gehouden op 
donderdag 19 november. Deze vindt 
vanaf 21.00 uur plaats in de kantine.

Zij hopen uiteraard dat zoveel mo-
gelijk leden van Voetbalvereniging 
Mariahout bij deze jaarvergadering 
aanwezig zullen zijn. 

De agenda is als volgt:
1. Opening, 2. Vaststellen notulen van 
20 november 2014. Inzage vanaf 45 
min voor aanvang van de vergade-
ring, 3. Jaarverslag jeugdbestuur, 4. 
Jaarverslag secretaris, 5. Jaarverslag 
penningmeester 2014-2015, 6. 
Verkiezing ledenkascommissie, Pauze, 
7.Mededelingen, 8. Verkiezing be-
stuursleden, 9. Rondvraag, 10.Sluiting.

voetbal

Flamingo’s D1 
herfstkampioen

Mariahout - KV Flamingo’s heeft nog 
een derde herfstkampioen binnen 
haar jeugddivisie. Het Aspiranten 
D1 team, gesponsord door Mighels 
Stucwerken, dacht genoegen te moe-
ten nemen met een tweede plaats op 
de ranglijst. Echter door onverwacht 
verlies van de nummer 1 concurrent 
in de laatste competitiewedstrijd, 

sleepten zij alsnog de kampioenstitel 
in de wacht.

Komende zondag speelt het vaandelteam 
van Flamingo’s haar eerste competitie-
wedstrijd in de zaal, 14.45 uur in sporthal 
de Klumper in Lieshout, tegen BMC.

korfbal Mooi Gespot
Tijdens de dienstenveiling van 
Sparta’25 wist Michiel van Eck met 
een goed bod een door de PSV-
selectie gesigneerd PSV-shirt te 
bemachtigen, welke beschikbaar 
was gesteld door Van de Graft 
Accountants
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Groen-witten pakken 3 punten in feestweekend

Eerste overwinning voor Sparta’25

Marianen pakken punt in blessuretijd

Doelpuntrijk gelijkspel VV Mariahout

Rood-witten maken gehakt van tegenstander: 10-0

ASV’33 verplettert HVV Helmond

Beek en Donk - Sparta’25 versloeg 
zaterdagavond Real Lunet met een 
verdiende 3-2 uitslag. Deze eerste 
overwinning van het seizoen was een 
welkome bijdrage aan het feestweek-
end van de jubilerende voetbalvereni-
ging.

Real Lunet was in de aanvangsfase de 
bovenliggende partij.  Sparta’25 wist 
zich knap onder de druk uit te voetbal-
len. Dat leverde in de 9e minuut een 
doelpunt op. De doelman van Real 
Lunet kreeg een vrije trap niet on-
der controle waardoor Jaccy van den 
Enden de 1-0 kon binnentikken. Hierna 
legden de Spartanen enkele mooie 
aanvallen op de mat. In de 17e minuut 
rondde René Brouwers zo’n aanval be-
heerst af en zette hij Sparta’25 op een 
2-0 voorsprong. Enkele minuten later 
zorgde Real Lunet met een hoge voor-
zet voor wanorde in de Sparta defen-
sie. Het was uiteindelijk Frank Dankers 
die onfortuinlijk de bal in eigen doel 
werkte, 2-1.  In de 36e minuut ging 
een doorgebroken Elco van Schijndel 
alleen op de keeper af. Net buiten het 

strafschopgebied werd hij gevloerd 
door een verdediger van de tegenpar-
tij. Met rood kon hij vertrekken en dus 
vanaf dat moment een man meer voor 
Sparta’25. 

Na rust ging de thuisploeg driftig op 
zoek naar een derde treffer.  Die viel 
in de 51e minuut. Elco van Schijndel 
onderschepte een te korte terugspeel-
bal en schoof de 3-1 binnen. Hierna 
kreeg Sparta’25 nog enkele goede 
doelkansen.  Maar het was de uitste-
kende keeper van de gasten die zijn 
ploeg in de wedstrijd hield. Met een 
scherpe counter wisten de 10 van Real 
Lunet de 3-2 te scoren en zo terug in 
de wedstrijd te komen. Ook na deze 
tegenslag kreeg de thuisploeg nog 
enkele goede mogelijkheden om de 
wedstrijd definitief te beslissen.

Dat gebeurde echter niet en zo bleef 
het tot het laatste fluitsignaal span-
nend op sportpark ’t Heereind. Door 
de winst heeft Sparta’25 de laatste 
plaats gelukkig verlaten. 

Komende zondag wacht de uitwed-
strijd tegen EVVC uit Vinkel. Bij winst 
zullen weer een aantal ploegen op de 
ranglijst worden gepasseerd. Bij verlies 
zal een klein gat gaan ontstaan, dus op 
naar de drie punten. 

Gala der Spartanen
Zaterdag 12 december zal het Gala der 
Spartanen plaatsvinden in het clubge-
bouw van Sparta’25. Een avond vol 
amusement met topkletsers en ca-
baret. Deze avond treden tonpraters 
Jan Strik, Frank Schrijen, Rob van Elst, 
Marlon Kicken en Cabaretgroep Kuub, 
die tevens de avond aan elkaar praat 
voor u op. U kunt deze avond nog bij-
wonen voor € 12,50 pp incl. een gratis 
kopje koffie en garderobe. Aanvang 
19.45 uur. Het clubgebouw is vanaf 
19.00 uur open. Kaarten zijn verkrijg-
baar in het clubgebouw tijdens ope-
ningstijden (zaterdag, zondag, woens-
dag- en donderdagavond). Minimale 
leeftijd is 18 jaar. De kaartverkoop 
loopt voorspoedig, dus wees er snel 
bij, want op=op!

Mariahout – VV Mariahout, dat door 
blessureleed enkele aanpassingen 
moest doen,  begon zondag goed op 
het eigen sportpark goed aan de wed-
strijd tegen VOW uit Zijtaart. Twee 
ongelukkige momenten zorgden ech-
ter voor een snelle achterstand. 

In de 10e minuut kreeg verdediger Rob 
Wagemans de bal ongelukkig tegen zijn 
bovenarm op de rand van het 16-me-
ter gebied. Scheidsrechter Theunisz 
oordeelde voor strafschop, welke door 
Bart v.d. Oever werd benut, 0-1. In de 
14e minuut brak VOW weer uit en de 
bal werd door Bart v.d. Oever wederom 
benut, dit keer uit vermeend buiten-
spelpositie, 0-2. Mariahout nam hier-
na het heft in handen, maar dat leidde 
niet tot echte doelkansen.  De beste 
kansen waren voor VOW, maar doel-
man Rick v.d. Heuvel van Mariahout 

stond zijn mannetje. In de 40e minuut 
kwam Martijn v.d. Linden in het veld 
en hij zorgde in de 44e minuut voor 
de aansluitingstreffer op aangeven van 
Coen van Eijndhoven, 1-2. 

Na de rust was Mariahout twee keer 
dicht bij de gelijkmaker. De eerste 
kans was voor Dennis Veldpaus, maar 
hij schoot hard tegen de bovenarm 
van een VOW-speler, nu besliste de 
scheidsrechter anders;  aangeschoten 
hands, dus geen strafschop. Hierna 
werd Coen van Eijndhoven neerge-
legd in de 16-meter, maar weder-
om besloot de scheidsrechter om 
geen  strafschop te geven. Tom v.d. 
Bogaard, die wederom verdienste-
lijk speelde, schoot op doel maar zijn 
schot werd gekraakt door een ver-
dediger van VOW. In de 64e minuut 
kwam VOW tegen de verhouding in 

op een 1-3 voorsprong na goed door-
zetten van Dorus Dortmans. 

Mariahout ging alles of niets spelen 
en bracht het superduo uit het twee-
de elftal in het veld: Roy v.d. Broek en 
Roy van Zutphen. Roy van Zutphen 
was meteen bepalend  voor de aan-
sluitingstreffer. Een goede steekpass 
van Roy werd feilloos binnengescho-
ten door wederom Martijn v.d. Linden, 
2-3. Diezelfde Martijn had in de 85e 
minuut een goede actie, maar in plaats 
van voor te zetten schoot hij zelf net 
over het doel. In de 93e minuut scoor-
de Mariahout alsnog de verdiende ge-
lijkmaker. De hardwerkende en goed 
spelende  Dennis Veldpaus gaf goed 
voor op Roy van Zutphen, die tegen 
zijn neefje, doelman Niek van Zutphen 
van VOW, de gelijkmaker binnentikte 
en de eindstand bepaalde op 3-3.

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft HVV 
Helmond zondag op Sportpark de Hut 
in Aarle-Rixtel alle hoeken van het 
veld laten zien. De Helmonders wer-
den met een 10-0 nederlaag naar huis 
gestuurd. Vanaf het eerste fluitsignaal 
van de uitstekend leidende scheids-
rechter dhr. Kerkhof uit Nuland liet 
ASV’33 haar bedoelingen zien. Na 25 
seconden lag de bal al op de stip. 

Nick Hendriks werd zodanig vastge-
houden binnen het beruchte gebied dat 
de scheidsrechter niet anders kon dan 
een penalty toekennen aan ASV’33. 
Ronny Heijmans joeg de bal snoei-
hard tegen de touwen. De 5e minuut 
van de wedstrijd was op het scorebord 
nog maar amper te zien toen de 2-0 
al achter de doelman lag. Een prima 
voorzet van Thijs van Uden stelde Nick 
Hendriks in staat om de bal in het doel 
te tikken. ASV’33 leek niet te stoppen 
en hield HVV Helmond constant onder 
druk. Een drietal kansen kreeg ASV’33 
om al snel HVV Helmond voor een 
kansloze missie te stellen. Op inzetten 
van Ronny Heijmans, Teun van Asten 
en Nick Hendriks wist de doelman nog 
doelpunten te voorkomen, maar in de 
25e minuut was het toch weer raak. 
Een prima voorziet van René de Vries 
stelde Thijs van Uden in staat om op 
zijn beurt de bal keihard in de boven-
hoek te jagen, 3-0. Hierna ging het heel 
snel en binnen 10 minuten wist ASV’33 
uit te lopen naar een 6-0 voorsprong. 

Nick Hendriks maakte zijn 2e van de 
middag, Thijs van Uden idem door de 
doelman te omspelen en te scoren. 
De 6-0 was voor aanvoerder René de 
Vries, die met een schot vanaf 20 me-
ter de doelman geheel kansloos liet. De 
gehele eerste helft kon HVV Helmond 
hier weinig tegenover stellen, verder als 
wat speldenprikjes kwamen zij niet. 

Na de rust eenzelfde spelbeeld, een-
richtingsverkeer richting het doel van 
HVV Helmond. Het was wederom 
Thijs van Uden die vrij voor de doel-
man opdook maar door goed ingrij-
pen van de doelman werd de 7-0 nog 
voorkomen. In de 51e minuut werd het 
dan toch 7-0, een prima steekpass van 
René de Vries op Ronny Heijmans werd 
op waarde geschat en de keeper was 
wederom kansloos. Na dit doelpunt 
moest de aanhang van ASV’33 bijna 
een kwartier wachten op het volgen-
de doelpunt. Verdediger Robbert Mol 
wist de bal uit een hoekschop goed 
binnen te koppen, 8-0. Een kwartier 
voor tijd ging de bal voor de 2e keer 
op de stip, een handsbal van een ver-
dediger van HVV Helmond was de 
oorzaak, A-speler Bas Raymakers werd 
in de gelegenheid gesteld om ook 
een doelpuntje mee te pikken, maar 
ook hierbij wist de doelman met een 
goede redding een doelpunt te voor-
komen. Maar even later tekende Nick 
Hendriks voor zijn hattrick en schoot 
de 9-0 op het scorebord. In de laatste 

minuten wist ook A-speler Michiel v/d 
Steen nog te scoren. Door zijn snelheid 
kwam hij oog in oog met de doelman, 
omspeelde die prima, en schoof de bal 
in het lege doel 10-0. 

Een overwinning op een machteloos 
HVV Helmond die de boeken in kan 
als zeer zeldzaam, een historisch mo-
ment was het zeker. Maar weer met 
beide voeten op de grond wil ASV’33 
komende zondag in Leunen graag we-
derom drie punten bijschrijven. In ieder 
geval kan er terug gekeken worden op 
een voortreffelijke wedstrijd.

Opstelling ASV’33; Martijn Verbakel, 
Bart Wilms, Pim Dubois, Sander v/d 
Waarsenburg, René de Vries, Teun van 
Asten, Thijs van Uden (67e Michiel 
vd Steen), Ronny Heijmans (61e Bas 
Raymakers), Nick Hendriks.

Paul Kweens erelid van ASV’33 
Aarle-Rixtel - Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van ASV’33 is de 
heer Paul Kweens maandag benoemd 
tot erelid van ASV’33. Deze onder-
scheiding kreeg Paul vooral voor het 
vele vrijwilligerswerk wat hij binnen 
ASV’33 heeft gedaan. Al 50 jaar is 
Paul onafgebroken als jeugdleider 
en jeugdtrainer met de jeugd van de 
voetbalvereniging uit Aarle-Rixtel be-
zig. 

Tot op de dag van vandaag is Paul nog 
steeds actief hierin, de kleinste jeugd 
van ASV’33 ‘de Mini’s’ mogen nog elke 
zaterdag kennismaken en genieten van 
zijn enthousiaste trainingen. Daarnaast 
heeft Paul zijn enthousiasme ook ge-
legd in een aantal jaren actief bezig te 
zijn geweest in het hoofdbestuur van 
ASV’33, een dik aantal jaren leider ge-
weest bij de senioren en bijna tien jaar 
actief geweest als leider tijdens de NKS 
jeugdkampen. Daarnaast kon men op 
Paul altijd nog een beroep doen voor 
vele andere werkzaamheden. Voor dit 
alles is Paul al Lid van Verdiensten van 
ASV’33, heeft van de KNVB in het ver-
leden de zilveren speld mogen ontvan-
gen en ook nog eens de gouden speld 
gekregen van de NKS. Afgelopen zo-
mer heeft Paul tijdens de receptie die hij 
aangeboden had gekregen van ASV’33 
uit handen van Burgemeester Ronnes, 
een Koninklijke Onderscheiding mo-
gen ontvangen. Een waardering die 
dan ook dik verdiend is. 

Paul Kweens een vrijwilliger in hart 
en nieren, iemand waar ASV’33 
heel erg trots op is. En tijdens de 

ledenvergadering van afgelopen maan-
dag hebben de leden de voordracht 
van het bestuur om Paul Kweens 
tot Erelid van ASV’33 te benoemen 
bekrachtigd. Bestuur en leden van 
ASV’33 danken Paul heel hartelijk voor 
al zijn werkzaamheden en zijn inzet, in 
het verleden, maar ook zeer zeker nog 
voor nu, voor ‘zijn’ ASV’33. 

Paul Kweens

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

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

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl
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Van Kessel in Uden een begrip in de regio
Een showroom met eindeloze keuzes
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VAN 11.30 TOT 16.00 UUR

A. Bedafseweg 14, 5406 TM Uden  | T. (0413) 262377  | E. info@vankesselkachels.nl

Van Kessel in Uden een begrip in de regio
Een showroom met eindeloze keuzes

D t

ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 NOVEMBER OPEN
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Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout
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Zonwering
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kantoor- &
boekhoud-
opleidingen

Werk je al op de loonadministratie 
en wil je jouw positie verstevigen? 
Of heb je interesse om je verder te 
specialiseren in de loonadministratie 
van een (middel)grote organisatie? 

Zorg dan dat je het praktijkdiploma loon-
administratie bemachtigt. Met dit diploma 
kun je bij vele bedrijven aan de slag! 

Praktijkdiploma 
loonadministratie

Voordelige kantooropleidingen 
voor de juiste baan!

1 lesavond per week • kleine lesgroepen • gekwalificeerde 
docenten • hoog slagingspercentage • associatie examens • 
div locaties in de regio

wijzerworden.nl

administratie bemachtigt. Met dit diploma 

loonadministratie

��l�
�� �� a��!

De opleiding start op do 26 nov in Gemert. 

T 0492-362751

Veel jeugd BC Mixed op 
MieCon toernooi

Beek en Donk/Mierlo – In Mierlo werd 
zondag 1 november voor de zesde keer het 
MieCon jeugdtoernooi gehouden. Jeugd 
badmintonspelers uit de hele regio speel-
den fanatiek om de prijzen in de verschil-
lende klassen. Badmintonclub Mixed was 
goed vertegenwoordigd met 16 jeugdle-
den. Ze vielen niet allemaal in de prijzen, 
maar hebben stuk voor stuk een prima 
toernooi gespeeld. 

Na het openingswoord van de voorzitter 
van Mierlo werd rond 9.00 uur een begin 
gemaakt met de wedstrijden. In de enkel-
spelen werd volgens een poulesysteem 
gespeeld. De beste twee per poule gingen 
door naar finaleronde. Bij de dubbels werd 
gespeeld in het zogenaamde Zwitsers sys-
teem. Hierbij blijf je de hele dag spelen, kun 
je niet afvallen. Uiteindelijk bepaalt het to-
taal aantal gescoorde punten je positie op 
de ranglijst. 

Zoals gezegd was BC Mixed goed verte-
genwoordigd met 16 jeugdleden. In de pu-
pillenklasse speelden Neva van der Vorst, 

Suzie Coppens, Mirne Jansen, Marik Jansen 
en Finn van de Wijdeven. Ze deden allemaal 
mee aan alle onderdelen. En niet zonder 
succes. Neva en Suzie werden eerste met 
hun damesdubbel. Samen met Finn werd 
Neva tweede met het gemengd dubbel. En 
alsof het nog niet genoeg was won Neva 
ook de eerste prijs in de damesenkel. Finn 
werd op zijn beurt tweede in de herenen-
kel. Er waren alleen prijzen voor de eerste 
en tweede plaats. Marik en Mirne vielen 
niet in de prijzen, maar ze hebben heel veel 
plezier gehad en erg goed gespeeld. 

Voor meer informatie over BC Mixed kijk je 
op www.bcmixed.nl en volg je de vereni-
ging op social media.  

Overige uitslagen Miecon toernooi:
1e plaats damesenkel C klasse: Eva Schardijn
2e plaats herenenkel C klasse: Koss van de 
Wijdeven
2e plaats herendubbel B klasse: Calvin Bots 
en Mathijs Janssen

Lieshout - BCL-H1/Bavaria heeft in de tweede 
afdeling van de ‘heren-2-klasse’ gewonnen en 
verloren. Uit, tegen het laaggeklasseerde BC 
Nuenen, werd met 2-6 gewonnen en thuis te-
gen hooggeklasseerde ESBV Panache werd er 
met dezelfde cijfers verloren. Door deze beide 
uitslagen handhaaft het team zich op de zesde 
plaats van deze klasse.

BC Nuenen-H2 - BCL-H1/Bavaria: 2-6 
Het verschil in de wedstrijd tussen BC 
Nuenen-H2 en BCL-H1/Bavaria was eigenlijk 
niet zo groot als de eindstand doet vermoeden. 
Bert Manders en Wouter van Vijfeijken konden 
de eerste dubbelpartij maar nét winnen, door 
met 18-21 in de toegevoegde derde set, de 
overwinning binnen te slepen. Ook Laurence 
Roijackers en Jeroen van der Heiden wonnen 
hun dubbelpartij. Wouter van Vijfeijken verloor 
samen met broer Ruud van Vijfeijken met zéér 
nipte cijfers van Marcel van de Hoven en Sander 
van Weert. Met 22-20 en 21-19 was er écht 
een minimaal verschil. In de vierde en laatste 
dubbelpartij was weer een derde set nodig om 
het verschil duidelijk te maken. Bert Manders 
en Jeroen van der Heiden wonnen die derde set 
overigens wél met duidelijke cijfers. Ook bij de 
singlepartijen was er bij de helft van de partij-
en een toegevoegde derde set nodig. Ruud van 
Vijfeijken won die derde set in zijn partij, Wouter 
van Vijfeijken verloor die derde set met 21-19. 
Omdat Bert Manders en Laurence Roijackers 
hun singlepartijen “keurig” wonnen, konden de 
Lieshoutenaren met zes punten in de sporttas 
weer naar huis.

BCL-H1/Bavaria – ESBV Panache: 2-6
Door een geblesseerde Wouter van Vijfeijken 
(verbrande vingers) die het nog wel probeer-
de, maar uiteindelijk toch niet mee kon spelen, 
moest de vaste opstelling van BCL-1/Bavaria 
behoorlijk omgegooid worden. Tijdens de dub-
belpartijen werd dat al meteen duidelijk. Alleen 
Bert Manders en Laurence Roijackers konden 
samen een vuist maken tegen de Eindhovense 
Studenten Badminton Vereniging. Zij wisten 
één set te winnen en in de derde set goed bij te 
blijven. Uiteindelijk verloren zij hem echter wel 
met 18-21. Zover kwamen de andere dubbe-
laars niet. Die verloren allemaal in twee sets. De 
punten werden deze keer gehaald in de single-
partijen. Daar waren de verhoudingen dan ook 
veel beter verdeeld. Bert Manders won als eerste 
heer in drie sets van zijn Eindhovense tegenstan-
der. Ruud van Vijfeijken speelde een prima par-
tij als tweede heer, maar moest in het slot van 
de derde set toch buigen voor zijn tegenstan-
der. Invaller-singlespeler Jeroen van der Heiden 
kwam er in zijn partij, als derde single-heer 
helemaal niet aan te pas. Hij verloor met zeer 
duidelijke cijfers. Laurence Roijackers, tenslotte, 
won als vierde heer in twee sets (21-10, 21-18) 
van zijn opponent, waardoor de eindstand op 
2-6 kwam.

Zaterdag 14 november
20.30 BCL PubQuiz in de jongerenruimte van 
het Dorpshuis

Zondag 15 november
10.00 BC Veerkracht-H1 – BCL-H1/Bavaria
10.00 BCL-1/BouwCenter Swinkels – BC Oss 2

Eerste herenteam BCL handhaaft zich op 6e plaats

Winst en verlies voor BCL-H1/Bavaria

BCL-H1/Bavaria met Jeroen van der Heiden, Ruud van Vijfeijken, Bert Manders, 
Wouter van Vijfeijken en Laurence Roijackers

badminton

wipschieten Kringwedstrijd Brabants 
wipschieten bij St. 
Lambertus 

Laarbeek/Someren - Op schietterrein de Kolenboer 
in Someren-Eind werd onder mooie omstandig-
heid gezien de tijd van het jaar geschoten. De re-
sultaten voor de Laarbeekschutters zijn mager op 
zondag 8 november. 

Annie Rovers van het Sint Leonardus gilde uit Beek 
en Donk wordt 4e op het onderdeel Personeel en 
6e op het onderdeel vrije Hand. Bert Vorstenbosch 
van het Sint Servatius gilde uit Lieshout wordt 5e 

op het onderdeel Personeel. Verder is er nog een 3e 
Puistprijs voor Jan Rovers van het Sint Leonardus 
Gilden uit Beek en Donk. Dit is de laatste kring-
wedstrijd van kring Peelland in 2015, in 2016 wor-
den er weer opnieuw kringwedstrijden Brabants 
Wipschieten verschoten.

volleybal

Dames 1 wint van concurrent en bouwt koppositie uit

Next/Bedovo Dames 1 wint overtuigend 
Beek en Donk - De eerste echte topper 
voor Next/Bedovo Dames 1 stond zater-
dag 7 november op het programma. In 
Berlicum, tegen nummer 3 Hands-up D2 
beloofde het een spannende wedstrijd te 
worden. 

Beide teams bleken erg aan elkaar ge-
waagd wat spannende rally’s opleverde. 
Hoewel Hands Up veel weerstand bood 
bleek Next/Bedovo Dames 1 stukken over-
tuigender in hun spel wat mooie reddingen 
en killer blocks opleverden. Uiteindelijk wis-
ten de dames 4 punten mee naar huis te 
nemen. Next/Bedovo Dames 1 behoudt de 
koppositie en door gunstige uitslagen van 
de tegenstanders bouwen zij een kleine 
voorsprong op ten opzichte van de concur-
renten. 

Café Thuis/Bedovo Heren 1
Café Thuis/Bedovo Heren 1 vertrok vanuit 
Café Thuis naar Boekel zonder wissels aan-
gezien Koen Spierings niet aanwezig kon 
zijn bij de wedstrijd. Gelukkig was Joost van 
Vijfeiken goed fit en bleek daardoor een 
goede troef te zijn voor het behalen van de 
winst van de wedstrijd. Bij een achterstand 
van 24-23 wist hij een onmogelijke bal van 
de grond te redden waardoor de set in het 
voordeel van Bedovo nog werd gewonnen. 
De laatste sets kon Unitas het tij niet meer 
keren waardoor Café Thuis/Bedovo Heren 
een mooie vijf punten mee naar huis kon 
nemen.

Kijk voor de uitslagen op pagina 38 van 
deze krant.
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Winst en verlies voor BCL-H1/Bavaria
wielersport

Lieshout - De supportersclub ‘De 
Lieshoutse Wielrenners’ viert dit 
jaar haar 60-jarig bestaan. In het 
kader hiervan is men nu toe aan de 
36e editie van de Bavaria-veldrit van 
Lieshout. Deze vindt plaats op zondag 
15 november. 

De 1e Bavaria-veldrit werd op 1 janu-
ari 1980, met de viering van het  zil-
veren jubileum van de supportersclub 
georganiseerd. Deze editie is wederom 
geplaatst in de KNWU-Topcompetitie, 
een klassement over meerdere wed-
strijden in Nederland. Het parcours is 
vertrouwd in het gehucht ’t Hof. Een 
spectaculair veldritparcours met start 
op een weiland, verharde weg, bos-
pad en door en over heuveltjes in de 
bossen, door een zandvlakte en dan 
de ‘Duvelsberg’ als markant punt om 
de deelnemers te bewonderen.

Om 15.00 uur is de start van de elite 
en beloften, zij hebben een uur de tijd 
om uit te maken wie als winnaar deze 
veldrit op zijn naam mag schrijven. 
Het deelnemersveld is goed te noe-
men. Bjorn van der Heijden kampioen 
van het zuiden beloften, Bart Barkhuis, 
Koen Weijers, Dylan Bouwmans, Roy 
van Heeswijk en Rowan Bergmans.

In dezelfde tijdspannen starten om 
15.02 uur de junioren categorie. Bryan 
Bouwmans, Jarno van Esch, Niels 
Verbrugen en Paul Gruithuijzen zijn 
hier de kanshebbers.

De eerste wedstrijd start al om 11.00 
uur, de amateurs/sportklasse gaan dan 
van start, Freek de Jong is hier de te 
kloppen man. Jordy Luisman, Mattijn 
Motshagen, Peter van den Heuvel en 
Jordy Beuker zullen het hem moeilijk 
maken. Om 12.00 uur is de start voor 
de masters, de veteranen onder cros-
sers. Erik Dekker. Ties Verhagen en 
Marcel Scheffer zijn hier favoriet.

De jongste categorie, de nieuwelingen 
hebben 30 minuten voor de wielen en 
starten om 13.00 uur. Favorieten zijn 
Luuk van Gestel, Noah Vreeswijk en 
Dennis van Dijk.

De dames starten om twee uur en 
rijden bij benadering 40 minuten. 
Inge van der Heijden, kampioen ju-
nior-vrouwen, verder Anouk Spies, 
Suzanne Verhoeven, Evy Kuijpers, 
Lana Verberne, Sylvie Swinkels en 
Charley van Hoof zullen onder meer 
strijden om de podiumplaatsen. Al bij 
al ingrediënten om een leuke sportieve 
dag buiten in de natuur te beleven.
 

Spectaculaire veldritparcours in Lieshout

36e editie Bavaria-veldrit

De start van de elite/beloften van de veldrit van 2014

boogschieten 16e wedstrijd Van Ganzenwinkeltoernooi verschoten

Haagse Rozenknop bezoekt de Eendracht

Annelie Jacobs pakt 1e plaats bij vrouwen 35

Successen voor RCL in Molenvencross

Aarle-Rixtel - HBV de Haagse 
Rozenknop uit Helmond was za-
terdag 7 november te gast bij 
Handboogvereniging De Eendracht uit 
Aarle-Rixtel om mee te doen aan het 
Van Ganzenwinkel toernooi.  Dit was de 
16e wedstrijd.  De gasten uit Helmond 
waren met 12 schutters aanwezig.  

De Haagse Rozenknop had voorafgaand 
aan de wedstrijd opgegeven 2010 pun-
ten te gaan schieten, ze hebben er in 
totaal maar liefst 2154 geschoten. Een 
positief resultaat van +144. Alle 12 
schutters hadden meer geschoten dan 
dat ze vooraf hadden opgegeven. De 
hoogste score van de avond kwam op 
naam van Suzy van Kilsdonk (Haagse 
Rozenknop) met 225 punten. Ze had 
opgegeven om 190 punten te gaan 
schieten. Zij had dus alleen al een posi-
tieve score van 35 punten.

Ook de 9 schutters van de Eendracht 
hadden goed geschoten. Het was ook 
een hele gezellige wedstrijd. Verre 
weg de gezelligste van de 16 tot nu 
toe geschoten wedstrijden. Blijkbaar 
heeft dat bijgedragen aan de goede 
scores. Bij het toernooi is het echter de 
bedoeling dat de bezoekende vereni-
ging zo dicht mogelijk de opgegeven 
score probeert te benaderen. Met een 
score van +144 gaan ze dus niet in de 
prijzen vallen, maar ze hebben wel een 
leuke wedstrijd gehad en dat is het be-
langrijkste.

Uitslag van De Eendracht
1 Erwin Wijnhoven 222; 2 Toon van 
Hoof 220; 3 Walter Jansen 215; 
4 Arno Donkers 198; 5 Geert van 
Ganzenwinkel 198; 6 Henk Verachtert 
195; 7 Jo Maas 190; 8 Martijn van der 

Heijden 185; 9 Martien van de Graef 
149

De volgende wedstrijd is op donderdag 
19 november om 18.00 uur. Dan ko-
men de schutters van De Vriendschap 
uit Mierlo op bezoek. Dit is de laatste 
wedstrijd van het toernooi. De prijsuit-
reiking is op woensdag 25 november 
om 19.30 uur.

Het clubgebouw is gelegen aan de 
Lijsterstraat 25 te Aarle-Rixtel, als u in-
teresse heeft mag u altijd komen kijken 
naar deze leuke sport. Op maandag-
avond vanaf 19.00 uur is de jeugdtrai-
ning, ook de jeugd die interesse heeft 
mag vrijblijvend komen kijken.  Want 
boogschieten is een sport die iedereen 
kan beoefenen.

Lieshout - In de Stiphoutse bossen, 
achter de prachtige accommodatie 
van HAC-Helmond, werd zondag de 
Molenvencross gehouden. De atleten 
moesten vroeg uit de veren, want de 
eerste start was al om 10.30 uur. 

Het parcours lag er prima bij en had al-
les wat een cross zo mooi maakt, goe-
de startlocatie, een mooi stukje langs 
het ven, los zand en de heuvels in het 
tweede gedeelte van het parcours. De 
trimmers liepen met de wedstrijdatle-
ten mee en werden ook als wedstrijda-
tleet geklasseerd.

Annelie Jacobs steekt al een tijdje in 
een goede vorm en dat liet ze ook in 
Stiphout zien met een 1e plaats bij de 
vrouwen 35 in 19:05. Door een foutje 
van de organisatie werd ze gehuldigd 

als 2e bij de vrouwen 40. In deze klas-
se werd Marjan van den Tillaar 4e in 
21:18. Mireille de Ridder, pas een week 
lid van RCL, liep naar een 7e plaats in 

28:59. Wendy Vane komt uit in de klas-
se senioren en finishte als 6e in 21:30.

Bij de heren was Rob Mestrom de 
snelste RCL-er, met een tijd van 35:43 
werd hij 20e bij de senioren. Han 
Severt kon lange tijd in het spoor van 
Mies van Berlo mee, maar moest in de 
laatste ronde toch een gaatje laten. 
Mies finishte als 3e bij de heren 60 in 
38:39 en Han als 14e bij de heren 40 
in 39:34. Marco van den Wildenberg 
moest al in de eerste ronde de strijd 
staken vanwege een blessure.

Coen Sanders Liep een trail-run in 
Weert, hij legde de 15 kilometer af in 
1:10:19 goed voor een 16e plaats bij 
de heren 40.

zaalvoetbal
3-0 achterstand in laatste kwartier omgebogen naar 3-4 winst

Knappe comeback 1.FC Geerts 
levert winst op
Beek en Donk - Bij de hervatting van 
het WAC Beek en Donk was direct het 
eerste duel eentje om de vingers bij 
af te likken. Hurkmans Plaatwerk, de 
ploeg in vorm, liet in haar duel met 
1.FC Geerts duidelijk zien de vorm te 
willen behouden. Een 3-0 stand met 
nog een kwartier te spelen moest een 
onoverkomelijke marge zijn, maar 
1.FC Geerts dacht hier anders over. 

1.FC Geerts trapte het gaspedaal 
in en de geelzwarten, met P. van de 
Tillaart als grote inspiratiebron, trok-
ken de stand 5 minuten voor het eind 
in evenwicht, waarna Hurkmans zich 
nogmaals liet piepelen en afdroop met 
een 4-3 nederlaag. 1.FC Geerts wipt 
met deze zege over Hurkmans in de 
stand van de B-klasse heen.

Nieuwe koploper in diezelfde klas-
se is Aben & Slag Advocaten. Zij lie-
ten geen spaan heel van het arme FC 
Avondrood. Met 9 doelpunten in het 
voordeel van Aben & Slag (T. Kuypers 
trof viermaal doel) en 2 eretreffers 
voor Avondrood was het pleit be-
slecht. FC Avondrood kon geen mo-
ment aanspraak maken op een moge-
lijke overwinning, waardoor het nu de 
rode lantaarn in haar bezit heeft.

De A-klasse werd geopend door 
Heesakkers Administratie & 
Advieskantoor en Meulensteen/van 
Lieshout. Meulensteen wist na een 
kwartier het duel open te gooien, maar 
weldra stond de 1-1 stand alweer op 
het scorebord. De gelijkmaker van 

de schoen van B. den Otter smaakte 
naar meer. Hij wist nog 3 treffers bij 
te schrijven. Mede dankzij hem pakte 
Heesakkers 3 kostbare punten door 
een 6-1 overwinning op Meulensteen/
van Lieshout wat troosteloos onderaan 
staat met 0 punten.

Sevenmiles.nl/Café-zaal van de Burgt 
passeerde Vester Hoveniers op de 
ranglijst door in een rechtstreeks duel 
de zege te grijpen. Het duel werd pas 
in de slotfase echt spannend. Nadat 
het lange tijd 1-0 had gestaan in het 
voordeel van Sevenmiles leek laatst-
genoemde 10 minuten voor het einde 
het duel te beslissen. Vester besloot 
anders en joeg de aansluitingstreffer 
tegen de touwen met nog 6 minuten 
te gaan. Deze wake-upcall was vol-
doende voor Sevenmiles om tweemaal 
de trekker over te halen. Zij wonnen 
met 4-1.

Het slotstuk ging tussen FC van de 
Burgt en Rijwielhandel van den Berg. 
Van den Berg liet er geen gras over 
groeien en onder de impulsen van GJ 
van der Aa was de tussenstand na een 
kwartier getold naar maar liefst 6-0. 
Een monsterscore was in de maak, 
ware het niet dat FC van de Burgt de 
kop niet liet hangen en zich terug-
vocht naar 3-6. Van den Berg rechtte 
vervolgens de rug en besliste het duel 
definitief. Dat FC van de Burgt zich 
terugvocht naar 5-7 verdient zeker 
waardering, maar de zege voor Van 
den Berg was uiteindelijk verdiend.

Beek en Donk - De loting voor de 
eerste bekerronde, van het WAC, is 
verricht. De volgende wedstrijden be-
palen wie er een ronde verder komen.
 
Donderdag 19 november:
19.15 FC van de Burgt – Café Thuis
19.53 Meulensteen/ van Lieshout – 
FC Avondrood
20.31 Aben & Slag Advocaten – 
Rijwielhandel van den Berg
21.09 Café-Zaal de Tapperij – Vesters 
Hoveniers
 
Donderdag 21 januari
19.15 Sevenmiles.nl/ Café-Zaal van de 
Burgt – BrabantTent
19.53 DHVM Vastgoedmanagement – 
DK Garagebedrijf

20.31 Hurkmans Plaatwerk – 1. FC 
Geerts
21.09 Lindeboom Accountants & 
Belastingadviseurs – Heesakkers 
Administratie & Advieskantoor
 
De kwartfinales staan gepland voor 
donderdag 10 maart.
 
De finalepoule vindt plaats op donder-
dag 21 april. Die avond spelen de 4 
finalisten onderling een finaletoernooi. 
De winnaar mag zich kronen tot WAC-
bekerwinnaar seizoen 2015-2016.

Loting 1e bekerronde WAC 
Beek en Donk

Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

STAP NU OVER. 
EN MAAK KOSTELOOS GEBRUIK VAN ONZE OVERSTAPSERVICE.

Loop gerust binnen voor een afspraak of neem contact 
met ons op. Wij helpen u graag verder!

Ons doel:

Helpen van klanten bij het 
verhogen van de winst, 
verlagen van de belastingdruk 
en het beheersbaar maken 
van risico’s.

Kortom bijdragen in het 
succes van onze klanten.

hardlopen

Annelie Jacobs op weg naar 
de finish in de Molenvencross 

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 14 november 
16.15 Sparta’25 Vet - Erp Vet
09.15 Spartaantjes - Trainen
14.30 Sparta’25 A1 - Volharding A1
14.30 Sparta’25 A2 - Mariahout A2
14.30 Mierlo Hout B2 - Sparta’25 B1
14.45 Erp B2 - Sparta’25 B2
14.30 Sparta’25 B3 - NWC B3
14.30 Venhorst B1 - Sparta’25 B4
12.45 Rhode C1G - Sparta’25 C1
11.30 Mierlo Hout C2 - Sparta’25 C2
13.00 Sparta’25 C3 - Gemert C6
11.45 ZSV D1 - Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2 - Gemert D3
11.30 Blauw Geel’38 D5 - Sparta’25 D3
11.45 Boekel Sport D4G - Sparta’25 D4
11.30 Sparta’25 D5 - Blauw Geel’38 D9
09.15 Avanti’31 E1 - Sparta’25 E1G
09.15 Sparta’25 E2 - Schijndel E2G
09.15 Sparta’25 E3 - WEC E1
10.00 Nijnsel E2G - Sparta’25 E4
09.15 Gemert E4 - Sparta’25 E5
09.15 Sparta’25 E6G - Elsendorp E2
09.15 Sparta’25 E7G - ZSV E5
10.30 Sparta’25 F1 - Rhode F2
10.30 Sparta’25 F2 - SVSH F1
09.30 Mifano F2 - Sparta’25 F3
10.30 Sparta’25 F4 - Deurne F3
09.30 Mifano F4 - Sparta’25 F5G
10.30 Sparta’25 F6 - Stiphout Vooruit F8
11.45 Olympia’18 G1 - Sparta’25 G1
10.30 Sparta’25 MB1 - VOW MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes
Zondag 15 november 
14.30 EVVC 1 - Sparta’25 1
11.00 Sparta’25 2 - IVO 2
11.00 Sparta’25 3 - Boskant 2
10.00 Sparta’25 4 - Stiphout Vooruit 3
10.00 Blauw Geel’38 8 - Sparta’25 6
10.00 Blauw Geel’38 9 - Sparta’25 7
11.00 Sparta’25 8 - Oranje Zwart  3
12.00 Sparta’25 9 - ASV’33 5
10.00 NLC’03 VR1 - Sparta’25 VR1
Uitslagen 7-8 November
Senioren
Sparta’25 1 - Real Lunet 1  3-2
Deurne 3 - Sparta’25 2  3-6
Sparta’25 3 - SC Helmondia 2  2-0
Sparta’25 5 - Irene 2  2-2
Sparta’25 6 - Erp 4  1-1
Schijndel 6 - Sparta’25 7  1-10
Sparta’25 8 - S.V. Brandevoort 2  2-0
MVC 4 - Sparta’25 9  2-3
Sparta’25 VR1 - Nooit Gedacht VR2  1-6
Boekel Sport Veteranen - 
Sparta’25 Veteranen  0-6
Junioren
Sparta’25 A1 - Bruheze A1  6-0
Sparta’25 A2 - Boskant A1  1-11
MVC’19 B1 - Sparta’25 B1  0-5
Sparta’25 B2 - RKVV Keldonk B1G  14-1
ZSV B3 - Sparta’25 B3  0-1
Sparta’25 B4 - NWC B4  2-1
Sparta’25 C1 - Deurne C1  0-2
Sparta’25 C2 - Mariahout C1  1-11
Erp C3 - Sparta’25 C3  2-8
Sparta’25 D1 - Nooit Gedacht D1G  2-0
Boekel Sport D2 - Sparta’25 D2  2-1
Sparta’25 D3 - Rhode D4G  3-1
Sparta’25 D4 - Gemert D7  1-2
Gemert D8M - Sparta’25 D5  0-1
S.V. Brandevoort E1 - Sparta’25 E1G  1-3
Sparta’25 E3 - MVC E1G  2-4
Sparta’25 E4 - Avanti’31 E4  1-4
Mariahout E4G - Sparta’25 E6G  0-5
MULO E9 - Sparta’25 E7G  9-0
Sparta’25 F1 - Schijndel F2  3-12
MVC F1G - Sparta’25 F2  0-1
Stiphout Vooruit F3 - Sparta’25 F3  1-0
Gemert F3 - Sparta’25 F4  2-2
Sparta’25 F5G - Stiphout Vooruit F6G 0-1
ST Helenaveen F1 - Sparta’25 F6  1-0
Sparta’25 G1 - Vianen Vooruit G1  3-5

ASV’33
Jeugd zaterdag 14 november
14.30 ASV’33 A1 – Stiphout Vooruit A1
15.00 Stiphout Vooruit A2 – ASV’33 A2
15.00 Stiphout Vooruit B2G – ASV’33 B1
14.30 ASV’33 B2 – Someren B3
12.30 Bruheze C1 – ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2G – Olympia Boys C1
11.30 NWC D3G – ASV’33 D1G
10.30 ASV’33 D2 – MULO D6
10.30 SVSH E1 ASV’33 E1
10.45 Stiphout Vooruit E3G – ASV’33 E2G
11.30 Deurne E4G – ASV’33 E3G

10.30 ASV’33 E5G – SJVV E6M
09.15 ASV’33 F1 – S.V. Brandevoort F2
09.15 ASV’33 F2 – Rood Wit’62 F4
09.30 Olympia Boys F1 – ASV’33 F4
10.00 Milheezer Boys F3 – ASV’33 F5
Veteranen zaterdag 14 november
16.30 RKVV Keldonk – ASV’33
Senioren zondag 15 november
14.30 Leunen 1 – ASV’33 1
10.00 Someren 4 – ASV’33 2
10.00 NWC 6 – ASV’33 3
12.00 Sparta’25 9 – ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 – RKVV Keldonk VR1
10.00 ASV’33 VR2 – Volharding VR3
Jeugd woensdag 4 november
ASV’33 B2 – SV Brandevoort B2  5-2
Zaterdag 7 november
ASV’33 A1 – Rhode A2    5-2
Deurne A3 – ASV’33 A2   2-1
ASV’33 B1 – ZSV B2    5-2
Bruheze B2 – ASV’33 B2   1-16
Someren B5 – ASV’33 B3   2-2
ASV’33 C1 – Olympia’18 C1   1-3
Deurne C2 – ASV’33 C2G   1-2
ASV’33 D1G – Milheezer Boys D1  5-3
S.V. Brandevoort D7 – ASV’33 D2  1-13
ASV’33 E1 – Boekel Sport E1   2-3
ASV’33 E2G – Lierop E1   2-6
ASV’33 E3G – Rood Wit’62 E4   7-2
ZSV E5 – ASV’33 E5G    0-1
Mifano F1 – ASV’33 F1    1-4
Someren F4 – ASV’33 F2   2-6
Deurne F4 – ASV’33 F3G   4-3
ASV’33 F4 – S.V. Brandevoort F8G  20-3
ASV’33 F5G – Someren F7   0-12
Veteranen zaterdag 7 november
ASV’33 – RKPVV    6-2
Senioren vrijdag 6 november
ASV’33 VR30+1 – Deurne VR30+1  0-0
RKSV Heeze VR30+1 – ASV’33 VR30+1  0-0
DEES VR30+1 – ASV’33 VR30+1  2-0

Zondag 8 november
ASV’33 1 – HVV Helmond 1  10-0
ASV’33 2 – ZSV 2   2-4
ASV’33 3 – Liessel 2   2-1
MULO 3 – ASV’33 4   6-3
ASV’33 5 – Handel 3   4-2
Bruheze VR1 – ASV’33 VR1  4-2
Ysselsteyn VR1 – ASV’33 VR2  0-13

ELI
Zaterdag 7 november 
ELI A1 – Rood Wit ’62 A2    3-1
ELI B1 – Schijndel/de Wit B2    3-1 
ELI C1 – Blauw Geel/Jumbo C3   0-7 
ELI D2 – Bruheze D5     3-4
ELI F1 – Mariahout F1     4-5
ELI F2 – Gemert F9     1-0
ELI F3 – SC Helmondia F3    0-1
ELI F4 – Rood Wit ’62 F7    1-1
Rhode B3 – ELI B2     7-1
Gemert C6 – ELI C2     2-4
Mifano D1 – ELI D1     6-1
Boekel Sport E2 – ELI E1    2-8
Boerdonk E2 – ELI E2     8-4
Zondag 8 november 
ELI 1 – Elsendorp 1     2-2
ELI 2 – Avanti ’31  3     4-2
ELI 3 – Rood Wit ‘62 3     1-2
Heeswijk 6 – ELI 5     2-2
Ollandia 3 – ELI 6     2-2
ELI Vr 1 – Berghem Sport Vr 1   4-3
Zaterdag 14 november 
14.30  ELI B2 – Blauw Geel ’38 B4
13.00 ELI C2 – WEC C3
12.00 ELI D1 – Boekel Sport D1
10.30 ELI E1 – Avanti ’31 E2 
10.30 ELI E2 – Venhorst E4
14.45 Rhode A2 – ELI A1
14.30 WEC B1 – ELI B1
13.00 SCMH C1 – ELI C1
11.45 ZSV D3 – ELI D2
09.00 Schijndel/de Wit F2 – ELI F1
09.30 ONDO F2 – ELI F2
10.30 ZSV F5 – ELI F3
Veteranen
17.00  Blauw Geel ’38  - ELI
Zondag 15 november 
14.30 VOW 1 – ELI 1
12.00 DVG 3 – ELI 2
12.00 NWC 5 – ELI 3
10.00 ELI 4 – Boekel Sport 8
12.00 ELI 5 – Boekel Sport 9
11.15 ELI 6 – DVG 6
12.00 EVVC Vr 1 – ELI Vr 1

Mariahout
Zondag 8 november 
Mariahout 1 - VOW 1         3-3

Mariahout 4 - WEC 4         0-7
Bavos 6 - Mariahout 5         1-4
Handel 2 - Mariahout 3         3-2
Mariahout 2 - Rhode 3        5-0
Zaterdag 7 november 
ONDO B1 - Mariahout B1         1-1
Mariahout A2 - Irene A1        1-13
Oranje Zwart Helmond A1 - Mariahout A1  7-0
Sparta’25 C2 - Mariahout C1         1-11
Mariahout C2 - Schijndel/DE WIT C4  0-5
Mariahout D1 - HVV Helmond D1 1-5
Mariahout F2 - Boekel Sport F4  1-0
ELI F1 - Mariahout F1 4-5
Mariahout E4 - Sparta’25 E6   0-5
Rhode E8 - Mariahout E3 6-1
Mariahout F3 - Erp F3   0-1
Mariahout F4 - NWC F9  0-1
Blauw Geel’38/JUMBO E5 - Mariahout E2 0-14
Schijndel/DE WIT E2 - Mariahout E1  3–4
Zaterdag 14 november 
10.15 Blauw Geel’38/JUMBO F8 - 
          Mariahout F2
12.00 Mariahout C1 - NWC C2
10.00 Mariahout F3 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO F9M
13.00 Mariahout C2 - WEC C2
08.30 Mierlo Hout F7 - Mariahout F4
12.00 Mariahout D1 - Someren D3
11.00 Bavos E1 - Mariahout E1
10.30 Mariahout E2 - WEC E2
10.30 DVG E3 - Mariahout E3
14.30 Mariahout A1 - 
          Schijndel/DE WIT A2
11.00 Mariahout E4 - Irene E3
14.30 Sparta’25 A2 - Mariahout A2
10.00 Mariahout F1 - Erp F1
14.30 Mariahout B1 - MULO B2
16.30 Mariahout veteranen – 
          Bruheze veteranen.
Zondag 15 november
10.00 Erp VR2 - Mariahout VR1
14.30 Fiducia 1 - Mariahout 1
11.00 SC Helmondia 2 - Mariahout 2
10.00 Mariahout 4 - Avesteyn 5
10.30 Mariahout 5 - Erp 8
11.30 RKVV Keldonk 5 - Mariahout 6

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 7 november
PupF1 – OEC    20–2 
PupE1 – Celeritas (S)   17–0 
PupD2 – Odisco    10–2 
PupD1 – Emos    2–10 
De Korfrakkers – AspC2   5–2  
Corridor – AspC1    5–6 
De Korfrakkers – AspB1   13–6 
Programma zaterdag 14 november
Sporthal Lieshout
11.00 AspC2 – RoDeBo
12.00 AspC1 – Kv Rooi
13.00 AspB1 – Mosa ’14 
Sporthal Geffen
10.00 Be Quick – PupE2
11.00 Be Quick – PupE1 
Sporthal Sint Oedenrode
11.00 Kv Rooi – PupD1
Sporthal Schaijk
12.30 Emos – PupD2
Zondag 15 november
Sporthal Lieshout
13.30 Sen 3 – Emos 5
14.45 Sen 1 – BMC 1 
Woensdag 18 november
Sporthal Veghel
18.45 Avanti (S) MW1 – MW1 
Sporthal Heeswijk Dinther
20.00 Korloo R1 – R1 

 volleybal
Bedovo
Uitslagen
VCE/PSV MC 2 - Bedovo MC 1:  4-0
(25-09, 25-19, 25-18, 25-21)
VC Unitas HS 1 - Bedovo HS 1:  0-4
(19-25, 24-26, 21-25, 21-25)
Hands up DS 2 - Bedovo DS 1:  1-3
(22-25, 15-25, 21-25, 25-22)
Uitslagen recreanten
De Smulsmurf - Zorgmed:  2-1
(25-22,19-25,25-18)
Bedovo DR3 - Panta Rhei/Contour: 1-2 
(21-25,18-25,25-21)
Match - Slagerij Brouwers:  0-3
(06-25,14-25,22-25)

handbal
KPJ/Bedo
Uitslagen Aspiranten:
Dames E.H.V. DS2 - KPJ DS1    8-6
Jongens C-jeugd Apollo C1 - KPJ C1 9-14
Meisjes A-jeugd Rapiditas A1 - KPJ A 41-4
Programma Aspiranten  zondag 15 november 
D’n Ekker
11.10 Gemengde D-jeugd KPJ D1 - Apollo D1 
12.00 Meisjes C-jeugd KPJ C1 - Apollo C1  
13.00 Jongens C-jeugd KPJ C1 - Swift C1  
14.00 Meisjes A-jeugd KPJ A1 - MEOS A1  
15.10 Dames KPJ DS1 - Bedo DS2   
Uitslagen Senioren 
Dames KPJ – Vespo 2  9-9
Programma Senioren zaterdag 14 november 
Bakel
20.00 Heren KPJ – Bakel 

Bedo
Uitslagen
Bedo E-jeugd – Tremeg E2    1-9
Niobe HC1 – Bedo Heren C-jeugd   8-40
Bedo Dames 2 – Taxandria DS2    7-21
Niobe DS1 – Bedo Dames 1    20-14
Bedo Heren 4 – Achilles ‘95 HS3   38-14
Bedo Heren 3 – Helios ‘72 HS2    34-8
Jupiter ‘75 HS1 – Bedo Heren 2    30-22
Aristos HS1 – Bedo Heren 1    20-24
Zaterdag 14 november
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Bedo Heren C-jeugd – Habo ‘95 HC1 
19.30 Bedo Dames 1 – Bergeijk DS2 
20.50 Bedo Heren 1 – Bergeijk HS1 
Zondag 15 november
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Bedo Heren 2 – Saturnus HS1 
De Dioscuren, Schijndel
10.55 Zephyr D2 – Bedo D-jeugd 
D’n Ekker, Beek en Donk
12.00 KPJ Beek en Donk/Bedo Dames 
          C-jeugd – Apollo DC1 
15.10 KPJ Beek en Donk DS1 – 
          Bedo Dames 2 

tafeltennis
TTV Een en Twintig
Senioren 1 – Bergeijk 3   6-4
Senioren 2 - Meppers 2   4-6
Kruiskamp ’81 3 - Senioren 3  4-6
Taverbo 8 - Senioren 4   8-2
Veldhoven 16 - Senioren 6  7-3
Jeugd 1 – Budilia 1   7-3
Jeugd 2 – Stiphout 5   2-8

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 9 november 
Joop Vereijken - Henk Verhappen  2-0
Hans van der Ligt  - Ad de Koning  2-0
Guus van de Elsen - Tonny de Louw 1-1
Henk v d Bergh - Leo van Griensven 0-2
Hans van der Ligt - Henk Mastbroek 2-0
Harrie Bouwmans - Wim Swinkels  2-0
Antoon Rooijakkers - Theo v Rossum  2-0
Jan van Neerven - Lou Muller  0-2
Theo van Rossum - Henk Jansen  2-0
Herman v d Boom - Cor Verschuren  2-0
Frans Leenders - Frits Poulisse  0-2
Jan van Hout - Bert van de Vorst  0-2
Jan van Dijk - Bennie Beerens  0-2
Fons v d Linden - Piet van Zeeland  2-0
Cor Oppers - Biek Klaasen  2-0
Jaspert Swinkels - Hans Heldoorn  0-2
Antoon van Osch - Henk Meerwijk 0-2
Uitslagen dinsdag 10 november 
Henk v d Bergh - Lambert van Bree  0-2
Jan Verbakel - Gerrit van Osch  0-2
Hans Wagelmans - Guus v d Elsen  0-2
Martien Swinkels - Ad Barten  0-2
Jan Hesselmans - Frits Wilbers  2-0
Marinus Steegs - Harrie Poulisse  2-0
Cor van den Berg - Antoon Smits  2-0
Antoon Maas - Harrie Poulisse  0-2
Hendrik Kosten - Jan van Hout  0-2
Albert Kluijtmans - Theo Spierings  2-0
Bert v d Vorst - Pieter Rooijackers  2-0
Willie Vorstenbosch - Piet Goossens  2-0
Frits Poulisse - Albert Kluijtmans  0-2
Piet Goossens - Leo Migchels  0-2
Theo v Hoogstraten - Mari Verbakel  0-2
Hans Heldoorn - Henk Meerwijk  2-0
Antoon Wagemans - Fons v d Linden  0-2
Henk Meerwijk - Cor Oppers  0-2
Rinie v d Elsen - Mari Vereijken  0-2
Hans de Jager - Frits Tak  0-2
Bert v Wanrooij-Tonnie Raaijmakers 2-0

Piet van Zeeland - Evert Baring 0-2
Stand na 10 november wedstr  pnt
A Klasse
1  Guus van de Elsen 12 21
2  Henk Verhappen 11 16
3  Tonny de Louw 12 16
B Klasse
1  Lou Muller 12 16
2  Harrie Bouwmans 12 16
3  Theo van Rossum 10 14
C Klasse
1  Mari Verbakel 11 17
2  Jan van Dijk 12 16
3  Bert van de Vorst 11 14
D Klasse
1  Evert Baring 13 23
2  Fons van der Linden 12 19
3  Mari Vereijken 12 16

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 4 november 
Lijn A
1 Willy en Trees                    57,64%
2 Cellie en Jan                       56.94%
3 Nettie en Arno                   55.56%
4 Riek en Leo                         54,17%
5 Riky en Jan                          50,69%
Lijn B
1  Bets en Annie                    65.28%
2  Tonnie en Jürgen               57.64%
3  Gerda en Els                       56.94%
4  Marianne en Mari             50.00%
5  Mieke en Ria                       49.92%
Uitslag dinsdag 10 november
1.Ria en Gidi 66,67%
2.Joop en Marian 63,28%
3.Cellie en Hans 57,81%
4.Mari en Arno 57,29%
5.Mieke en Leo 54,95%
Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in Bavaria 
Brouwerij Café te Lieshout. Voor 
verdere informatie zie de website  
www.poortvanbinderen.nl
KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 5 november
1.Jan en Maria                     63,00%
2.Emmie en Josephine       58,00%
3.Lambert en Wim              57,00%
4.Tonnie en Marianne        54,50%
    Dora en Corry                   54,50%
De volgende is zitting op donderdag 12 
november om 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 
Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 4 november 
Lijn A
1. Mia en Mari    61,46%
2. Mien en Jeu              57,50%
3. Mien en Maria    55,83%
4. Fia en Huub    54,58%
5. José en Jan    52,08%
Lijn B
1. Diny en Jos          61,20%
2. Diana en Kitty    60,16%
3. Elly en Maria    54,95%
4. Francien en Margreeth  55,69%
    Lien en Hanny     54,69%   
De volgende zitting is op woensdag 18 
november in Café-Zaal de Tapperij. 
KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 10 november
1. Annie en Helma 79,17%
2. Mariet en Toon 65,00%
3. Piet en Jos 61,25%
4. Tony en Riet 58,75%
5. Lien en Jos 57,50%
De volgende zitting is op dinsdag 17 november, 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg te Beek en Donk.

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 10 november
1-0 Frans v. Hoof - Aloys Wijffelaars  
0-1 Dirk-Jan Gloudemans - Johnny v.d. Laarschot 
1-0 Thijs Knaapen - Hein v. Bree  
½-½ André Bergman - Jef Verhagen  
½-½ Chris v. Laarhoven - Willy Constant  
½-½ Albert v. Empel - Zjon v.d. Laar  
Programma 17 november
André Bergman - Frans v. Hoof
Johnny v.d. Laarschot - Zjon v.d. Laar
Hein v. Bree - Hans Claas
Aloys Wijffelaars - Dirk-Jan Gloudemans
Albert v. Empel - Chris v. Laarhoven
Willy Constant - Thijs Knaapen
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VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

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

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK

handbal

rolschaatsen Laarbeekse rolschaatssterren in 
Mierlose Kerstshow 

Mierlo/Laarbeek – De leden van 
Rolschaatsvereniging Olympia zijn 
wekelijks een aantal dagen in de week 
te vinden in Sporthal de Weijer om 
de shownummers voor de jaarlijkse 
kerstshow te trainen. Het ene show-
nummer rolt goed, het andere moet 
nog veel getraind worden. Feit is dat 
op vrijdag 18 december alle show-
nummers helemaal klaar zijn om aan u 
te laten zien tijdens de 12e kerstshow. 

Ook achter de schermen begint de 
‘showkoorts’ al aardig op te lopen. 
Vele kostuums hangen al op de rek-
ken, aan andere kostuums moet nog 
veel werk verricht worden. Maar ook 
dit is allemaal op 18 december klaar. 
De Beek en Donkse Jeanne Janssens, 
de drijvende kracht achter Olympia, 
is samen met haar dochter Kristy en 
nichtje Veronique Driessens verant-
woordelijk voor de vele shownummers. 
De trainsters worden bijgestaan door 
performance coach Mirte Coppens 
uit Mierlo. De trainsters zijn het hele 
jaar bezig met de shownummers; het 
bedenken van een thema, de juiste 
muziek erbij zoeken, het ontwerpen 
van de kostuums en bedenken van de 

decorstukken zodat het shownummer 
gaat ‘leven’.

In een 2,5 uur durende show komen 
de Laarbeekse Colet Claessens, Stephie 
Wiering en Angel Willems samen met 
de ruim 50 leden van RV Olympia vele 
malen op de vloer om de mooiste show-
nummers aan u te laten zien. In een 
sfeervolle ambiance passeren ruim 15 
shownummers in een hoog tempo de 
revue. De kerstshow is zeer afwisselend 
samengesteld; solisten worden afgewis-
seld met groepen en ontroerende show-
nummers door de jongste leden worden 
afgewisseld door de oudere leden met 
reeds vele jaren showervaring. Tijdens 
de show komt u alvast in kerstsfeer door 
de vele kerstnummers. U komt ogen te 
kort om alles tijdens het shownummer 
te kunnen volgen. Bent u al nieuwsgie-
rig naar de verschillende shownummers 
in deze show? Kom dan naar één van 
de shows en laat u verrassen door het 
niveau van de rijdsters van RV Olympia.

Data, tijden en plaats
De première van de Kerstshow van 
Olympia vindt plaats op zaterdag 19 

december om 19.30 uur. Zondag 20 de-
cember volgt de 2e show om 13.30 uur 
en de laatste show om 18.00 uur. De 
Kerstshow wordt gehouden in Sporthal 
de Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 
22 te Mierlo.

Reserveer nu uw toegangskaarten 
via kerstshow@rvolympia.nl of bel 
met Door Bijnen, tel. 06-16084882. 
De entree bedraagt €7,50 (3 t/m 12 
jaar) en €12,00 vanaf 13 jaar. Meer 
informatie over deze kerstshow: zie 
www.rvolympia.nl.

Beek en Donk - Rollerclub De Oude 
Molen presenteert zaterdag 12 en zon-
dag 13 december de 25e editie van een 
unieke KerstROLLERshow. Dit spektakel 
vindt plaats in het –zelfgebouwde- rol-
schaatstheater in sporthal D’n Ekker in 
Beek en Donk. 

Al 25 jaar laten ze bij RC De Oude Molen 
het publiek genieten van de bijzon-
dere rolschaatssport in een daverende 
KerstROLLERShow. Showrijden op rol-
schaatsen is een lust voor het oog. Kleine 
en grote groepen ‘vertellen’ verhalen. In 
deze KerstROLLERShow staat alles in het 
teken van ‘tijd’. 

Het peloton Kunstrolschaatsers varieert 
van leden die meedraaien in de top, na-
tionaal en internationaal, tot beginnende 
leden. De choreografen en trainers zijn 
een jaar lang met het peloton aan het 
werk geweest om een breed scala aan 
nummers te creëren. Vrijwilligers staan 
garant voor prachtige kostuums, attribu-
ten, decors en het theater. Met een rij-
ke fantasie is het thema ‘tijd’ opgepakt 
en uitgewerkt, en wordt de tijd zeer di-
vers op rolschaatsen vertolkt. Een su-
blieme combinatie van muziek, kleding, 

attributen en decors met een wervelende 
dans op rolschaatsen, vol vaart en ritme. 
Niets is hetzelfde bij RC De Oude Molen. 

De show heeft de gezellige sfeer en am-
biance van een vereniging. Het wordt 
geheel gedragen door vrijwilligers, die 
niet terugschrikken van een professionele 
aanpak. Een prachtig pakketje voor een 
heerlijke middag of avond genieten. Vele 
rijdsters uit Laarbeek schaatsen mee en 
laten de gasten genieten van een prachti-
ge show op rolschaatsen.

De KerstROLLERshow wordt gereden 
in de tot rolschaatstheater verbouw-
de sporthal D’n Ekker, Muzenlaan 2a te 
Beek en Donk. Zaterdag 12 december 
19.00 uur. Zondag 13 december 11.00 
en 16.00 uur. Kaarten in de voorver-
koop kosten €12.50, kinderen tot en met 
11 jaar €9.00, deze zijn te bestellen via 
www.rcdeoudemolen.nl. Kijk voor de 
voorverkoopadressen op de site. Na 11 
december zijn kaarten te koop aan de 
kassa voor €13.50.

Beek en Donk - Het eerste jeugdteam van 
Tafeltennisvereniging Een en Twintig 
uit Beek en Donk won zaterdagmid-
dag in de eigen tafeltennishal knap van 
het eerste team van Budilia uit Budel. 

Lucas Crooijmans, Kevin Biemans en 
Bert Coolen tekenden allemaal voor 
twee gewonnen partijen, terwijl het ook 
in het dubbelspel raak was voor Een 
en Twintig. Een tafel verderop ging het 
tweede jeugdteam jammerlijk onderuit 
tegen Stiphout. Marte Megens pakte de 
punten voor de thuisploeg: 2-8.

Senioren
Bij de senioren ging het vierde team 
vrijdagavond op bezoek bij Taverbo uit 
Boxtel. Dirk van der Venne pakte één 
punt in het enkelspel. Jenny Beerkens 
en Chris Kluijtmans bleven puntloos, 
maar dankzij de winst in het dubbelspel 
keerde het team toch nog met twee 
punten terug naar Beek en Donk. Het 
tweede team leed een klein verlies in 
de thuiswedstrijd tegen De Meppers uit 
Heeze. Joost van Goch had met twee 
overwinningen een groot aandeel in de 

eindstand van 6-4. Samen met Jeroen 
Engelhart won hij verder het dubbel-
spel. Aum van Berlo kwam net tekort in 
een aantal spannende wedstrijden.

Eerste team
Spanning was er ook bij het eerste 
team, dat met invaller Henk van der 
Bruggen een kleine overwinning boekte 
op Bergeijk. Peter van den Eijnde sloot 
de wedstrijdenreeks af met drie punten, 
terwijl Jordi Kivits in twee wedstrijden 
de winst pakte. In een zinderende dub-
belpartij trok het tweetal ook aan het 
langste eind. Henk van der Bruggen 
bood goed tegenstand, maar wist niet 
tot scoren te komen.

Kijk voor alle uitslagen op pagina 38 
van deze krant.

Interesse?
Heb je ook interesse om te gaan tafel-
tennissen? Je bent van harte welkom. 
Kijk voor meer informatie over TTV Een 
en Twintig op internet of volg de vereni-
ging op Twitter en Facebook.

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

Is het kappersvak geknipt voor jou?
• Studiefinanciering en OV-chipkaart mogelijk
• U kunt bij ons terecht als klant of model

• Dag- en avond- opleiding kapper (niveau 3)
• Erkende CREBO-opleiding

TV ‘t Slotje bezoekt Outdoor 
Laarbeek

Beek en Donk - Jeugdleden van ten-
nisvereniging ’t Slotje zijn zondag 8 
november op hoogte avontuur gegaan 
bij Outdoor Laarbeek. Om de gestelde 
doelen te bereiken moesten de kinderen 
over veel eigenschappen beschikken die 
ook nuttig zijn op de tennisbaan. 

Niet alleen werden de sportievelingen 
getest op hun evenwicht en coördinatie, 
maar hebben ze ook angsten overwon-
nen op de 9 meter hoge tokkelbaan en 
de Big Swing. Met behulp van abseilen, 
touwklimmen en zwieren hebben ze de 
lava getrotseerd en wisten ze veilig op 
het eiland te belanden. Stoer als dat ze 
waren, heeft iedereen zijn of haar ang-
sten overwonnen en hebben ze de ge-
stelde doelen bereikt. Maar dat had de 

vereniging natuurlijk ook wel verwacht 
van hun afgetrainde tennissterren! Nu 
zijn ze benieuwd of de jeugd dit doorzet-
tingsvermogen en deze moed ook op de 
tennisbaan laat zien. De verwachtingen 
zijn in ieder geval, net als de tokkelbaan, 
hoog gespannen!

Beek en Donk - Na twee keer puntver-
lies op rij en voor eigen publiek stond 
voor Heren 1 van HV Bedo een wed-
strijd tegen het puntgelijke Aristos op 
het programma. In Best werd geen mil-
limeter aan beide kanten weggegeven. 

Bedo wist uiteindelijk de overhand te 
krijgen en nam de punten mee naar Beek 
en Donk: 20-24. Bedo staat op de eerste 

plaats maar heeft een wedstrijd meer 
gespeeld dan nummer 2 DOS ’80. Ook 
Heren 3 en 4 draaien lekker. Zij ontvin-
gen Helios en Achilles. Beide teams ga-
ven in de verdediging niets prijs en wis-
ten in de aanval de tegenstander op te 
rollen. Beide teams staan 2e. Aanstaand 
weekend spelen Dames en Heren 1 op 
zaterdagavond thuis in D’n Ekker. 

In de show staat alles in het teken van ‘tijd’

25e KerstROLLERshow RC De Oude Molen

Knappe overwinning eerste jeugdteam

TTV Een en Twintig wint van Budel
tafeltennis

Bedo Heren 1 
terug op koers

‘t Slotje actief 
op Winter Jeugd 
Circuit Asten

Beek en Donk - Ook dit jaar doet de 
jeugd van TV ’t Slotje mee aan het 
Winter Jeugd Circuit (WJC) in de ten-
nishal in Asten. Verschillende teams uit 
de omgeving doen hieraan mee en per 
leeftijdscategorie wordt tegen elkaar 
gespeeld.

Zondag 1 november was de eerste 
speeldag tegen de sterke tegenstander 
Packador uit Someren. Voor de spelers 
uit het team Rood (t/m 9 jaar) was dit 
ook de eerste keer dat ze speelden in het 
WJC. Rive, Noa, Gijs en Jasper hebben 
hun uiterste best gedaan. Fanatiek heb-
ben ze drie kwartier getennist waarna 
een glaasje ranja heerlijk smaakte. Na 
een korte pauze werden de wedstrijdjes 
hervat. 

In de categorie Oranje (9 t/m 11 jaar) 
deden mee Simon van de Avoird, Gijs 
Brugmans en Meike van Oosterwijk. Zij 
hebben ieder 2 enkelpartijtjes gespeeld 
van 20 minuten. Van de 6 wedstrijden 
werden er 5 overtuigend gewonnen 
en 1 gelijk gespeeld. Bij de dubbel was 
Packador iets beter geconcentreerd 
waardoor de winst naar de tegenstander 
ging.

In de categorie Groen (10 t/m 12 jaar)
speelden Timon van Steenbergen, 
Jasper  van Cleef, Wouter de Jong en 
Yorg  Peters. In de dubbel waren beide 
teams aardig aan elkaar gewaagd, met 
mooie rally’s. Helaas was Packador op de 
beslissende momenten net iets sterker. In 
het enkelspel wist Yorg een verdien-
de overwinning binnen te halen (5-7). 
Jasper moest met 9-6 net het onderspit 
delven. Ondanks de soms lange rally’s 
hadden Timon en Wouter wat meer 
moeite met hun tegenstanders in het en-
kelspel. Zij verloren met 10-3 en 14-0.

Ook bij Geel t/m 14 én bij Geel t/m 17 
was Packador te sterk. Alle wedstrijden 
zijn sportief verlopen, maar van de 12 
partijen lukte het alleen om in Geel t/m 
17 de herendubbel winnend af te sluiten.

Al met al dus een sportieve dag tegen 
een sterke tegenstander. Maar de spelers 
hebben laten weten dat ze er alles aan 
doen om de volgende keer met de winst 
terug te komen naar Beek en Donk.

tennis

Archieffoto 2014

Fotograaf:Marcel van de Kerkhof
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Donderdag 12 november 
Open Laarbeekse Libre Biljart 
Kampioenschappen t/m 21 nov.
‘t Ontmoetingscentrum, Beek en Donk

Orkest De Wanhoop treedt samen op 
met De Keiegalmers
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Aarle-Rixtel

Heemlezing over Middeleeuws 
Zuidoost Brabant
20.00 uur, Zaal ‘De Koekoek’, Lieshout

Vrijdag 13 november 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Kerst Culinair
19.00 uur, Tuincentrum de Biezen, 
Beek en Donk

Jeugdtoneel Lieshout speelt: ‘Een 
vrouw voor iedere dag’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Ladies & Luxury by night
20.30 uur, Zaal de Koekoek, Lieshout

Zaterdag 14 november 
Expositie ‘Expressie in kleur en vorm’ 
t/m 22 nov.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Sinterklaasintocht Beek en Donk
14.00 uur, t.h.v. Piet Heijl, 
Beek en Donk

Kickboksgala
17.00 uur, Boksclub Laarbeek, 
Otterweg 29, Beek en Donk

Bavaria Bierruilbeurs
10.00 uur, Bavaria Brouwerijcafé, 
Lieshout

Prinsenbal
19.30 uur, De Couwenbergh, 
Aarle-Rixtel

Najaarsconcert
20.00 uur, Parochiekerk Aarle-Rixtel

Jeugdtoneel Lieshout speelt: ‘Een 
vrouw voor iedere dag’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

‘Pop meets Jazz’
20.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zondag 15 november 
SPIRIT-wandeling Herfst
8.00 uur, Kruispunt Merellaan-
Kievitstraat Kamerven, Lieshout

36e Bavaria-veldrit Lieshout
11.00 uur, ‘t Hof, Lieshout

Sinterklaasintocht Lieshout
11.30 uur, De Heuvel, Lieshout

Sinterklaasintocht Aarle-Rixtel
12.30 uur, Passantenhaven, 
Aarle-Rixtel

Sinterklaasintocht Mariahout
14.00 uur, Bernadettestraat/Buurthuis, 
Mariahout

Woensdag 18 november 
Sint- en Kerstbraderie
10.00 uur, Waterpoort (ingang 
Rembrandtplein), Beek en Donk

Donderdag 19 november 
Paranormale avondbeurs
19.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

IVN lezing over Kalkgraslanden en 
hellinggrassen
20.00 uur, De Bimd, Aarle-Rixtel

Zaterdag 21 november 
Bouwmans Vuur Totaal open dag
10.00 - 17.00 uur, Helmondseweg 22, 
Aarle-Rixtel

Kleindierenshow t/m 22 nov.
10.00 uur, Tuincentrum de Biezen, 
Beek en Donk

Live muziek coverband Sideline
20.00 uur, Cafe Thuis, Beek en Donk

Prinsbekendmaking Ganzendonck
20.30 uur, Herberg ’t Huukske, 
Beek en Donk

Zondag 22 november 
Bekendmaking Jeugdraad van 11 
Ganzendonck
13.30 uur, Café/Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk


