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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

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant

Appartementencomplex en verblijfsruimte op plaats oude postkantoor Piet van Thielplein

“Het plein wordt levendiger en meer één geheel”

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

Beek en Donk – Een appartementencom-
plex met onderin commerciële ruimte 
voor bijvoorbeeld horeca en/of detail-
handel met voor het gebouw een ver-
blijfsruimte, waarschijnlijk in de vorm 
van een groot terras. Dat komt op de 
plaats van het oude postkantoor op het 
Piet van Thielplein. Dit werd woens-
dagmiddag bekend tijdens een speciaal 
ingelaste persbijeenkomst vanuit de ge-
meente Laarbeek. 

Ontwikkelcompetitie
In juni 2015 zette de gemeente Laarbeek 
een ontwikkelcompetitie uit voor de nieu-
we inrichting op dit plein. Wethouder 
Frans van Zeeland: “De gemeente heeft 
enkele jaren geleden het oude post-
kantoor gekocht. Tot voorheen zat hier 
kapsalon Young Style in gevestigd. De 
gemeente kocht dit pand met als doel om 
het plein meer open te maken, zodat het 
meer één geheel is met de Koppelstraat.” 
De gemeente ging om tafel met Dorps-
raad Beek en Donk, Centrummanage-
ment Laarbeek en Winkeliersvereniging 
Piet van Thielplein. Naar aanleiding daar-
van werden een aantal randvoorwaarden 
opgesteld. Zo wilde de gemeente dat het 
plein meer open en levendiger werd en 
dat er ruimte zou komen voor in ieder ge-
val 5 appartementen.   
IRIS Vastgoed 

Na diverse gesprekken besloot het col-
lege van burgemeester en wethouders 
unaniem om met de Laarbeekse bedrij-
ven IRIS Vastgoed en Van den Pauwert 
Architecten aan de slag te gaan. Robert 
Hellings, eigenaar IRIS Vastgoed, ver-

telt: “Het was onze eer te na om niet 
met zo’n mooi Laarbeeks project aan 
de slag te gaan. We hebben alles uit de 
kast getrokken om hier een mooi plan 
van te maken. Het doet ons dan ook 
deugd dat de gemeente unaniem voor 
ons gekozen heeft.” 

‘Eén lang plein’ 
De ruimte die vrijkomt door de sloop 
van het oude postkantoor – dat na de 
feestdagen plaats gaat vinden -  bestaat 
uit 222 m2. Robert licht toe: “Je ziet 
nu dat de Koppelstraat en het Piet van 
Thielplein niet met elkaar verbonden 
zijn door het postkantoor wat daar tus-
sen staat. Het appartementencomplex 
dat wij gaan bouwen komt meer rich-
ting Driessen Interieur te staan, zodat 
het op dezelfde hoogte ligt als de ove-
rige winkels, zoals de Zeeman, ETOS 

en de PLUS. Voor het appartemen-
tencomplex komt een verblijfsruimte, 
waarschijnlijk in de vorm van een groot 
terras. Door dit zo te maken, wordt de 
Koppelstraat bij het plein betrokken, 
waardoor je één groot, lang plein krijgt. 

Dit bevordert de levendigheid van dit 
centrum.” 

Invulling complex 
Hoe het complex precies ingevuld wordt, 
is nog niet duidelijk. Joost van den Brand 
van Van den Pauwert Architecten vertelt: 
“Er komen vijf of acht appartementen in. 
Dit wordt op een later moment beslist. 

Ook de ruimte onderin is nog flexibel in 
te vullen. Het kan één grote horecazaak 
worden, maar er kunnen ook meerde-
re winkel(tjes) in komen. We streven in 
ieder geval naar één horecaonderne-
ming.” De twee betrokken bedrijven 
maakten gebruik van TipMooiLaarbeek.
nl. Een representatief inwonerspanel 
onder 1400 burgers van Laarbeek. “De 
resultaten hiervan hebben we meegeno-
men in de totstandkoming van dit plan. 
Inwoners lieten weten graag iets van ho-
reca – in de vorm van bijvoorbeeld een 
lunchroom, ijssalon of dagrestaurant - op 
het plein te willen, terras en meer groen. 
Allemaal zaken die we in dit plan kunnen 
realiseren.” 

Voor de uitstraling van het pand heeft 
het architectenbureau goed gekeken 
naar de rest van het plein. Joost: “We 
hebben een appartementencomplex ont-
wikkeld dat precies past in het beeld van 
het Piet van Thielplein. Het moet echt 
een kwaliteitsslag zijn. Dat is één van 
de belangrijkste uitgangspunten. In een 
later stadium is het ook onze bedoeling 
om de rest van het Piet van Thielplein 
aan te pakken. We hebben hier ideeën 
over, maar kunnen hier nog niets over 
kwijt. Het aantal parkeerplaatsen zal in 
ieder geval gelijk blijven of opgehoogd 
worden. Je moet bij het verder verfraaien 
van het plein aan simpele dingen den-
ken, zoals het verven van een winkel-
pand. Uiteindelijk moet het zo zijn dat 
het plein 24 uur per dag een fijne plaats 
is om te verblijven.”

Realisatie 
In 2017 moeten de plannen gerealiseerd 
worden. Wethouder Van Zeeland: “We 
hebben 2015 nodig om de plannen ver-
der te concretiseren. In 2016 gaan we 

de wijzigingen in het bestemmingsplan 
doorvoeren. Dat is nog een flinke klus. 
Daarna hopen we in 2017 aan de slag te 
gaan met de realisatie van het geheel.” 

De gemeente kocht het 

oude postkantoor met als 

doel het plein meer open 

te maken

Uitgangspunt is dat dit nieuwe 

plan een kwaliteitsslag is voor 

het plein

De huidige situatie op het Piet van Thielplein, genomen vanuit dezelfde hoek als het ontwerplan dat ook op deze pagina is gepubliceerd

Het ontwerpplan van IRIS Vastgoed en Van den Pauwert Architecten. Op dit beeld zie je de nieuwe situatie bekeken vanuit de Koppelstraat
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant is alle mo-
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Op zich is de verklaring van deze straatnaam erg simpel, een smalle weg. Duidelijker 
kan het eigenlijk niet. Toch zit er een stukje geschiedenis aan vast. De Smalleweg 
behoort namelijk tot de oudste straten van Beek. Op de kadasterkaart van 1832 staat 
hij al ingetekend en had dezelfde loop als hij nu heeft. Hij heette toen de Smalle Donk-
dijk, soms ook geschreven als Smale Donkdijk. 
De weg van de Donk naar Beek heette zoals we gezien in mijn stukje over de Koppel-
straat Donkdijk. Hij werd ook wel eens Brede Donkdijk genoemd. Het naamsdeel ‘dijk’ 
in deze straatnaam is begrijpelijk wanneer men weet dat deze straat door een laag 
gelegen moerassig gebied liep. Om geen natte voeten te krijgen was een verhoging 
van het wegdek noodzakelijk.
Op de overzichtskaart van het kadaster van 1832 eindigde de Brede Donkdijk min 
of meer ter hoogte waar nu de IJsbaanlaan ligt. De straat, die linksaf loopt is dan de 
Brandstraat en werd in de dezelfde  breedte getekend als de Donkdijk. De weg die 
dan recht door loopt was een stuk smaller getekend en leek meer op een voetpad. 
Deze weg/pad liep in rechte lijn door naar het Heuvelplein en was in feite de kortste 
weg vanuit de Donk naar het centrum van Beek. Dat een mens altijd naar de kortste 
weg zoek is van alle tijden en zeker in die tijd. De Smalle Donkdijk sneed dan ook min 
of meer een bocht af. 
Toen na de Tweede Wereldoorlog er een grote behoefte aan nieuwe woningen ont-
stond als gevolg van de heersende woningnood, was de Smalleweg de eerste straat 
die in aanmerking kwam voor woningbouw. In de jaren vijftig  werden daar na de 
nodige politieke strubbelingen 48 nieuwe woningen gebouwd, niet door de Beek 
en Donkse Woningbouwvereniging, die in de jaren twintig was opgericht, maar de 
gemeente zelf. In die periode leidde deze woning-
bouwvereniging een marginaal bestaan vanwege 
financiële problemen. Later zou de gemeente deze 
woningen alsnog aan de woningbouwvereniging 
overdragen. Hoe dat allemaal is gelopen kunt u 
lezen in mijn  boek “Wonen in Beek en Donk” 
over de geschiedenis van de Beek en Donkse wo-
ningbouwvereniging, uitgegeven in 2005.

Martin Philipsen
Heemkundekring De lange Vonder

SMALLEWEG

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.nlHet heeft ons erg goed gedaan zoveel warmte en medeleven te hebben 

mogen ondervinden na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Theo Vermeulen
Wij willen hiervoor onze oprechte dank uitspreken.

Anneke Vermeulen - van Asseldonk, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
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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

OP MAAT
KAMERROUW Voor het creëren van een 

intieme afscheidsruimte
Jan Manders    06 - 28 94 11 05    www.rouwkameropmaat.nl

Rouwkamer op maat is te zien op de open dagen van 
de Groof Uitvaartverzorging 17 & 18 oktober

Wie weet 
waar deze 
boerderij 
staat? En wie 
daar vroeger 
woonde(n)?
   
Weet jij het antwoord? 
Laat het weten aan de 
redactie van MooiLaarbeek. Dit kan per mail via prijs-
vraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Op de foto van twee weken geleden kwam 1 reactie binnen. 

Ik heb de bewuste klassenfoto doorgestuurd naar mijn dochter Hellen van Berlo, 
woonachtig in Knokke-Heist België.

Zij mailt het volgende terug: Dit is de klas van jaargang 1976-1977. Het is de vijfde 
klas van basisschool De Raagten. Klassenleraar is juffrouw Couwenbergh. In deze 
klas zaten onder andere: 
Simons, Wijdeven, Van Horik, Jochems, 
Raaijmakers, Verhees, Otten, Van de Eijnde en De Leeuw.

Groeten van de ouders van Hellen van Berlo

Historische beelden

Leo ruimt dagelijks al het zwerfvuil op en houdt het Heuvelplein schoon.
 
Met vriendelijke groet,
Marcel v.d. Kerkhof (Beek en Donk)
Fotograaf MooiLaarbeek

Leo ruimt dagelijks al het zwerfvuil op en houdt het Heuvelplein schoon.Leo ruimt dagelijks al het zwerfvuil op en houdt het Heuvelplein schoon.

Mooi Gespot
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Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Zolang mogelijk 
zelfstandig 

blijven wonen:
voor senioren, 

eenzame, zieken en 
andere 

hulpbehoevenden.

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

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

Zondag 1 november geopend 
van 12.00 tot 16.00 uur

De ontmoet ingsruimte biedt  een mooie locat ie met ui tz icht  op de tuin voor  een 
condoleance en kof f ietafel .  In het Atr ium kan een openluchtdienst worden gehouden. 
De beleving in de aula,  met 175 zitplaatsen, is op bi jzondere wi jze aangepast  in 
het  geheel .  De huiskamers z i jn  onder handen genomen om u nog meer het  gevoel 
van thuis  te kunnen geven.  Wi j  z i jn  met z ’n a l len oprecht  t rots  op het  resultaat .  
 

U bent van harte welkom ti jdens de open dagen op

zaterdag 17 oktober tussen 14.00 en 17.00 uur
zondag 18 oktober  tussen 12.00 en 16.00 uur 

waarbij  u veel informatie kunt vinden over tal  van zaken 
welke betrekking hebben op een uitvaart. 

Op beide dagen wordt  een uur  voor  aanvang in de aula 
een lez ing gegeven over  er frecht .  Ook hierbi j  bent  u van har te welkom.

            De verbouwing is klaar,  laat u verrassen ti jdens     
         de open dagen! Introductie van een uniek concept;    
      combinatie afscheidsviering van buiten naar binnen. 

Oranjelaan 54   5741 HH Beek en Donk   T  0492 31 95 33

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Johan Maas

Beek en Donk - Na een uitgebreide 
oriënterende fase, wil een enthou-
siaste Stuurgroep Herbestemming 

Leonarduskerk inwoners, het bedrijfs-
leven en maatschappelijke instellin-
gen actief betrekken bij de zoektocht 
naar een waardige herbestemming. 
Daarom organiseert de Stuurgroep 
medio april 2016 in de Leonardus-

kerk een evenement onder het mot-
to DKDD (De Kerk Draait Door). De 
MooiLaarbeekKrant sprak met enkele 
leden van de Pr-commissie: Mariëlle 
van der Heijden, Marianne Greenall 
en Harry van der Heijden.

De Stuurgroep Herbestemming 
Leonarduskerk
Harry vertelt: “Vrijwel meteen na 
sluiting van de kerk namen enkele 
parochianen het initiatief om te gaan 
nadenken over een passende herbe-
stemming voor de Leonarduskerk. 
Inmiddels houdt zich een stuurgroep 
van ongeveer veertig betrokken per-
sonen daarmee bezig, onderverdeeld 
in verschillende commissies.” Ma-
rianne vult aan: “Het doel van de 
stuurgroep is om na de pijnlijke fusie 
van parochies de Leonarduskerk als 
markant rijksmonument te behouden 
voor de inwoners van Beek en Donk. 
De parochie of het bisdom mogen 
dan wel de juridische eigenaren zijn, 
de inwoners van Beek en Donk zijn de 
emotionele eigenaren.” 

“Het zou héél mooi zijn als in het-
zelfde gebouw waarin de inwoners 
van Beek en Donk samen kwamen 
om deel te nemen aan religieuze ac-
tiviteiten nu mensen zouden kunnen 
samenkomen om te genieten van 
wereldse activiteiten.”, glimlacht Ma-
riëlle. “De Leonarduskerk is er altijd 
geweest voor - en opgericht door- in-
woners van Beek en Donk.  Daarom 
moet deze kerk ook geopend blijven 
voor- en door de inwoners van Beek 
en Donk.”

De inwoners van 

Beek en Donk 

zijn de emotionele 

eigenaren

De inwoners van 

Beek en Donk Beek en Donk 

zijn de emotionele 

Oriënterende fase
“Inwoners van Beek en Donk vragen 
zich misschien af of de stuurgroep wel 
iets uitgevoerd heeft”, lacht Harry. 
“Ik kan hen geruststellen. We voer-
den gesprekken met de gemeente 
Laarbeek en zochten samenwerking 
met de Dorpsraad. We draaiden mee 
in het symposium van het Peelnet-
werk, staken ons licht op bij gemeen-
ten waar ook sprake was van kerkslui-
tingen. We hielden een enquête, we 
ondersteunden studenten die er een 
afstudeeropdracht van maakten en 
we gingen in gesprek met het paro-
chiebestuur en het bisdom om te ach-
terhalen wat er onder een ‘waardige 
herbestemming’ wordt verstaan.” 

“Al deze inspanningen hebben geleid 
tot een aantal bruikbare ideeën voor 
herbestemming die in combinatie met 
diverse Laarbeekse evenementen in 
de kerk plaats zouden kunnen vin-
den”, zo gaat Marianne verder. “Om 
er een paar te noemen: Kwizut, de 

kermis, sinterklaas, een kerstmarkt en 
ondernemersbijeenkomsten.” Mari-
elle vult aan: “Daarnaast zijn we ook 
nog op zoek naar bedrijven en instel-
lingen die onze ideeën naar een hoger 
plan kunnen tillen.”

Ik hoop dat er uit dit 
eerste evenement 

een mooie 
herbestemming gaat 

groeien
herbestemming gaat 

Ik hoop dat er uit dit 
eerste evenement 

De (Leonardus)Kerk Draait Door
Om te laten zien wat er allemaal kan 
in de Leonarduskerk, organiseert de 
Stuurgroep medio april 2016 het eve-
nement DKDD (De Kerk Draait Door). 
Een tipje van de sluier wil het enthou-
siaste drietal wel alvast oplichten: 
“Iets spectaculairs wat je niet direct 
in een kerk verwacht”, zegt Mariëlle. 
“Een ontwerpworkshop voor kinde-
ren”, vult Marianne aan, “en muziek 
vanwege de prachtige akoestiek van 
de Leonarduskerk.” Een forumdiscus-
sie over de herbestemming van de 
kerk om nieuwe ideeën op te doen, 
mag volgens het drietal niet ontbre-
ken.

Wat verwachten ze van hun 
evenement? 
“Veel volk”, lacht Mariëlle, ”de kerk 
is open en er is weer iets te doen!” 
Harry en Marianne sluiten zich hier 
graag bij aan. “We hopen dat er uit 
dit eerste evenement een mooie her-
bestemming gaat groeien en dat we 
veel medewerking van ondernemers 
en instellingen zullen krijgen om alles 
rendabel te maken.”

Oproep
Heb jij een briljant idee over de her-
bestemming van de kerk? Stuur je 
reactie dan naar de Stuurgroep via 
dkdd2016@gmail.com. Mariëlle, Ma-
rianne en Harry nodigen alle lezers 
uit Laarbeek en omgeving, maar ook 
bedrijven, verenigingen en instellin-
gen uit om mee te denken! Je kunt 
ook telefonisch contact opnemen via 
telefoonnummer 0492- 463145. Alle 
ideeën en ervaringen zijn welkom en 
commercieel meedenken wordt op 
prijs gesteld!

Vlnr. Mariëlle vd Heijden, Harry vd Heijden en Marianne Greenall

‘Leonarduskerk nieuwe stijl’: alles kan en alles mag!
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Vrijdag 16 oktober

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 17 oktober

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Anna de Korte, Rudi 
Ubben, Martien Roijackers

Zondag 18 oktober Missiezondag

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders Jan 
en Truus van Dijk–de Vries, Gerard Lamé (par), Christ 
en Antoine van Bommel, Ben Loomans, Voor  vervolg-
de christenen in Maleisië en Indonesië, Tot welzijn van 
de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Oda van de Laar 
(mged), Sjaan van den Heuvel-van Asseldonk (mged), 
Sjan van Leuken-Gilsing (mged), Maria van de Ven-
van den Heuvel en zoon Peter.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Riek Heinsbergen, Toon 
en Lien Heinsbergen-Heesakkers Tiny de zoon en Riek 
de dochter, Piet Rovers en Lena de echtgenote, Hetty 
Maas-Willems, Karel Jespers Jan en Miet zijn ouders 
en Marja zijn zus, Jan Haeve.

Maandag 19 oktober 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 20 oktober

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 21 oktober

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 22 oktober 

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 
16-22 oktober 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Wereldmissiedag in Lieshout
Lieshout - Wereldmissiedag wordt ge-
houden op zondag 18 oktober. In dit 
weekend herdenkt de kerk de vele man-
nen en vrouwen die zich inzetten voor 
verbetering van arme ontwikkelings-
gebieden. U kunt onder de viering van 
10.30 uur kennis maken met Pater Rober-
to Gonzalez Chaves.

Hij heeft als priester en Kruisvaarder van 
Sint Jan zich het lot aangetrokken van de 
allerarmste bevolkingsgroep van Panama. 
Deze overwegend Indiaanse bevolkings-
groep leeft in een zeer uitgestrekt bergge-
bied in en rond El Bale. Hij geeft daar zorg 
in meer dan 33 gehuchten (dorpjes) aan 
meer dan 5000 mensen. Op 4 november 
2015 wordt pater Roberto 50 jaar. Het 
mooiste cadeau zou zijn, als een financiële 
bijdrage het mede mogelijk maakt dat zijn 
dromen worden verwezenlijkt: een beter 
leven voor deze arme indianen.

Inmiddels heeft pater Roberto een eigen 
stichting met vele vrijwilligers. Kijk voor 
uitgebreide informatie op www.fusodep.
com. Deze site is zowel in het Spaans als in 
het Engels te lezen. Vanuit deze stichting 
worden alle projecten met vele vrijwilligers 
aangestuurd.

Zijn allernieuwste project is een opleidings-
centrum voor leiderschap. Nieuwe leiders 
zijn nodig die ook voor de toekomst zijn 
doelen waarborgen. Bovendien heeft hij 
op zijn verlanglijstje nog het bouwen van 
een hospitaal en een technische school in 
de bergen.

Naar aanleiding van de pauselijke ency-
cliek ‘Laudato Si’ wil hij tevens een project 
opzetten om de mensen bewust te ma-
ken van een goed omgaan met de natuur 
(zorg voor het milieu en herbossing).

Dankzij de hulp van een groep Nederlan-
ders uit Hilversum heeft hij in het verle-
den diverse projecten kunnen verwezen-
lijken zoals 100 km aanleg van wegen, 

belangrijk voor de bereikbaarheid; het 
graven van 40 visvijvers zodat de mensen 
zelf gevangen vis kunnen eten; voedsel-, 
landbouw-, en gezondheidsprojecten; 
het bouwen van eenvoudige schooltjes; 
de aanleg van schoon drinkwater; ver-
strekken van studiefinanciering, school-
boeken en schoolkleding; bouwen van 
bruggen; vervoer van zieken naar het 
ziekenhuis in de hoofdstad Santiago 
(85 km); oprichten van een sportpark; 
het bouwen van huisjes; door zijn inzet 
konden met behulp van de Nederlandse 
Stichting Ziender Ogen ruim 1500 men-
sen in april 2015 een oogtest ondergaan, 
en waar nodig een bril, enz.

De pater assisteert in de zondagse mis van 
18 oktober, waarbij hij tevens enkele Pa-
namese kerkliederen zal zingen en zichzelf 
begeleidt op de gitaar. Pater A. Wester 
en Broeder Josep Lucas hopen van harte 
dat velen aanwezig zullen zijn en de pa-
ter financieel willen helpen. U kunt altijd 
informatie inwinnen bij de ANBI-erkende 
Stichting: Stichting Solidariteit Panama. 
Kunt u niet naar de kerkdienst komen, 
maar wilt u wel een financiële bijdrage 
geven, dan volgt hier het banknummer: 
NL 07 INGB 0675623227 t.n.v. Stichting 
Solidariteit Panama. De website in Ne-
derland luidt: www.solidariteit-panama.nl 
De secretaris is dhr. Wim Janssen – Hui-
zermaatweg 200, 1276 MG te Hilversum.

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Avond voor Vrouwenbeweging Beek en Donk
Beek en Donk – De Vrouwenbewe-
ging Beek en Donk nodigt haar leden 
uit in de zaal van Herberg ’t Huuks-
ke op dinsdag 20 oktober om 20.00 
uur. Deze avond komt Notaris Harrie 

van Rooij uitleg geven over erfrecht, 
schenkingen en alles wat nu actueel is. 

Leden van de vrouwenbeweging kun-
nen Harrie tijdens deze avond alles 

vragen van wat er allemaal mogelijk is. 
Ook mogen de leden hun partner, man, 
vriend of vriendin meebrengen op deze 
zeer interessante avond.

Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis 
de Dreef te Aarle-Rixtel wordt zondag 
18 oktober van 9.00 tot 16.00 uur een 
vlooienmarkt gehouden. Deze vlooi-
enmarkt wordt georganiseerd door de 
stichting Aarle-Rixtel in samenwerking 
en ten bate van de EHBO, volleybalver-
eniging Cialfo, badmintonclub de Gan-
zeveer en de veteranen van ASV, allen 
uit Aarle-Rixtel.

Op deze markten kunnen particulieren 
een kraam of grondplaats huren voor 
de verkoop van tweedehands goederen. 
Bezoekers kunnen snuffelen naar snuis-
terijen, huisraad, boeken, elektrische ap-
paraten, huishoudelijke apparaten, kle-
ding, cd’s, platen, speelgoed, te veel om 
op te noemen. Wie nu eens eindelijk de 
zolder op wil ruimen of van spullen af wil 
komen, die eigelijk zonde zijn om weg te 
gooien, kan nu terecht op deze gezelli-

ge vlooienmarkt in Aarle-Rixtel, waar je 
ook kan genieten van een kopje koffie, 
drankje of hapje.

De kosten voor een kraam bedragen 
€20,00. De entree bedraagt €2,00. Kin-
deren onder 12 jaar hebben onder be-
geleiding gratis toegang. Voor informa-
tie en boekingen kan contact worden 
opgenomen met Frans Coppens, tel. 06-
20888818/0492-382481.

Grote vlooienmarkt in de Dreef

Lezing over voormalige leengoederen
Beek en Donk - Tijdens de heemavond 
van heemkundekring De Lange Von-
der op maandag 19 oktober houdt 
Frans Leenders een lezing over voor-
malige leengoederen in Beek en Donk.

Vanaf de middeleeuwen tot aan 1795 
vormde het leenstelsel een vorm van 
bestuur. In deze vorm speelden de 
leengoederen een grote rol. Een leen-
heer, in onze contreien vaak de Hertog 
van Brabant, gaf goederen in leen aan 
adellijke personen die als tegenpresta-
tie de leenheer militair ondersteunden. 
Deze leenmannen legden bij ontvangst 
van een leen de eed van trouw af. 

Frans Leenders, voormalig secretaris 
van de Lange Vonder, zocht deze leen-
goederen in Beek en Donk op en volg-
de hun geschiedenis tot op de dag van 
vandaag. Tijdens de lezing besteedt 
Frans aandacht aan de plaatselijke 
adel, bewoners, boerderijen, huizen 
en akkers. Hij vertelt over de histori-

sche ontwikkeling, maar zal ook een 
aantal anekdotes naar voren brengen. 
Beek en Donkenaren zullen zich tijdens 
de lezing herkennen bij de beelden die 
getoond worden.

De lezing vindt plaats op maandag 19 
oktober om 20.00 uur in het Ontmoe-
tingscentrum aan de Otterweg in Beek 
en Donk. Leden van De Lange Vonder 
hebben gratis toegang, overige bezoe-
kers betalen €2,00 entree.

Boerderij aan de Pater Becanusstraat in Beek en Donk

Geroepen om te dienen’
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Zet u een Laarbeekse vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie 
in het zonnetje? 

TipMooiLaarbeek is het 
inwonerspanel van Laarbeek met 
ruim 1300 respondenten.
Wilt u ook meedenken, dan kunt 
u zich vrijblijvend aanmelden via 
www.tipmooilaarbeek.nl

Laarbeek – De gemeente Laarbeek 
deelt op 7 december voor de 11e keer 
de Laarbeekse Complimenten Vrijwil-
ligerswerk uit. De gemeente wil op die 
manier samen met ViERBINDEN hun 
waardering uitspreken naar alle vrij-
willigers en vrijwilligersorganisaties 
die actief zijn binnen de gemeente.

Nu ook individuele inwoners 
nomineren!
In tegenstelling tot voorgaande jaren, 
kunnen behalve organisaties dit jaar 
ook individuele inwoners genomineerd 
worden. Dus als u iemand in uw om-
geving kent waarvan u vindt dat hij of 
zij een ongelooflijk compliment ver-
dient als vrijwilliger, kunt u die persoon 
nomineren. In tegenstelling tot voor-
gaande jaren, zijn dit jaar niet het aan-
tal nominaties maar juist de motivaties 

doorslaggevend. Twijfel niet, vul de in-
vulstrook in en stuur of mail deze naar 
het kantoor van ViERBINDEN. 

TipMooiLaarbeek
Vanaf vandaag kunt u ook via het inwo-
nerspanel TipMooiLaarbeek uw stem 
uitbrengen. Ga hiervoor naar www.tip-
mooilaarbeek.nl. Bent u nog geen lid? 
Meld u zich dan geheel vrijblijvend aan!

U kunt nomineren van 15 tot en met 
27 oktober!

Voor specifieke vragen over de Laar-
beekse Complimenten kunt u terecht 
bij Suzan de Koning van ViERBINDEN, 
tel. 0492-328807 of via sdkoning@
vierbinden.nl. 

Doe mee en breng uw stem uit!

Vrijwilligerspenning Laarbeek voor Henk de Hair

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Boerenroerbak

1+1 gratisAndijvie    500 gram  0.99

Kaki      2 stuks 0.99

Courgette        2 stuks   0.99

Kiwi Green   500 gram  1.49

Aanbiedingen
maandag - woensdag Kant en Klaar Maaltijden 

Ambachtelijk Bereid 

NIEUW NIEUW NIEUW

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel - Wethouder Van 
Zeeland reikte afgelopen week-
end, namens het college van bur-
gemeester en wethouders van 
Laarbeek, de Vrijwilligerspenning 
Laarbeek uit aan de heer Frans de 
Hair uit Helmond ter gelegenheid 
van zijn afscheid als dirigent van 
“Korale, ensemble voor vocale 
muziek” in Aarle-Rixtel. 

Mede-oprichter van Korale
De heer De Hair was in 1993 
medeoprichter van Korale en tot 
eind juni 2015 dirigent van het 
koor. “Korale, ensemble voor vo-
cale muziek” bestaat in de huidi-
ge samenstelling sinds september 
2011. In dat jaar gingen twee 
koren samen verder, te weten 
“Kleinkoor Korale” uit Aarle-Rixtel 
en “Kalliope” uit Beek en Donk. 
Beide koren zongen voornamelijk 
a capella, zonder instrumente-
le begeleiding, en hun repertoire 
sloot goed op elkaar aan.

Wekelijks wordt op donderdag 
in de Dreef in Aarle-Rixtel gere-
peteerd en na afloop is er altijd 
nog een gezellig samenzijn. Het 
repertoire bestaat voornamelijk 
uit niet-kerkelijke muziek die in 
hoofdzaak a capella gezongen 
wordt. 

Zeer actief in diverse functies
Frans was meer dan de dirigent 

bij de wekelijkse repetities en con-
certen. Hij heeft oneindig veel tijd 
in het koor gestopt. Mede dankzij 
zijn tomeloze inzet is Korale uit-
gegroeid tot het huidige a-capella 
koor. Ruim 20 jaar heeft Frans de 
wekelijkse repetities voorbereid en 
het koor begeleid, soms ook door 
zangles bij hem thuis te geven. Hij 
maakte vertalingen van de meestal 
buitenlandse songteksten, zorgde 
voor nieuwe bladmuziek als dat 
nodig was en schreef zelfs af en 
toe een nieuw arrangement als dat 
beter bij de stemmen van de koor-
leden paste. Gedurende de afgelo-
pen twintig jaar heeft hij tussen de 
50 en 60 concerten mee gepland, 
voorbereid en begeleid. Daarbij 
werden veel locaties vooraf door 
hem bezocht om de akoestiek en 
de plaats van het koor te beoorde-
len en soms ook alvast wat zaken 
te doen met de beheerder of de 
koster, of om alvast het restaurant 
daarna te regelen. 

Een goede gastheer
Een van de jaarlijkse hoogtepunten 
was de nieuwjaarsborrel bij Frans 
thuis begin januari. Hij toonde zich 
een buitengewoon goed gastheer. 
De laatste jaren werd dit samen-
zijn een soort open podium waar 
vrij gemusiceerd werd en waarbij 
regelmatig liedjes voorzien werden 
van afwijkende teksten.  Frans was 
tot eind juni dirigent van Korale. 
Het bestuur bood hem afgelopen 
zaterdag ter gelegenheid van zijn 
afscheid een speciaal daarvoor 

georganiseerde afscheidsdag aan 
in de vorm van een feestelijk sa-
menzijn in Conferentiecentrum De 
Couwenbergh in Aarle-Rixtel.

Henk de Hair toont trots ‘zijn’ Vrijwilligerspenning

Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   
info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht, erfrecht en 
echtscheidingsbemiddeling

GRIEPVACCINATIE 2015
MEDISCH CENTRUM BEEK EN DONK

Burgemeester van der Weidenlaan 13

De griepvaccinaties worden gespreid gegeven, op eerste achternaamletter.
Dit kan uitsluitend op de volgende tijden:

Dinsdag 20 oktober 14.00 uur – 15.30 uur: A t/m K

Donderdag 22 oktober 14.00 uur – 15.30 uur: L t/m Z

Bij verhindering op de eerste datum is er een tweede gelegenheid op:
Dinsdag 3 november 17.00 uur – 18.00 uur

U behoeft voor de vaccinatie geen afspraak te maken.
Gelieve zoveel mogelijk op aangegeven datum te komen.
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

Huisartsen
Aarle-Rixtel:
Dr. Engels en Dr. Titulaer, 
tel: 0492-381253
Email: aarle-rixtel@huisartsen.nl
Beek en Donk:
Dr. Coenen en Dr. Teunisse, tel: 
0492-338000, spoed 0492-338001
Email: info@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

SudokuHard

9

2 4 3 6

3 7 5 8 4 2

2 9 5

2 8

1 9 8

4 6 3 7 1 2

7 3 6 8

5

Puzzle #273199

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Kleine appeltaartjes met amandelspijs (4 stuks)

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

• 2 Elstar appels
• 4 plakken korstdeeg
• 100 gr amandelspijs
• 3 eierdooiers
• 2 el suiker
• Snufje kaneel
• 2 el geschaafde 

amandelen

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Woordzoeker

AANZET
AZIAAT
BLADEN
BRODEN
DASSEN
DUIKER
EGYPTE

ELKAAR
FILMER
GEBIED
LANDEN
LENZEN
MAZZEL
MIEREN

NAASTE
NIEREN
QUITTE
ROEIEN
ROLLEN
SPREID
STREEF

TEVEEL
TIJGER
VASTEN
VOETEN
WEKKER
WORTEL
ZOUTIG

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AANZET AZIAAT BLADEN
BRODEN DASSEN DUIKER
EGYPTE ELKAAR FILMER
GEBIED LANDEN LENZEN
MAZZEL MIEREN NAASTE
NIEREN QUITTE ROEIEN
ROLLEN SPREID STREEF
TEVEEL TIJGER VASTEN
VOETEN WEKKER WORTEL
ZOUTIG

...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

Voetbaldemonstratie TU/e

Steek uit de plakken korstdeeg een rondje net 
zo groot als de appels. Bestrijk het met losgek-
lopt eigeel. Meng suiker met kaneel en bestuif 
het met kaneelsuiker en amandelschaafsel. 
Verdun amandel spijs met het overige eigeel. 
Verdeel amandelspijs tot 1 cm van de rand op 
het korstdeeg. Schil de appel en snijd de in 
ringen van 1-2 cm. Druk de appelringen op de 
korstplak in de amandelspijs. Druk licht aan en 
Bestrooi met kaneelsuiker. 
Bak het taartjes in ca. 20 minuten af in een 
oven van 180ºC.

Gezond snacken...bestaat dat?! Ja dat bestaat! Op de puur en natuur 
afdeling van ‘t Verswarenhuys vindt u tal van gezonde, verantwoorde, 
lekkernijen.
Wat dacht u van gojibesjes, healthy power mix, multi fruit&berry mix? 
Stuk voor stuk gezond en verantwoord om tussendoor te nemen in plaats 
van een ‘vette hap’. Maar ook tal van lekkere sappen en water (o.a. 
cocoswater) zijn lekker, voedzaam en zeer gezond. En wat te denken 
van de 80 soorten thee die wij sinds kort in ons assortiment hebben: 
allemaal biologisch dus zonder onnatuurlijke toevoegingen. Ook een 
groot assortiment glutenvrije producten zijn standaard te vinden in ons 
assortiment. En mist u iets: zeg het ons en wij proberen het op 
te lossen! Tot ziens in ‘t Verswarenhuys, 
Piet van Thielplien 5, Beek en Donk. Eten 
van vandaag!

MOOI GEZOND Gezond snacken!
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Robot-voetbalteam bezoekt Laarbeek

De categorieën:

1. 
‘Formule’

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.

 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:

Erik van Rossum
Co Verhoeven

Nieuw bestuurslid Kwizut
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.

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Voor de winnaar: 

10 consumptiebonnen 
voor de feestavond van Kwizut 

Schrijf uw team in via www.kwizut.nl
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Wij zoeken voor de vestiging in Lieshout 

reparatie monteurs 
• Interne opleiding 
• In bezit van rijbewijs B

Voor meer informatie over deze functie, zie de 
vacature op www.resporepair.nl

Interesse?
Mail je sollicitatie naar 

joostvanluijt@resporepair.nl of bel 
 0499-421520

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

Een kijkje bij ASML en golf door het PSV-stadion

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

Laarbeek/Eindhoven – Een groep le-
den van Ondernemersclub Vier reisde 
donderdag af naar Eindhoven. Daar 
kregen zij eerst een boeiende presen-
tatie bij ASML. Vervolgens vertrok 
de groep naar het PSV-stadion voor 
SUPA-golf met afsluitend een presen-
tatie van niemand minder dan Thijs 
Slegers, perschef van PSV en tot voor 
kort Voetbal International-watcher 
van deze Eindhovense voetbalclub. 

ASML en golf 
De dag was zowel inspirerend als infor-
meel. Heel veel kreeg de groep niet te 
zien bij ASML. Toch was de presenta-
tie van dit Nederlandse hightechbedrijf 

enorm boeiend. Na een flinke tijd ge-
luisterd te hebben, was het tijd voor 
ontspanning. In willekeurige groepjes 
gingen de leden golf spelen door het 
PSV-stadion. Zo kwamen de holes on-
der andere door de kleedkamers en 
persruimte. Een informele activiteit 
waar eenieder elkaar beter leerde ken-
nen en het PSV-stadion kon bewonde-
ren. 

Thijs Slegers 
De dag werd afgesloten met een pre-
sentatie van Thijs Slegers. Tot voor 
kort was Thijs de VI-watcher van PSV. 
Hij raakte in zijn loopbaan als journa-
list bevriend met spelers als Wesley 
Sneijder, Zlatan Ibrahimoviç en Andy 
van der Meijde. Met deze laatstge-
noemde gaat hij nog wekelijks kan-
tines af om te spreken over het boek 

‘Geen Genade’, een biografie van 
deze opmerkelijke oud-profvoetballer. 
“Hier heb ik mijn huis van gebouwd 
en ben ik van getrouwd. Zo’n succes 
was dit boek”, aldus de doorgewinter-
de journalist. Onlangs switchte Thijs 
van baan. Hij is nu perschef van PSV. 
Daarnaast is hij bezig met een biogra-
fie over Luc Nilis. 

Bedrijfsbezoek 
De volgende activiteit van 
Ondernemersclub Vier staat gepland 
op donderdag 26 november. Er vindt 
dan een bedrijfsbezoek plaats. Meer 
informatie hierover volgt op korte 
termijn. Kijk voor alle foto’s van afge-
lopen donderdag en informatie over 
Ondernemersclub Vier op de website: 
www.vierlaarbeek.nl. 

Cafetaria Le Patat nog steeds in top 100 beste cafetaria’s 
Aarle-Rixtel – Voor het derde jaar op rij 
mag cafetaria Le Patat uit Aarle-Rixtel 
zich rekenen tot de top 100 van beste ca-
fetaria’s in Nederland.

Afgelopen maandag vond in Studio21 in 
Hilversum de uitreiking plaats voor bes-
te cafetaria van Nederland. Bart, Suus, 
Jolanda en Jeremy van Le Patat waren 
hierbij aanwezig. “Zeker als je bedenkt 
dat we een zeer turbulent jaar achter de 
rug hebben – omstreeks de diverse be-
zoeken van juryleden werd o.a. het eerste 
kindje van Bart en Suus geboren – bleek 
het al moeilijk om bij de top van Neder-
land te blijven”, licht Bart Krause desge-
vraagd toe. Maar met de uiteindelijke 
53e plaats is Le Patat zeker trots op het 
hele team van medewerkers met dit be-
haalde resultaat. Volgens het juryoordeel: 
Le Patat oogt altijd om door een ringetje 
te halen en de bevlogenheid spat er van 
af! Aarle-Rixtel – Voor het derde jaar op 
rij mag cafetaria Le Patat uit Aarle-Rixtel 
zich rekenen tot de top 100 van beste ca-
fetaria’s in Nederland.

Afgelopen maandag vond in Studio21 in 
Hilversum de uitreiking plaats voor bes-
te cafetaria van Nederland. Bart, Suus, 
Jolanda en Jeremy van Le Patat waren 
hierbij aanwezig. “Zeker als je bedenkt 
dat we een zeer turbulent jaar achter de 
rug hebben – omstreeks de diverse be-

zoeken van juryleden werd o.a. het eerste 
kindje van Bart en Suus geboren – bleek 
het al moeilijk om bij de top van Neder-
land te blijven”, licht Bart Krause desge-
vraagd toe. Maar met de uiteindelijke 53e 
plaats is Le Patat zeker trots op het hele 
team van medewerkers met dit behaal-
de resultaat. Volgens het juryoordeel: Le 
Patat oogt altijd om door een ringetje te 
halen en de bevlogenheid spat er van af!

Het team van cafetaria Le Patat
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Alléén op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober
OP=OP

Kipfi let
voordeelpak 900 gram 399

 Daarom trakteren wij dit weekend iedereen op een stuk vlaai
+een extra vers actie!

janlinders.nlActies geldig op vrijdag 16 
en zaterdag 17 oktober 2015

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11
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Aha
De supermarkten zijn al tijden 
in prijzenoorlog. Je hoeft de 
televisie maar aan te zetten en 
je wordt doodgegooid met de 
prijsvechters die de concurrentie 
opnemen tegen Albert Heijn, de 
onbetwiste marktleider sinds jaar 
en dag. Die pot pindakaas en fles 
cola is net zo lekker, maar kost 
wel maar de helft van de centen. 
Dan is de keuze eenvoudig 
gemaakt. Toch laat het gros van 
de mensen zich niet beïnvloeden 
en blijft onbetwist kiezen voor de 
A-merk producten die de blauwe 
supermarktketen uit Zaandam in 
haar rekken etaleert. Die merken 
ken je tenminste. Maken goede 
reclame. En zijn best wel prijzig. 
Nou, dan zal ’t wel kwaliteit 
zijn. Ik blijf het bijzonder vinden 
dat mensen kwaliteit direct 
associëren met de kostprijs. 
Natuurlijk heeft het wel enigszins 
een relatie, 
maar vaak 
betaal je 
juist ook 
voor de 

merknaam en diezelfde reclames 
die op primetime moeten worden 
uitgezonden op de televisie. Om 
een mooi voorbeeld te noemen: 
als onderzoek huurde men een 
stand op de beurs en verkocht 
daar doosjes bonbons. Twee 
doosjes werden er aangeboden. 
Allebei met dezelfde afmetingen 
en dezelfde vormgeving. Eén 
doosje was €3,- en het andere 
doosje had een kostprijs van 
€11,-. Wat bleek nou, mensen 
kochten massaal de doosjes van 
elf euro. Omdat die bonbons 
in dat duurdere doosje in 
de hoofden van die mensen 
lekkerder leken dan die anderen. 
Dus ga gewoon eens een keer 
voor de Kop Soep in plaats van 
Cup A Soup, Helaas Pindakaas 
in plaats van Calvé Pindakaas 
of Vlugge Japie in ruil voor 
Snelle Jelle. Probeer het gewoon 
eens. Wedden dat de kwaliteit 
je meevalt? Je zult zien dat de 
kwaliteitsverschillen minimaal 
zijn. Het enige A-merk waar ik 
steevast een voorraad van in 
de kelder moet hebben, is Hela 
Curry Kruiden Ketchup Original. 
Maar gelukkig hebben ze ook die 
gewoon bij de Lidl. Is de AH even 
geflest…

   Joey van der Leemputten

COLUMN

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

Uw kind leren
omgaan met geld?

Wij geven graag advies
Kinder- spaarweken:kom sparen en krijg een cadeautje*

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu
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Aarle-Rixtel - In het Kouwenbergs 
kerkje wordt zondag 18 oktober een 
optreden gegeven door de Keltische 
muziekgroep Slán. 

‘Slán’ (spreek uit als: slawn) is het 
Iers-Keltische woord voor ‘tot ziens’ of 
op z’n Brabants: ‘houdoe’. En het is de 
naam van deze folkgroep die muziek 
brengt uit landen waar de Kelten hun 
sporen hebben achtergelaten: Ierland, 
Schotland, Engeland en Bretagne. Slán 
brengt prachtige ballades afgewisseld 

met opzwepende jigs, reels en horn-
pipes.Er is een mooi evenwicht tussen 
de zangnummers en de instrumentale 
muziek en natuurlijk worden er mooie 
verhalen verteld! De band is opgericht 
in 2004 in Bergen op Zoom en heeft 
de afgelopen jaren met veel succes 
op diverse festivals gespeeld. Er zijn 
meerdere Cd’s uitgebracht, waarvan de 
nummers ‘Will ye go to Flanders?’ en 
‘Si Beag si Mor’ zelfs allebei een eervol-
le derde plaats behaalden in de ‘Celtic 
Top 5’. Slán bestaat uit Gabriele Kohl 

(zang, gitaar, fluit), Ronald Collenteur 
(whistles, bluesharp, doedelzakken, 
accordeon en percussie), Jaap van Liere 
(gitaar, banjo, accordeon, whistles en 
zang) en Piet Kikkert (basgitaar en ver-
halenverteller). 

Het optreden begint om 14.30 uur. 
De entreeprijs bedraagt €5,00 inclu-
sief consumptie. Kaartjes kunnen in de 
voorverkoop worden besteld via tel. 
0492-382943.

Keltische muziek in Kouwenbergs kerkje

De beweegtuin aan de Franciscushof
Wij als bewoners willen ons verhaal 
wel kwijt over hoe alles tot stand ge-
komen is. Via de straat en de plaat-
selijke tam-tam moesten wij horen 
dat er een beweegtuin kwam in onze 
buurt. Zelfs de leden van het bestuur 
van de KBO wisten van niets, toen 
wij ernaar vroegen. Wij zagen men-
sen met fototoestel en meetlatten 
bij ons komen kijken, dus er is toch 
wat aan de hand. Wij hebben folders 
aangevraagd over beweegtuinen, 
zodat we wisten waar we het over 
hadden. Toen onze eerste infomor-
gen in de Franciscushof. Inmiddels 
hadden wij als bewoners al besloten 
dat wij niet om een beweegtuin za-
ten te springen. Handtekeningen op-
gehaald van ALLE bewoners en NIET 
enkele, zoals steeds gezegd wordt, 
aangeboden. Toen lange tijd niks ge-
hoord. Toen een gesprek met Willem 

Damen en Jan van Zuijlen en Henny 
Bevers- v.d.Baar. We begrepen toen 
al dat alles al rond was, we zouden 
nog een infomorgen krijgen. Afge-
lopen donderdag is die geweest. Wij 
als bewoners hadden besloten om 
demonstratief weg te blijven, ons 
besluit stond vast, we hadden alles 
al gezegd. We hebben weer hand-
tekeningen verzameld van ALLE be-
woners van onze 22 huizen. Deze 
hebben we opgestuurd naar de bur-
gemeester, Willem Damen en Jan van 
Zuijlen. Ze wisten ons standpunt dus. 
Tot onze verbijstering horen we dat 
er gestemd is, dus hebben wij valse 
voorwendsels gekregen. Want laat 
dit duidelijk zijn, als wij dit geweten 
hadden, waren wij er geweest. De 
uitnodiging die we gekregen had-
den was bestemd voor de bewoners 
van de Franciscushof, De Klumper en 

omwonenden. Maar ook mensen uit 
de andere kant van ons dorp waren 
aanwezig (hoe kan dat) en die heb-
ben mee gestemd. Dit alles is niet 
netjes. Wij dachten dat de KBO een 
vereniging was die de ouderen moe-
ten steunen, maar nee, we vergissen 
ons. Onze plaatselijke KBO gaat een 
complete ouderenbuurt gewoon lek-
ker dwarszitten, leuk cadeau van zo’n 
plaatselijke KBO, een ouderenbuurt 
gewoon negeren. Volgens de KBO 
hebben wij hier geen hangjongeren, 
maar wie zet er een hakenkruis op de 
kerk, dichtbij het Franciscushof, en 
wie gooit een infobord dat een paar 
weken terug is gezet bij Sluis V in het 
kanaal?????

Namens alle bewoners van de aan-
leunhuizen van de Franciscushof,
Henny Bevers – van den Baar

LEZERSPODIUM

Leerlingen ‘t Otterke voetballen tegen robots

Redacteur: Suzan Mulder
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Meester Thomas wrijft 
nog eens in zijn ogen. Verslagen door 
een robot. Met 2-0! Dat moet wel een 
droom zijn geweest. Of is hij in een 
spannend boek beland? Hij staat in 
de goal in de gymzaal en rondom het 
veld juichen en joelen de kinderen uit 
zijn klas voor robot nummer 4, die zo-
juist met een prachtige lob het tweede 
doelpunt heeft gescoord.

Voetballende robots
Fictie of werkelijkheid? Het is Kinder-
boekenweek en het thema is Raar, maar 
Waar! Wat meester Thomas Mols en de 
kinderen van basisschool ’t Otterke op 
donderdag 8 oktober meemaken, blijkt 
toch echt werkelijkheid te zijn. Het Ro-
bocupteam van de TU Eindhoven is op 
bezoek en geeft een demonstratie ro-
botvoetbal. De leerlingen uit groep 5 
tot en met 8 kijken bijna ademloos toe, 
terwijl Camiel Beeren (uit Aarle-Rix-

tel) en Suzy Barbat demonstreren wat 
de robots allemaal kunnen. Geen alle-
daags bezoek van het team dat in 2014 
nog Wereldkampioen werd in Brazilië.

Aanvallen of verdedigen
“De robots krijgen tijdens een wedstrijd 
een bepaalde rol toebedeeld”, legt Ca-
miel uit. “Er zijn aanvallers, verdedigers 
en een keeper. Als we dat ingesteld 
hebben, doen de robots daarna alles 
zelf”. Robot nummer 3 krijgt de rol van 
keeper toebedeeld en daarna steken de 
programmeurs achter de computer hun 
handen in de lucht, terwijl de kinderen 
toekijken hoe deze robot de bal volgt. 
Als de bal op de robot afkomt, schopt 
deze hem met een flinke trap het pu-
bliek in. Sommige kinderen schrikken 
ervan, ze hadden niet verwacht dat de 
robot zo ver en hard kon schoppen.

Steeds slimmer
“Dat voetballen met robots is natuurlijk 
keileuk om te doen”, geven Camiel en 
Suzy toe. “Maar de technieken die we 

hiermee ontwikkelen, kunnen we ook 
toepassen op bijvoorbeeld zorgrobots. 
Doordat we zoveel met de robots bezig 
zijn, worden ze steeds slimmer. En na 
een toernooi wisselen we met de an-
dere landen onze nieuwe ontdekkingen 
uit. Zo leren we wereldwijd heel veel 
van elkaar.”

Meer wetenschap of zelf de robots in 
actie zien? Tijdens de Kinderboeken-
week (7 t/m 18 oktober) worden in 
boekhandels en bibliotheken de mooi-
ste kinderboeken over natuur, we-
tenschap en techniek in de spotlights 
gezet. Op vertoon van het kinderboe-
kenweekgeschenk kunnen kinderen op 
zondag 18 oktober zelfs gratis naar een 
wetenschapsmuseum, bijvoorbeeld de 
Ontdekfabriek in Eindhoven. Voor wie 
het Robocupteam in actie wil zien, is er 
in het voorjaar van 2016 de mogelijk-
heid het Europees Kampioenschap bij 
te wonen in Eindhoven. 
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Aarle-Rixtel - De 11e maand is al weer 
in zicht en dat betekent voor de stich-
ting organisatie carnaval Ganzegat de 
start van een nieuw seizoen.

Op zaterdag 14 november nemen ze 
op het bordes van de Couwenbergh 
afscheid van prins Cellus den Uurste en 
prinses Ingrid. Zij hebben het afgelopen 
jaar op fantastische wijze de carnavalskar 
getrokken. De komende weken worden 
in De MooiLaarbeekKrant en andere 
media weer hints gegeven over wie de 
nieuwe prins van Ganzegat gaat worden.

Eerder werden de eerste drie hints ge-
geven: 1. Tis Unne Jonge; 2. Hij heeft 
een hutje in Ale; 3. Viert graag carnaval. 
Daar voegen ze nu maar liefst drie hints 
aan toe: 4. Nie te moeilijk; 5. Hij is geen 
bakker; 6. Wat heeft hij met Bakel?

Om het nog makkelijker te maken ge-
ven wij u een lijst met 22 namen waar-
van 1 naam de nieuwe prins van Gan-
zegat wordt: Ad Chatrer, Bart Kersten, 
Celio van Gerwen, David Verstappen, 
Frank Smits, Jos vd Heuvel, Erik Tol-
lens, John vd Linden, Frans vd Heuvel, 

Frank Tops, Hans Beekmans, Hein van 
Brug, Henry van Veijfeijken, Jurgen Pe-
ters, Peter-Jan Swaanen, Richard Kerste, 
Stephan Smits, Stephan de Mol, Arjen 
vd Tillaar, Gerry Hagelaar, Maarten 
Raaijmakers, Michiel Jansen.
Onthoud deze hints goed, het kan van 
pas komen bij het prinsraden, waarbij 
voor elke ganzekwekavond een VIP-ar-
rangement voor 2 personen gewonnen 
kan worden. De eerste tipjes van de 
sluier zijn opgelicht, het raden kan be-
ginnen.

Voorverkoop ‘Wedden dat je Lacht’ 

Lieshout - Vorig jaar was de ‘Wedden   
je Lacht’ avond van CV de Raopers 
een echt hoogtepunt van het jaar. Het 
geweldige programma en de mooie 
locatie zorgden ervoor dat de avond 
snel uitverkocht was. Dit jaar hebben 
ze besloten om twee avonden te or-
ganiseren. Deze worden gehouden op 
vrijdag 22 en zaterdag 23 januari.

De voorverkoop voor deze avonden 
is op maandag 9 november in het 
Dorpshuis in Lieshout vanaf 19.00 uur 
tot 21.00 uur.

Ook dit jaar is dat de trouwe leden 
van de Club van 50 voorrang krijgen 
bij deze voorverkoop en ook nog eens 
€5,00 korting krijgen op de eerste vier 
kaarten. Geïnteresseerden die de ver-
eniging ook een warm hart toedragen 
en dit voordeel niet aan zich voorbij 
willen laten gaan, kunnen zich opge-

ven vóór 1 november via secretariaat.
raopers@gmail.com. De jaarlijkse bij-
drage is zoals de naam al doet ver-
moeden €50,00. 

Hoofdgast van deze avond is natuur-
lijk de nieuwe prins die op 7 novem-
ber wordt onthuld. Prins word je niet 
zomaar en al helemaal niet in Rao-
persgat. Er is een flinke lijst van eisen 
waaraan een prins moet voldoen om 
als volwaardige vertegenwoordiger 
van Raopersgat door te kunnen gaan. 
Daarnaast is het van belang dat de 
prins een goede conditie heeft, om 
bijvoorbeeld te kunnen voetballen, 
maar ook om de dagen door te komen 
zonder al te hoge koorts of andere 
ongemakkelijkheden. Het is daarnaast 
ook van belang dat de prins geestelijk 
en fysiek aanwezig is. De tweede hint 
is dan ook: ‘De heuvels zijn hem niet 
vreemd’.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Archieffoto van ‘Wedden dat je Lacht’ uit begin 2015

Carillon
Kan iemand mij iets vertellen over 
het carillon bij het gemeentehuis 
van Laarbeek in Beek en Donk. 
Wanneer neergezet, waar ko-
men de klokken vandaan? Leuke 
weetjes? Carillons fotograferen 
is mijn hobby en ik kan hierover 
niets vinden.   Als iemand iets 
kan vertellen, s.v.p. mailen naar 
romme434@planet.nl
 
Alie Rommers

LEZERSPODIUM

Loterij Wereldwinkel Laarbeek

oMase bezoekt Huijbregts Groep 

Jaarvergadering Supportersclub ELI

Beek en Donk - Tijdens de Manifesta-
tie Dorpsraad op 27 september heeft 
de Wereldwinkel Laarbeek een loterij-
verkoop gehouden voor het Rad van 
Fortuin met kans op leuke prijzen.

Er zijn op diverse lotnummers prijzen 
gevallen, de aanwezigen die een lot 

hebben gekocht, controleer of u in de 
prijzen bent gevallen.

Op de volgende nummers is een prijs 
gevallen: 108, 127, 134, 143, 147, 
158, 223, 252, 264, 283, 413, 423 en 
458. 

Heeft u een prijs gewonnen? Dan 
kunt u deze afhalen in de Wereldwin-
kel, Heuvelplein 32A te Beek en Donk. 
Breng uw lotnummer mee. De Wereld-
winkel is van dinsdag tot en met vrijdag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Tot 
ziens in de winkel.

Mariahout – oMase uit Mariahout brengt 
op donderdag 22 oktober een bezoek 
aan de Huijbregts Groep in Helmond.

De Huijbregts Groep is een bedrijf 
dat poeders verwerkt voor de voe-

dingsmiddelenindustrie. In 80% 
van de eetmomenten in Nederland 
zijn kleur-, geur- en/of smaak-
stoffen, afkomstig van Huijbregts 
Groep verwerkt. Het kan hierbij 
gaan om margarine, brood, yog-

hurt, soepen, sauzen, snacks en 
nog veel meer.

Dames die zich hebben aangemeld 
voor dit bezoek vertrekken om 12.45 
uur vanaf de kerk in Mariahout.

Lieshout - De Supportersclub ELI 
nodigt alle leden met partner uit 
voor de jaarvergadering op vrijdag 

23 oktober. Deze begint om 20.00 
uur in de kantine van voetbalver-
eniging ELI.

Na de vergadering is er nog de mo-
gelijkheid om een kaartje te leggen.

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

Wie wordt de nieuwe prins van Ganzegat?

Schrijf je in voor de Streektaaldag 
Lieshout – Voor heemkunde- en 
streektaalliefhebbers is er op zaterdag 
7 november een Streektaaldag. Wilt u 
inschrijven, maar hebt u dit nog niet 
gedaan, of bent u hier nog over na 
aan het denken? 

De organisatie wil u graag nog even 
attenderen op deze streektaaldag, een 
dag met workshops, voordrachten en 
muziek, een dag met informatie, inspi-
ratie en ontspanning. Een dag onder 
leiding van dagvoorzitter Wim Daniels, 

met optredens van Walter Evenepoel, 
het Sint Barbarakoor uit Dinther met 
de dialectmis, Hans van Gorp en Piet 
Snijders over Mistero Brabant, Legs 
Boelen, met een ideeënuitwisselings-
ronde voor deelnemers om elkaar te 
inspireren en stimuleren, met work-
shops van Prof. Jos Swanenberg en 
Marja van Trier over schrijven en dich-
ten in dialect of een wandeling met de 
Heemkundekring. 

De dag wordt georganiseerd door 
Stichting Brabants Dialectenfestival en 
Erfgoed Academie Brabant. Er kan in-
geschreven worden tot 29 oktober via 
een mail naar info@erfgoedbrabant.nl, 
o.v.v. ‘streektaaldag’. De kosten be-
dragen €10,00. Dit is inclusief een 
lunch. Kijk voor meer informatie op 
www.brabantsdialectenfestival.nl.

Lezing KBO Lieshout: ‘Gelukkiger 
ouder worden’
Lieshout – Wim van Kreij verzorgt 
op woensdagmiddag 21 oktober 
om 14.00 uur een lezing bij de KBO 
Lieshout over ‘gelukkiger ouder wor-
den’.

Ouder worden met een goede licha-
melijke en geestelijke gezondheid, 
dat wil iedereen. Maar om - ondanks 
beperkingen -  gelukkig te zijn is een 
uitdaging. Het is bekend dat de mens 
in belangrijke mate zelf de vitaliteit 
van lichaam en geest kan beïnvloe-
den. In Amerikaanse onderzoeken 
is vastgesteld dat gelukkige mensen 
gemiddeld 10 jaar ouder worden en 
zij hebben ook minder zorg nodig.

De schrijver van het boek ‘Gelukkiger 
ouder worden’, Wim van Kreij, draagt 
een groot aantal praktische ideeën 
en tips aan die hierbij behulpzaam 
kunnen zijn. Door positief te blijven 

denken kun je er zelf aan meewerken 
om op een prettige manier ouder te 
worden. Positief denken kun je zelf 
leren. Wim van Kreij volgde HBO-op-
leidingen sociaal-cultureel opbouw-
werk en is werkzaam geweest in het 
onderwijs en als directeur Regionale 
Stichting voor Samenlevingsopbouw 
in Noord-Limburg. In 1983 startte hij 
een eigen organisatie- en adviesbu-
reau en was zeer betrokken bij allerlei 
vormen van ouderenwerk. Hij was 
voorheen voorzitter van de Senioren-
raad in Sint-Oedenrode en adviseur 
van LOIS Nederland.

De bijeenkomst wordt georganiseerd 
door Werkgroep Educatie van KBO 
Lieshout– werkgroep Gezondheids-
voorlichting Wit-Gele Kruis Lies-
hout-Mariahout – ViERBINDEN in 
het Dorpshuis van Lieshout. Toegang 
is gratis voor belangstellenden.

VERPLICHTE HYPOTHEEK BIJ 
UW NIEUWBOUWWONING ! 

BIJ ONS BENT U ÓÓK WELKOM 

Brouwersstraat 25 | Beek en Donk | 0492  34 99 88

www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist - Snel en deskundig - Dé shop voor hypotheken

 
MOOI NIET !  

Aarle-Rixtel - Miles Davis, Lee Konitz, 
Dizzy Gillespie, Clark Terry, Kenny 
Clarke, WDR Big Band, Peter Her-
bolzheimer, Metropole Orchestra, Gil 
Evans Orchestra, Rob Pronk: slechts 
een greep uit de namen van de indruk-
wekkende CV van trompet- en flügel-
horngigant Ack van Rooyen, met een 
imposante carrière die ruim 70(!) jaar 
beslaat! 

In het kader van de tournee ter gele-
genheid van zijn 85ste verjaardag, is 
het voor Wim Beeren Jazz Society een 

grote eer om Ack met zijn quintet in 
zaal van Bracht aan de Kerkstraat in 
Aarle-Rixtel te mogen ontvangen. En 
dat ook nog op 21 oktober, de 70ste 
geboortedag van de grondlegger van 
de society: Wim Beeren.

Natuurlijk behorend tot de oudere ge-
neratie, is Ack van Rooyen ‘still going 
strong’. Zijn spel is te typeren als sensi-
tief, met een gevoel voor zowel swing 
en traditie als vernieuwing. Het is ver-
bazingwekkend om te zien én te horen 
dat de jaren geen vat op hem lijken te 

krijgen. Gezien de verwachte grote be-
langstelling het advies om op 21 okto-
ber tijdig aanwezig te zijn.
Line-up: Ack van Rooyen – flügelhorn, 
Jeroen Manders – tenor en sopraan 
saxofoon, Marc van Roon – piano, fen-
der rhodes, Erik Robaard – contrabas en 
Wim Kegel – drums

De entree bedraagt €8,00. Aanvang 
20.30 uur. Kijk voor meer info op 
www.wimbeerenjazzsociety.nl of 
www.ackvanrooyen.com.

Trompetgigant Ack van Rooyen bij Wim Beeren Jazz Society 

Kienen bij de Raopers
Lieshout - Carnavalsvereniging de 
Raopers houdt op vrijdagavond 
16 oktober een kienavond in het 
Dorpshuis van Lieshout.

Het kienen start om 20.00 uur. De 
zaal is vanaf 19.00 uur geopend. 
Iedereen is van harte welkom om 
mee te doen.
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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

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:

Ietje Ubben

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

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!

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

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

Zo gauw er sneeuwvlokjes naar be-
neden dwarrelen wordt mijn man 
als een magneet naar de skipiste 
getrokken. Spanje kent de nodige 
skigebieden en in een paar uurtjes 
rijden staat hij dan ook op de lan-
ge latten. Dat skiën hoeft voor mij 
niet meer zo, dus verzon ik voor 
mezelf een leuk thuisprogramma. 
De kustplaats Dénia ligt zo´n twin-
tig kilometer verderop en daar had 
ik wat boodschapjes bedacht. Ik 
parkeerde er mijn auto en liep de 
gezellige Marques-de-Campo in 
vol winkeltjes en leuke barretjes. 
Een stuk verderop zat een good-
looking Spanjaard van mijn leeftijd 
(!), op een terras, genietend van 
het heerlijke winterzonnetje en 
een kopje koffie. Ik liep verder de 
winkelstraat in, steeds dichter naar 
hem toe. Vanaf het eerste moment 
dat hij me zag had hij een grote 
glimlach op zijn gezicht. Eenmaal 
bij zijn tafeltje sprak hij me aan 
en nodigde me uit voor een kopje 
koffie. Een beetje overvallen door 
deze aandacht, sloeg ik zijn aan-
bod af en bedankte er vriendelijk 
voor. Hij gaf zich niet gewonnen 
en bleef het proberen. Ik stak de 
weg over en keek nog eens om. 
Oeps… hij wenkte naar me. Stuk 
verderop nog eens omgekeken… 
zwaaide hij naar me. Eenmaal 
in de winkel merkte ik dat ik die 

aandacht eigenlijk wel leuk vond. 
Had ik warempel op mijn oude 
dag zómaar sjans van een Span-
jaard? Over integreren gesproken 
(knipoog). Ik vond mezelf eigenlijk 
wel schijterig. Die leuke Spanjaard 
zat daar ook maar in zijn eentje en 
in een kopje koffie zat niet zoveel 
kwaads. Ik vroeg mezelf af waar-
om ik eigenlijk zijn aanbod niet 
geaccepteerd had. Er was thuis 
niemand die op me wachtte, ik 
had alle tijd en het zou warempel 
goed zijn om mijn Spaans eens wat 
bij te schaven. Ik besloot op de 
terugweg zeker gebruik te maken 
van zijn aanbod, stak de weg weer 
over en jawel… hij zat er nog! On-
danks dat het aanbod nog geldig 
was sloeg ik (schijterig als ik was) 
zijn aanbod voor de tweede keer 
toch af en liep met rode koontjes 
terug naar mijn auto.
Eenmaal thuis vertelde ik mijn 
sjanservaring aan mijn buurvrouw 
die verschrikt haar hand voor haar 
mond hield. Ze wilde precies we-
ten hoe die Spanjaard mij had uit-
genodigd. Ik begreep niet waarom 
dat nou zo van belang was, maar 
nou ben ik ook maar een boeren-
dochter uit Aele… én blond! Ze 
vertelde me dat een Spanjaard je 
op twee manieren een kopje kof-
fie kan aanbieden. Het verschil is 
één klein woordje maar met een 

verschillende betekenis. Met het 
Spaanse woordje beber had ik 
gerust een kopje koffie met hem 
kunnen nuttigen maar had hij mis-
schien het woordje hacer gebruikt? 
Ik had geen idee. Ik was er gewoon 
van uitgegaan dat de beste man 
mij een kopje koffie aan had willen 
bieden. “Nee Anne… de Spanjaard 
had met jou een koffietje willen 
máken en dat betekent in Spanje 
hééééél iets anders.” Nondepie… 
was ik even blij dat ik het kopje 
koffie had afgeslagen. Adios! 

Ik groet Laarbeek met Spaan-
se zonnestralen. Anne Witte-
bol-Aarts. 
www.FincaErbalunga.com

Luchtpost

Kopje koffi e?

spanje

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

 
BEL DE SPECIALIST

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

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a. keuken, bad-
kamer, toilet en dakgoten. Vervangen oude 
riolering, reinigen dakgoten. RISERO Riool-
service. Willy van der Rijt. Tel. 0413-206181 
Mob. 06-10025295 www.risero.nl

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

LNB Pijntherapie: Deze revolutie op 
het gebied van pijnbestrijding ver-
lost u in een paar behandelingen 
blijvend van uw chronische pijn in hoofd 
nek schouder rug arm heup of knie! 
www.lnbpijntherapie-troisfontaine.nl. 
06-24950554 Bakel

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Ik ben op zoek naar een adres dat huishou-
delijke hulp nodig heeft. Ik heb werkervaring 
en referenties. Heeft u mijn hulp nodig? Tel. 
06-26244545

5000 horeca consumptiemunten van diverse 
zaken, plastic en metaal van evenementen en 
festivals, in allerlei kleuren. Wat is de verzame-
laar dit waard? Tel. 06-31936922

Gratis af te halen, buxus heg en grijze split. 
Buxus 3x vierkant van 2x2mtr met eromheen 
grijze split kiezel. Tel. 06-20727923

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

GETUIGEN
Wil degene die met zijn/haar fi ets tegen onze 
auto is gereden tussen vrijdagavond en zater-
dagochtend 6.00 uur in de Beukenlaan (Beek 
en Donk) zich aub melden. Dit in verband met 
afgesproken spiegel en beschadigd spatbord. 
Tel. 0492-462909 

GEVONDEN
Sleutels gevonden in de Kuiperstraat 
(Lieshout), een met blauw label en tekst ‘Ter 
Burgse Wijncentrale’. Andere sleutel met ‘Cisa’ 
erop. Samen aan een ringetje. Af te halen bij 
de Klumper 25, Lieshout. Tel. 0499-422425

2 sleutels aan een ringetje gevonden op het 
Heuvelplein (Beek en Donk). Af te halen bij 
kantoor MooiLaarbeek

Sleutelbos gevonden in paadje tussen Hemel-
rijk en Baverdestraat. 2 gewone sleuteltjes 
en 1 aanhangerslot-sleutel. Sleutelhanger 
Gehamie. Contact 06-10420031

Festina horloge gevonden maandagochtend 
12 oktober bij het Sparta-terrein in Beek en 
Donk. Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek.

Peugeot autosleutel gevonden maandagmid-
dag 12 oktober bij de Wijnkelderweg (Beek en 
Donk). Af te halen bij Trombonestraat 16, tel 
0492-463769

GEVRAAGD

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

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, antiek, klok-
ken, beelden, kleingoed, zolderopruimingen, 
etc. Tel. 06-13208306

Vrouw + kind zijn op zoek naar een studio/
appartement in Laarbeek. Tel. 06-87686326

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

Kledingbank Laarbeek is voor de stichting 
dringend op zoek naar kinder- en herenkleding. 
U kunt deze afgeven op Beekerheide 41 te Beek 
en Donk. Openingstijden woensdag 14.00 - 
16.30 uur en zaterdag 10.00 tot 15.00 uur.

Hazelnoten voor mijn eekhoorns gevraagd. 
Tel. 0492-462909

Gezocht ervaren amazone om d-pony in te 
rijden. Onder begeleiding van eigenaar. Heb je 
interesse? Bel 0492-464174 of 06-53971754

OVERIG
Inzamelpunt voor olie en vet! Octopusspeel-
tuin, Lage Heesweg. Iedere 3de zaterdag van 
de maand. 17 okt/ 21 nov./ 19 dec. van 10.30 
tot 11.30 uur

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

TE KOOP  
Nieuwe Desso-tapijttegels, allerlei kleuren/
soorten. Grote voorraad, scherpe meeneem-
prijs. Vanaf € 0,25 p.tegel. Duinweg 17, 
Schijndel. 06-23034594. Dinsdag en zondag 
gesloten

Te koop set winterbanden op stalen velg 
4 gats. 195/65 15 inch 6mm profi el. 
nokian banden. Komen van een Peugeot 308. 
€160,00. Tel. 0499-422713 of 06-13332683

Slaapkamer licht beuken met grijs. Bestaat 
uit 1 persoons bed 90x200cm (zonder ma-
tras), nachtkastje, bureau B120, D63, H73, 
kledingkast B95,D55, H185. Prijs €200,00. Tel. 
06-22730662

Te koop Herenrijwiel in zeer goede staat. 
€60,00 en een stevige fi etsendrager voor op 
de trekhaak, €40,00. Tel. 0492-461773

Z.g.a.n. set alu velgen met winterbanden 
voor BMW 5 E60, prijs €425,00. Voor info bel 
0492-515404

Te koop: One Direction dekbedovertrek, 
1-persoons. Zo goed als nieuw. €5,00. Tel. 
0492-465133.

Set winterbanden met stalen velg, 4-gaats 
maat 195/65 R15. Vraagprijs €200,00. Tel. 
06-11147074

Gratis bolchrysant, twv €3,- bij aankoop van 
€15,- of meer aan tuinplanten. Bloeiende 
violen, heideplanten, alle soorten heesters 
en bomen voor uw tuin. Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode

Te koop: mooie discolamp. €5,00. Tel. 
0492-465133

VERLOREN
Sleutelbos verloren in Mariahout. Wil de vin-
der a.u.b. bellen naar 06-43584189

VERMIST  
Wie heeft onze witte tortelduif gezien? Hij is 
vorige week weggevlogen en niet meer ter-
uggekomen. De vinder kan rekenen op een 
kleine beloning! Tel. 0492-462563

Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie
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FIETSEN

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml
Onderhoudsbeurt voor uw 

fiets inclusief poetsen 
Nu van € 79.95 voor slechts 

€ 45.00
Maak alvast een afspraak! 

(geldig van 20 oktober tot 18 december 2015) 

(derailleur en elektrische fietsen 
€ 10.00 extra, excl. onderdelen)

#

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen
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Iedere dag 
testdag met 

grote keuze uit 
onze collectie

elektrische 
fietsen.

Speciale 
aanbiedingen 

op nieuwe 
fietsen

Webshop 
is open: 

bestel nu 
uw fiets via 

onze site!
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www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETS
WEB
SHOP

www.henkvanrooijfietsen.nl

WOENSDAG 14 OKTOBER 2015

De Club van Sinterklaas en..: 14:15 16:15

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:45 16:00

Keet & Koen en de ...: 
14:00 16:15

Pan 3D (NL): 
13:30 19:45

Pan 3D (OV) : 
16:00

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
20:00

The Martian 3D: 
19:45

DONDERDAG 15 OKTOBER 2015

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
19:45

The Martian 3D: 
19:45

VRIJDAG 16 OKTOBER 2015

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

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 16:00

Ja, ik wil!: 
19:00 21:30

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

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 18:45

Pan 3D (NL): 
16:00

Pan 3D (OV) : 
19:00 21:45

Schone Handen: 
19:00 21:30

The Martian 3D: 
21:45

ZATERDAG 17 OKTOBER 2015

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

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

Ja, ik wil!: 
19:00 21:30

Keet & Koen en de...: 
13:30 15:45

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 16:00 18:45

Pan 3D (NL): 
13:30

Schone Handen: 
19:00 21:30

The Intern: 
19:00 21:45

The Martian 3D: 
21:45

ZONDAG 18 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 
16:00

De Club van Sinterklaas en...: 13:15

Holland, natuur in de delta: 15:30

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

Ja, ik wil!: 
19:45

Keet & Koen en de...: 
13:30 15:45

Pan 3D (NL): 
13:30

Pan 3D (OV) : 
19:30

Schone Handen: 
19:45

The Martian 3D: 
19:30

MAANDAG 19 OKTOBER 2015

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
19:45

The Martian 3D: 
19:45

 
DINSDAG 20 OKTOBER 2015

De Club van Sinterklaas en...: 14:15 16:15

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
19:45

The Martian 3D: 
19:45

WOENSDAG 21 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 
16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:45 16:00

Ja, ik wil!: 
20:00

Keet & Koen en de...: 
14:00 16:15

Pan 3D (NL): 
13:30

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
19:45

The Martian 3D: 
19:45

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!

28 OKTOBER: VIP NIGHT!

SpEcTREVOORPREMIèRE: BOND 007

Nabestaanden zoeken steeds vaker 
naar nieuwe mogelijkheden om op 
passende en liefdevolle  wijze afscheid 
te kunnen nemen van een dierbare. 
Steeds vaker kiest men voor een per-
soonlijk afscheid welk het beste past 
bij de overledene. 

Daarom ook om een afscheid buiten 
of in de natuur te organiseren. Elly de 
Groof heeft de tuin van het uitvaart-
centrum, het Atrium, ingericht als 
afscheidsruimte in de vorm van een 
klein theater.  Hier kan men onder de 
open lucht het afscheid organiseren. En 
mocht het weer op het laatste moment 
toch af laten weten, dan kan alsnog 
worden besloten om binnen te gaan. 

Zo wordt met deze combinatie van 
buiten naar binnen opnieuw een uniek 
concept geboden. Deze exclusiviteit 
geeft bijzondere meerwaarde voor na-
bestaanden. Ook is een geheel nieu-
we ontmoetingsruimte gebouwd waar 
koffietafels of een andere vorm van 
condoleances kunnen worden gehou-
den.  De familiekamers zijn helemaal 
aangepast en hebben een zeer huise-
lijke en vooral warme uitstraling gekre-
gen. 

Omdat de gehele uitvaart in eigen be-
heer kan worden georganiseerd, hoeft 
geen rekening te worden gehouden 
met b.v. tijdsdruk. Het enthousiasme 
van alle medewerkers is groot. Ook 
voor hen biedt deze manier van werken 
nieuwe uitdagingen. 

Open dagen in uitvaartcentrum De 
Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk:
Zaterdag 17 oktober tussen 13.00 en 
17.00 uur en op zondag 18 oktober 
tussen 10.00 en 16.00 uur. 

Programma zaterdag 17 oktober: 
13:00 uur tot 13.45 uur: 
lezing over erfrecht door ‘Mijn Testa-
mentadvies’ Annet Kuijs met aanslui-
tend gelegenheid voor het stellen van 
uw vragen.

14:00 uur tot 17:00 uur:  
Openstelling en bezichtiging  van het 
uitvaartcentrum, de aula, de ontmoe-
tingsruimte en het atrium

14:00 uur tot 17:00 uur: 
Informatie over de vele mogelijkheden 
bij een uitvaart met o.a.: Kiezen voor 
opbaren op een bed, in een kist en in 
een wade. Keuze maken tussen opba-

ren met gebruik van koeling of voor 
andere mogelijkheden zoals thanatop-
raxie of voor een natuurlijke opbaring 
met gras. 

Opbaren thuis met diverse mogelijkhe-
den o.a. zoals de aankleding van de ge-
wenste ruimte. Of kiezen voor opbaren 
in een uitvaartcentrum. Mogelijkheden 
over uitvaartfotografie en uitvaartfilms, 
informatie over herinnering sieraden 
gemaakt van een vingerafdruk, stof-
feren met kleding van de overledene, 
mogelijkheden van glassieraden met as 
en grafstenen. 

Programma zondag 18 oktober:
10:00 uur tot 10.45 uur: 
Lezing over erfrecht ‘Mijn Testa-
mentadvies’ door Annet Kuijs

11.00 tot 16.00 uur: 
Programma als zaterdag met zang van 
Simone

Advertorial

Uniek concept officieel geïntroduceerd 
tijdens open dagen De Groof

Beek en Donk – Andy Marcelissen, voor 
velen de allerbeste entertainer, is één 
van de toppers tijdens de Ganzendon-
ckse Sauwelavond van 2016. Daarmee 
is meteen de toon gezet voor de rest 
van het programma op 23 januari. De 
organisatie is er namelijk wederom in 
geslaagd zichzelf te overtreffen. 

Op zaterdag 14 november om precies 
19.00 uur start de voorverkoop. Meer 
details hierover volgen later, maar be-
kend is nu al dat je er weer heel vroeg 
bij moet zijn wil je niet langs het spreek-
woordelijke net vissen.

Naast Marcelissen maakt ook Hans Ver-
baarschot zijn opwachting in muziekcen-
trum ‘t Anker. In Algemeen Beschaafd 
Deurnesch (ABD) is zijn sterke kracht 
het beeldend vertellen, zodat je het ziet 
gebeuren. Vervolgens wordt het publiek 
verrast door er een compleet andere 
wending aan te geven. Amusement is er 
van Tadaa! Deze groep staat voor: en-
tertainment, cabaret en muzikaliteit van 
hoog niveau, op een bedje van humor, 
overgoten met een heerlijk Helmonds 
sausje. De Brabantse amusementssensa-
tie de Penthouse Boys zijn na wat jaartjes 
afwezigheid terug in Ganzendonck. De 
Penthouse Boys spelen zelfgeschreven 
Nederlandse nummers waarbij het pu-

bliek een grote rol heeft. Door de inter-
actie met de zaal krijgt elk publiek een op 
maat gemaakt optreden waardoor geen 
avond hetzelfde is. Lachen, gieren, brul-
len is altijd het resultaat. Ook ‘good old’ 
Robert van Lamoen is terug van weg-
geweest. Met kletsen als: ‘Annie uit de 
Hellemondse binnestad’ en ‘Ed Leefnet 
(Visser)’ bracht hij al heel wat volle zalen 
aan het lachen. Wanneer de woorden 
’voetbalhooligan’ vallen, weet iedereen 
meteen dat er gesproken wordt over Rob 
Scheepers (Sterksel). Ook hij is er dit keer 
weer bij.  Zijn energieke en overtuigende 
manier van het brengen van herkenbare 
typetjes en zijn enthousiasme zijn alleen 
al genoeg voor ongeveer 20 minuten 
lang plezier. Natuurlijk ontbreken ook 
de Ganzendonckse Dansmariekes niet 
en is er een grootste After Party met o.a. 
feestzanger Ivo van Rossum uit Gemert.
Met recht spreken de artiesten zelf vol 
lof over de enige echte Ganzendonckse 
Sauwelavond, met de al jaren uitver-
kochte zaal en een enthousiast publiek, 
het prachtige podium en de aankleding 
van het Anker, en niet in de laatste plaats 
de samenstelling van het programma. 
Ingrediënten die er ook dit keer voor zor-
gen dat er een run op de entreekaartjes 
is. 14 november is dan ook een dag om 
alvast te noteren in de agenda.

Beek en Donkse Sauwelavond met 
Andy Marcelissen

Andy Marcelissen
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

 16 T/M 18 OKTOBER 16 T/M 18 OKTOBER 16 T/M 18 OKTOBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling.Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling.Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling.

Heerlijk mals. 240 g

Suikerbollen

SnoeptomatenGrote kruimige aardappelen

Jonagold appelen Grapefruits

2 stuks.

Black Angus burgers*

Met kruidenboter.

Kalkoenbiefstuk*

In handige knijpfl es.

Fairtrade honing Fairtrade landenchocolade 

Extra puur met 
40% cacao. 

Fairtrade 
hagelslag

Biologische Fairtrade bananen

Tegelwerken en Tegelhandel J.v. ROOY

sinds 1994

Torenakkerweg 3a, Aarle-Rixtel      0492 - 38 13 83
www.vanrooydasmooi.nl       06 - 511 62 419

HOUTLOOK tegels 5 verschillende kleuren 
nu voor € 39,00 p/m²
Vloertegel 75/75 6 verschillende kleuren 
nu voor € 37,00 p/m²
Kijk op onze website of bezoek onze showroom.

Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia 
voor Toos van der Linden

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick 

Beek en Donk - Pastoor Verbraeken verraste af-
gelopen weekend Toos van der Linden met de 
pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pon-
tifice.

Koster
In zijn toespraak herinnerde Pastoor Jos Verbrae-
ken Toos aan de eerste keer dat zij door pastor 
Jan van Duijnhoven gevraagd werd om als vrij-
willige koster op te treden tijdens de diensten in 
Donk. De toenmalige koster, zuster Leonie, was 
overleden en de pastor zocht vervanging. Toos 
heeft dat beroep op dit moment na vele pas-
torwisselingen al ongeveer 25 jaar volgehouden. 
Niet alleen in de nu gesloten Leonarduskerk in 
Donk, maar de laatste jaren ook in de Micha-
elkerk in Beek, werd Toos gevraagd de voorbe-
reidingen te treffen voor de wekelijkse diensten, 
maar ook voor uitvaarten en huwelijken heeft ze 
de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding.

Cornelis
In 1977 komt Toos met haar man Harrie in Beek 
en Donk te wonen. Tijdens de kennismaking 
met de ouders voor de eerste communie van 
één van de vijf zonen wordt er gevraagd aan de 
ouders om zitting te nemen in de werkgroep. 
Tijdens de voorbereidings-mis voor de echte 
communie-mis had broeder Cornelis, steun en 
toeverlaat van de pastores in Donk, Toos horen 

lezen. “Ik weet het nog goed, dat er plotseling 
een auto stopte toen ik op de terugweg liep 
naar huis”, vertelt Toos. Uit een auto klonk de 
stem van Cornelis: “Kom eens even, wij hebben 
vergadering morgenavond en daar moet jij ook 
komen, want we hebben nieuwe lektoren no-
dig”. Het bleek dat Cornelis onder de indruk was 
geraakt van de stem van de oud-onderwijzeres. 
Cornelis kende iedereen en maakte er ook een 
gewoonte van nieuwe inwoners te bezoeken om 
te kijken of de ‘inburgering’ goed verliep. “Later 
hebben we veel samengewerkt”, vertelt Toos. 
“Zelfs op ons vakantieadres kregen we soms be-
zoek van hem.” Broeder Cornelis was een heel 
gewone man, die altijd goed gemutst was. Hij 
had veel vrienden en kennissen in de parochie, 
waardoor hij zijn taak, het bezoeken en bijstaan 
van zieken, prima kon uitvoeren. “Hij is degene, 
die mij echt ontdekt heeft”, glundert Toos.

Welgemeend
Harrie, de man van Toos, vertelt dat de pausel-
ijke erkenning voor haar een geweldige verras-
sing was. Hoewel veel inwoners van Donk ge-
hoord hadden wat er zou gaan gebeuren, wist 
Toos van niets. Op het einde van de dienst werd 
ze teruggeroepen van haar taak: koffiezetten 
voor de kerkgangers. In de toespraak refereerde 
Pastor Jos Verbraeken aan haar tomeloze inzet 
en kreeg zij naast de medaille en bijbehorend 
certificaat, een mooie bos bloemen en een wel-
gemeende felicitatie van de pastor. 

Contactbijeenkomst voor ervaringsgenoten
Lieshout - Herstel met lotgenoten. De begeleider 
van ‘contactgroep Laarbeek’, ervaringsdeskundi-
ge Ben Rooijakkers, houdt op dinsdagavond 20 
oktober een contactbijeenkomst voor ervarings-
genoten. Deze wordt gehouden van 20.00 tot 
22.00 uur in het Franciscushof, op het adres Fran-
siscushof 17 te Lieshout. 

Iedereen die (zelf of via naasten) iets heeft met 
langdurige stress, overspannenheid, burn-out, 
verlies van eigenwaarde en/of onbalans in 
draagkracht/draaglast is welkom. De toegang, 
koffie en/of thee zijn gratis en aanmelding 
vooraf is niet nodig. 

Contact
Wil je meer informatie of contact vooraf dan 
kan dat door te bellen met Ben Rooijakkers, 
Tel. 06 51915657 of te mailen ben@zelfhulp-
verbindt.nl. Kijk ook eens op hun website 
www.zelfhulpverbindt.nl of www.zelfregie-
tool.nl als je direct in contact wilt komen met 
mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 

Extra
Op zondag 18 oktober van 10.00 tot 12.00 
uur kun je via Kontakt Café van Radio Kontakt 
luisteren naar een uitgebreidere toelichting op 
Contactgroep Laarbeek en over het nut en de 
kracht van zelfhulp.
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Met Change verandert U.

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

Potter blijft magisch

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

Relaxed het najaar in in een relaxfauteuil van Mandenman Meubelen
Advertorial

Tjeerd van den Broek

Van alle
gemakken 
voorzien

Lekker achterover

In een wip overeind

gemakken 

Beek en Donk – Het najaar doet 
zijn intrede en onze activiteiten 
verplaatsen zich meer en meer 
naar binnenshuis. Tijd om te re-
laxen in je eigen warme en knusse 
omgeving. Hoe lekker is het dan 
wanneer je de perfecte relaxstoel 
bezit waarin je helemaal tot rust 
komt? Tjeerd van den Broek van 
Mandenman Meubelen weet hoe 
het voelt en geeft tekst en uitleg.

De ‘grote bakbeesten’ van vroeger 
zijn niet meer!
“In tegenstelling tot wat het vroeger 
was, zijn relaxfauteuils tegenwoor-
dig hele moderne draaifauteuils die 
prima passen in bijvoorbeeld een 
strak interieur”, vertelt Tjeerd. “Je 
ziet een onderverdeling in klassiek 
(senioren), semi-modern en heel 
modern. We hebben ze allemaal 
in onze showroom staan. Waar je 
vroeger pas aan een relaxfauteuil 
dacht wanneer je ‘een heel eindje 
op leeftijd’ was, kopen veertigplus-
sers tegenwoordig al hun eerste 
relaxfauteuil. Je ziet dus een duide-
lijke verschuiving. Bovendien is er 
een onderscheid te maken tussen 
elektrische en handmatige stoe-
len (zgn. ‘gas geveerd’). De wat 
jongere generatie kiest vaak voor 
handmatig, alhoewel de elektri-
sche stoelen tegenwoordig op een 
dusdanige manier zijn ontworpen 
dat er geen stekkers meer te zien 
zijn.”

Wat is belangrijk bij de aanschaf 
van een relaxfauteuil?
De stoel moet onderhouds- en ge-
bruiksvriendelijk zijn. De meeste 
relaxfauteuils zijn dan ook gemaakt 
van leer omdat leer nu eenmaal 
heel onderhoudsvriendelijk is. “En 
leer hoeft niet per se koud te zijn”, 
vervolgt Tjeerd, “dat is wat men-
sen weleens denken maar door een 
goede kwaliteit leer te gebruiken, 
voelt dit niet koud aan. Je kunt 
kiezen uit heel veel verschillende 

soorten en kleuren.” Is er ook nog 
een andere optie? “Jazeker”, zegt 
Tjeerd, “een relaxfauteuil kan ook 
in diverse stoffen geleverd worden 
alleen stof met een patroon wordt 
wat lastig.” Gebruiksvriendelijk is 
een breed begrip. Wat wordt hier-
onder verstaan? “Behalve stoelen 
met een verstelbare hoofd/nek- en 
voetensteun hebben we ook stoe-
len met een zgn. ‘opsta functie’. 
Dit betekent dat je de stoel zo kunt 
instellen dat de stoel zichzelf als 
het ware naar voren kantelt zodat 
je met veel gemak kunt opstaan of 
in kunt stappen. Het is maar net 
waarvoor je een relaxfauteuil aan-
schaft, alles is mogelijk”, aldus de 
jonge ondernemer.

Waarom koop ik mijn relaxfauteuil 
bij Mandenman Meubelen?
Tjeerd legt uit: “Omdat wij van 
oudsher al stoelen maken, heb-
ben wij een flinke expertise op-
gebouwd op het gebied van het 

geven van zitadvies. De hoogte, 
zitdiepte- en breedte van een stoel 
zijn belangrijk maar wat nog veel 
belangrijker is, is de vorm van de 
rug van de klant. Wij vragen een 
klant daarom altijd eerst om eens 
vijf meter door onze winkel te lo-
pen. Op die manier zien wij al heel 
veel van de vorm van een rug. 
Vervolgens vragen we de klant 
zijn of haar jas uit te doen en dan 
eens in de relaxfauteuil te gaan zit-
ten zoals hij/zij thuis ook zit. We 
kunnen dan exact de vorm van de 
rug opnemen en kijken wat voor 
stoel past bij die rug. Want het al-
lerbelangrijkste is dat de klant zo 
gaat zitten, zoals hij/zij thuis ook 
zou gaan zitten in relaxhouding! 
Vervolgens zoeken we dan de juis-
te stoel met het juiste comfort erbij 
en tonen alle mogelijke kleuren en 
materialen. Zo komen we samen 
tot een stoel die helemaal op maat 
wordt gemaakt.”

Zijn er nog trends te bespeuren in 
‘relaxfauteuilland’?
“Nieuw binnen de wereld van de 
elektrische stoelen, zijn stoelen die 
zorgen voor minder belasting van 
de hartfunctie”, vertelt Tjeerd. Dat 
is interessant, hoe zit dat precies? 
“Dit zijn stoelen met dezelfde func-
tie als een ‘normale’ elektrische 
stoel alleen zit er een extra kan-
telfunctie naar achter op. De stoel 
kan dusdanig gekanteld worden 
dat je als het ware achterover ligt 
en je voeten op dezelfde hoogte 
als je hart liggen. Hierdoor stroomt 
het bloed vlotter terug naar het 
hart waardoor de bloedsomloop 
gestimuleerd blijft. Maar eigen-
lijk is het lastig een echte trend te 
benoemen want qua vormgeving 

blijft men continu verfijnen”, aldus 
een relaxte Tjeerd...

Heeft u altijd al eens willen voe-
len hoe een relaxfauteuil nu écht 
zit? Benieuwd naar wat bij uw 
rug past of gewoon zin om het 
najaar te beleven vanuit een re-
laxfauteuil? U bent van harte 
welkom in de showroom van 

Mandenman Meubelen aan de 
Pater Becanusstraat 5 te Beek en 
Donk waar Tjeerd en vader Ad van 
den Broek u graag van goed ad-
vies voorzien. Bellen kan ook naar 
telefoonnummer 0492-463496 of 
bezoek de website www.manden-
man.nl. De warme chocomel staat 
te wachten…!
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Bedrijf:      Jacobs Auto’s
Eigenaren:  Ronald Jacobs
Locatie:     Beekerheide 24a, Beek en Donk
Redacteur: Mariëlle de Beer

Al ruim 30 jaar is Jacobs Auto’s een begrip in Beek 
en Donk en omstreken. Jacobs Auto’s is geves-
tigd op industrieterrein Beekerheide. Het ervaren 
en deskundige team van Jacobs heeft maar één 
missie: ‘de klant mobiel houden’, aldus eigenaar 
Ronald Jacobs. Tijd voor een nadere kennisma-
king en… koffie!

Ronald, ben je je hele leven al geïnteresseerd 
geweest in auto’s?
“Als ‘echte’ Beek en Donkenaar (zoon van Netje 
van Balkom), liep ik vroeger de deur plat bij ga-
rage Van Balkom en al heel vroeg wist ik: Dit wil 
ik ook! Vanaf mijn 14e ben ik serieus met auto’s 
bezig. In 1980 begon ik een autospuiterij in Beek 
en Donk en vanaf 1985 ben ik me gaan richten 
op onderhoud en de in- en verkoop van auto’s. 
Inmiddels zijn we al een heel eindje onderweg, 
vorig jaar om precies te zijn 30 jaar.”

Ben je vooral op Laarbeek gericht?
“Ons bedrijf zit hier op Beekerheide vanaf 1990. 
Het is een centrale locatie en goed bereikbaar 
voor onze klanten. Onze klanten komen uit 
Laarbeek en verre omgeving. We hebben veel 
vaste klanten die de weg naar ons blijven vinden. 
We zijn uitgerust met een moderne werkplaats, 
voorzien van de allernieuwste apparatuur. Onze 
medewerkers zijn deskundig en hebben allemaal 
minimaal 25 jaar ervaring in het vak.”

Waaruit bestaan jullie activiteiten zoal?
“Alles wat met een auto te maken heeft, maken wij 
gewoon”, lacht Ronald. We verkopen en onder-
houden niet alleen nieuwe en tweedehandsauto’s 
maar ook campers. We verrichten APK-keuringen, 
taxaties, we hebben een aircoservice en herstellen 
ruitschade. Je kunt het zo gek niet bedenken, of wij 

regelen het, alles tot 3500 kilo en van ieder merk”, 
aldus de trotse eigenaar. “We hebben een recht-
streekse samenwerking met Mercedes. Bovendien 
heb ik goede contacten door heel Nederland. Dus 
stel nou dat een klant een nieuwe of tweedehand-
sauto (zoekt en die hier niet ziet staan, dan ga ik 
voor de klant op zoek. En ik zoek net zo lang tot-
dat ik de juiste auto heb gevonden.” De contac-
ten door heel Nederland komen Ronald regelma-
tig goed van pas. “Ik werd onlangs gebeld door 
een echtpaar dat stilstond middenin Amsterdam. 
Ze wisten niet waar ze naartoe moesten en hoe ze 
bij een garage moesten komen en dus belden ze 
mij. Ik heb dit voor ze opgelost: één telefoontje en 
het was geregeld; een collega uit Amsterdam heeft 
hun auto weggesleept én direct gerepareerd. De 
mensen waren ontzettend blij, die gaan hier nooit 
meer weg als klant”, lacht Ronald.

Autobedrijven genoeg Ronald, waarin onder-
scheiden jullie je?
“Als BOVAG-garage bieden we de klant de ze-
kerheid van de BOVAG Garantie. We hebben 
een BOVAG-score van 7,5 tegen een landelijk 
gemiddelde van 6 op dit moment. Dat zegt ge-
noeg”, vervolgt Ronald. “Bovendien geven we 
op elke auto, ongeacht de prijs, drie maanden 
garantie op het uurloon. We maken geen ver-
schil. Ook op een ‘tweedehandsje’ van €500,- 
geven wij die drie maanden garantie. 
Dit betekent dat wanneer er – onverhoopt – 
binnen drie maanden na aankoop mankemen-
ten mochten optreden, wij geen arbeidsuren 
in rekening brengen. Tot slot staat er hier bijna 
geen enkele auto die meer dan 100.000 kilome-
ter op de teller heeft staan, dit in tegenstelling 
tot bij veel andere garages of handelaren in de 
regio. Wij verkopen alleen maar 1e eigenaar au-
to’s. We werken voor alle verzekeraars en waar 
BOVAG Pechhulp ophoudt om 17.00 uur, ben 
ik 24 uur per dag bereikbaar. Ze zeggen niet 
voor niets weleens dat ik getrouwd ben met 
mijn auto’s”, zegt Ronald lachend.

Tot slot… Heb je nog toekomstplannen Ronald?
“Tuurlijk! Je moet altijd ambities blijven hou-
den. Op termijn zou ik graag een eigen scha-
deherstelbedrijf in Beek en Donk beginnen. We 
kunnen nu ook in eigen beheer auto’s herstellen 
maar die activiteiten vinden plaats buiten Beek 
en Donk. Deze activiteiten naar Beek en Donk 
halen en dan kapitein zijn op eigen schip: dan is 
het plaatje helemaal compleet”, besluit Ronald.

Bent u toe aan een nieuwe auto of zoekt u een 
betrouwbaar adres voor het onderhoud van 
uw auto? Ronald en zijn team verwelkomen u 
graag in hun autobedrijf aan de Beekerheide 
24a in Beek en Donk. De koffie staat klaar! 
Bellen kan naar nummer 0492-463432 of 
bezoek de website www.jacobsautos.nl

Ronald Jacobs

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

OP DE KOFFIE BIJ... JACOBS AUTO’S

De fam. Verbruggen was vorige week op vakantie in Benidorm. Ook daar 
wordt De MooiLaarbeekKrant gelezen!
De fam. Verbruggen was vorige week op vakantie in Benidorm. Ook daar De fam. Verbruggen was vorige week op vakantie in Benidorm. Ook daar 

Mooi Gespot

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!

Herkent u het volgende:
• U ziet als een berg op om uw administratieve 

processen te automatiseren
• U wilt overstappen, maar weet niet hoe u dat 

moet aanpakken
• U bent die hoge accountants- en administratie-

kosten zat
• U wilt meer grip op uw debiteurenbeheer
• U wilt vaker en actueel inzicht hebben in uw 

boekhouding

Wim Daniëls geeft taalrondleiding door Aarle-Rixtel

Redacteur: Martien van den Heuvel 

Aarle-Rixtel - Afgelopen zaterdag vond 
in Aarle-Rixtel een taalrondleiding 
plaats onder de kundige leiding van 
Wim Daniëls. Die rondleiding werd 
georganiseerd door Heidy van Rooij 
uit Aarle-Rixtel. Zij volgde in Frankrijk 
een schrijfcursus onder leiding van 
Wim Daniëls.

De schrijfcursus was een idee van 
Harriët van Wetten. Zij woont in de 
Dordogne in Frankrijk. Zij heeft een 
passie voor schrijven en ze heeft ambi-
ties om daar verder mee te gaan. Wim 
Daniëls: “Op de cursus leer ik mensen 
onder andere dat schrijven voor een 
belangrijk deel echt handwerk is. Veel 
mensen denken vaak dat schrijven om 
de inhoud draait, maar het gaat voor-
al om de stijl: hoe schrijf je die inhoud 
op. Je moet zinnen kunnen maken, de 
goede woorden weten te kiezen, je 
moet clichés kunnen herkennen, we-
ten waar de komma’s moeten staan, 
je moet met beeldspraak uit de voeten 

kunnen, enzovoort.  Aan de cursus kan 
iedereen deelnemen die met schrijven 
iets wil doen. Dit jaar waren de be-
ginnersniveaus ook heel verschillend, 
maar uiteindelijk kan iedereen in korte 
tijd enorm veel vooruitgang boeken. 
Sommige deelnemers namen deel om-
dat ze voor zichzelf wat wilden leren 
schrijven. Andere deelnemers hadden 
ook echt de ambitie om een boek te 
maken. En ze willen dat boek dan uiter-
aard ook ergens kunnen publiceren.”

Leuke rondleiding door het dorp
Bij de cursus van dit jaar waren er vijf-
tien deelnemers, van wie er vijf uit 
Laarbeek kwamen, en dan vooral uit 
Aarle-Rixtel. Omdat er zoveel mensen 
uit Aarle-Rixtel aanwezig waren, werd 
er onderling behoorlijk wat Aarles dia-
lect gesproken. En ging het ook vaak 
over Aarle-Rixtel. “Als we in Frankrijk 
niet aan het schrijven waren, hadden we 
vrije tijd en dan kwam het nog al eens 
voor dat we begonnen te buurten,” al-
dus Heidy van Rooij, die de reünie in 
Aarle-Rixtel organiseerde. “En dan kon 

het wel eens gebeuren dat je terugviel 
op het Aarles dialect. Sommige ande-
re cursisten, afkomstig uit bijvoorbeeld 
Hengelo of Amsterdam begrepen soms 
niet waar we het over hadden. Daarom 
leek het me wel leuk om een taalrond-
leiding door Aarle-Rixtel te organiseren. 
Wim Daniëls leidde ons rond door het 
dorp. We kwamen onder andere langs 
zijn geboortehuis, het Hagelkruis, de 
kerk, de kiosk en het Pumpke. En overal 
vertelde hij op zijn eigen komische wij-
ze iets over Aarle-Rixtel. De mensen uit 
Hengelo stonden er versteld van hoe 
Wim iedereen aansprak en hoe ieder-
een hem kende in het dorp.”

Whatsapp is uitgevonden door Jantje
De rondleiding eindigde bij de 
Hagelkruisweg, waar Harriët van 
Wetten geboren is. Daarna volgde 
de brunch bij Heidy van Rooij aan de 
Torenakkerweg. “Daar werden de 
cursisten getrakteerd op een huiska-
merconcert van Job van Rooij en Stijn 
van de Ven. Die hadden Aarlese liedjes 
ingestudeerd voor de bezoekers. De 
liedjes waren veelal gebaseerd op de 
liedjes van de uit Aarle-Rixtel afkom-
stige zangers van Boel Nölle. De liedjes 
werden door Job op cabareteske wij-
ze aaneengepraat. Het in Aarle-Rixtel 
alom bekende liedje Bai Jantje pas-
seerde de revue. Job vertelde dan dat 
Jantje in zijn snoepwinkel altijd vroeg 
of mensen ‘nog wa sep’ wilden. En dat 
Whatsapp dus eigenlijk een uitvinding 
uit Aarle-Rixtel is. Het was al met al een 
heel geslaagde dag,” besluit Heidy van 
Rooij. “Gelukkig komt er volgend jaar 
een vervolg op de schrijfcursus.” 

Omdat de cursus een succes was, orga-
niseert Harriët hem volgend jaar weer. 
Voor mensen die interesse hebben om 
deel te nemen. Hier is de inschrijvings-
site: http://schrijfcursusinfrankrijk.blog-
spot.nl
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Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Laarbeek waardeert Mantelzorgers!
• Ingediende klachten in 2014
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 t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur en 
van 13.00 - 17.00 uur

Gemeentehuis Laarbeek

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 16 oktober komt wethouder Briels aan het woord. 

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 15 oktober 2015. www.laarbeek.nl 

Deel een compliment uit!

Verleende vergunningen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Werkgroep Sint Nicolaasintocht Lieshout voor de intocht van Sinterklaas op 

de Heuvel in Lieshout op zondag 15 november 2015 van 11.30 tot 12.30 uur 
(verzonden 8 oktober 2015),

• WTC Zijtaart voor het organiseren van de jaarlijkse veldtoertocht op zondag 22 
november 2015 (verzonden 8 oktober 2015),

• Rollerclub De Oude Molen voor het organiseren van een kerstshow in sporthal d’n 
Ekker, Wijnkelderweg 3 in Beek en Donk op zaterdag 12 december 2015 om 19.00 
uur en op zondag 13 december 2015 om 11.00 uur en om 16.00 uur (verzonden 
8 oktober 2015).

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

Verkeersbesluiten

Voorbereidingsprocedure intrekken eenrichtingsverkeer Burg. Van den 
Heuvelstraat Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te 
hebben om  de verkeersmaatregel tot het intrekken van eenrichtingsverkeer op de 
Burg. Van den Heuvelstraat in Lieshout.

Het ontwerp-verkeersbesluit ligt van vrijdag 16 oktober tot vrijdag 27 november 2015 
ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 
zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester 
en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge 
zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Leefbaarheid, telefoon 
0492 469 700.

Aanvragen omgevingsvergunning

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Grensweg 4, Beek en Donk 23-09-2015 plaatsen van 3 dakkappellen
Omg. Florentiusdreef, Aarle-Rixtel 06-10-2015 oprichten van een bijenkast
Vonderweg, Beek en Donk 06-10-2015 kappen van 62 essen
Pater Becanusstraat, Beek en Donk 06-10-2015 kappen van 10 essen
Molenstraat 39, Lieshout 08-10-2015 plaatsen van een dakkapel
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.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met een ruilbeurs is er een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van 
het Ginderdoor in Mariahout. Deze maatregel geldt op zondag 25 oktober 2015 van 
7.00 tot 14.00 uur.

Bezwaarschriften

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

LAARBEEK – Tot 1 november 2015 kunt u iemand aanmelden voor een 
mantelzorgcompliment. Is er iemand in uw omgeving die voor u of uw naasten zorgt 
en die u een compliment wilt geven? U kunt deze persoon aanmelden, en dan zorgen 
wij voor een blijk van waardering. Laarbeek waardeert haar mantelzorgers.

U kunt iemand anders of uzelf aanmelden en wel bij Manita Herregraven bij Stichting 
Vierbinden via mherregraven@vierbinden.nl, telefoonnummer 0492 32 88 00. Of 
loop even binnen bij het spreekuur van Vierbinden Vrijwilligershulp op maandag, 
woensdag of vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur in het Ontmoetingscentrum Beek en 
Donk. Op die tijden kunt u daar ook naartoe bellen via 0492 464 289. Mantelzorgers 
die al ingeschreven staan, hoeven niet nogmaals aangemeld te worden. Aanmelden 
kan tot 1 november.

Voor wie mantelzorgwaardering?
Als de mantelzorger:
• onbetaald werkt,
• in eigen tijd zorg verleent,
• voor tenminste 8 uur per week 

en/of langer dan 3 maanden 
zorg verleent aan een 
familielid, buurvrouw, vriend 
of iemand anders in de directe 
omgeving,

• zorgt voor een inwoner van 
de gemeente Laarbeek, de 
mantelzorger mag zelf wel 
buiten de gemeente Laarbeek 
wonen,

• is geregistreerd bij Stichting 
Vierbinden.

Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Lantaarnpaal kapot?

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Omg. Florentiusdreef,  oprichten van een bijenkast bouwen 09-10-2015
Aarle-Rixtel  
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit binnen zes 
weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Dorpsstraat 7,  aanpassenvoormalig klooster bouw/monument 12-10-2015 
Aarle-Rixtel 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. 
Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en 
tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van 
het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

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.
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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

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Koopzondag 18 oktober van 

12.00 tot 17.00 uur 

Volg 

ons!

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

Mariahout - De grote zaal van het 
Buurthuis was goed gevuld met le-
den van Zorg om het Dorp, inwo-
ners van Mariahout, Mariahoutse 
ondernemers en vertegenwoordi-
gers van politieke partijen. Zij wa-
ren maandagavond aanwezig bij 
de thema-avond die Zorg om het 
Dorp had georganiseerd rond het 
thema ‘Duurzaamheid’. 

In haar openingswoord ging voor-
zitter Ria Lindeman in, op de door 
de Verenigde Naties gesproken 
woorden ‘People, Planet and Pro-
fit’. Woorden die staan voor een 
evenwichtige ontwikkeling van 
mensen, milieu en economie. Of 
zoals wethouder Briels aanhaakte: 
“rentmeesterschap, het is onze taak 
om de wereld leefbaar achter te la-
ten voor onze kinderen en kleinkin-
deren.” Ria ging in op de kansen, 
mogelijkheden en hobbels die je 
als persoon en als inwoner van het 
dorp kunt ervaren. Zij spoorde de 
aanwezigen aan om: “op zoek te 
gaan naar verbeteringen en soms 
veranderingen, bij jezelf, maar ook 
als groep, buurt, dorp en gemeen-
te. Dat is wat Zorg om het Dorp wil 
stimuleren en gezamenlijk met u 
wil nastreven.”

Vervolgens vertelde de vertegen-
woordiger van het Waterschap 
over de ideeën betreffende de op-
vang van regenwater en Wethou-
der Briels lichtte het begrip ‘aan-

jaaggeld’ toe. De 1 miljoen euro die 
de gemeente beschikbaar wil stel-
len voor duurzaamheidsprojecten.
 
Na de pauze was het de beurt 
aan dorpsondersteuner Manita en 
WMO-consulente Hetty om te ver-
tellen hoe zij hun bijdragen aan een 
duurzame, leefbare gemeenschap 
zien. Zij werden gevolgd door een 
twintigtal presentaties van onder-
nemers die kort en krachtig vertel-
den over hun onderneming, hun 
beroep en hun passie. Dit varieerde 
van persoonlijke verzorging en voe-
ding tot domotica en zuinig ener-
giegebruik. Al deze ondernemers 
gaven een gevarieerd beeld van de 
mogelijkheden in Mariahout en on-
getwijfeld zijn er nog veel meer. 

Tot slot werden met vereende 
krachten de stoelen opzijgezet en 
werden de aanwezigen uitgeno-
digd de tafels van de ondernemers 
langs te gaan om nader geïnfor-
meerd te worden over hun produc-
ten. Gezien de drukte die nog lang 
aanhield, was dat een terechte uit-
nodiging! Alle deelnemers zijn ook 
nog te zien op de infoschermen 
die Zorg om het Dorp binnenkort 
plaatst in het Buurthuis en bij de 
Jumbo in Mariahout.

Het bestuur van Zorg om het Dorp 
kijkt tevreden terug op een geani-
meerde, leerzame en geslaagde 
avond. 

Geslaagde thema-avond ‘Duurzaam 
wonen en leven in Mariahout’

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

SPECIALE PRIJS
EEN COMPLETE VARILUX COMPUTERBRIL VOOR

€ 299,00
DEZE BRIL VOLDOET AAN DE EISEN VAN DE ARBODIENST. BIJ AANKOOP VAN 
EEN COMPLETE VARILUX BRIL, KRIJGT U DE VARILUX COMPUTERBRIL VOOR 

€ 199,00
* INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN

tuinontwerper

06  46 58 37 71 - Laarbeek
www.tuinstudiotom.nl

Tom Poppelaars

Beek en Donk - In 2016 is het feest voor 
harmonie Oefening en Uitspanning uit 
Beek en Donk. De vereniging bestaat 
dan 125 jaar, en dat wordt groots ge-
vierd. Vorige week vrijdag presenteerde 
O&U-voorzitter Pierre Heesakkers de 
eerste plannen voor het jubileumweek-
end, dat van 19 tot 22 mei 2016 loopt, 
aan de leden van het harmonieorkest.

Het verjaardagsfeestje van de harmonie 
is niet alleen voor de leden, maar wordt 
een waar dorpsevenement waarbij ie-
dereen is uitgenodigd. De festiviteiten 
vinden daarom niet plaats in Muziek-
centrum ‘t Anker, maar in en rond de 
Muziektuin in Beek en Donk. Er wordt 
op dit moment hard gewerkt aan de in-
vulling van het programma. Een aantal 
hoogtepunten kunnen alvast worden 
genoemd.

Donderdag 19 mei zal in het teken 
staan van de jeugd. Op deze dag zal er 
een muzikale voorstelling plaatsvinden 
waaraan zoveel mogelijk basisschool-
kinderen uit Beek en Donk zullen deel-
nemen. Op vrijdag 20 mei is de mid-
dag gereserveerd voor de ouderen uit 
Laarbeek. ‘s Avonds is het tijd voor een 
promsconcert. Pierre Heesakkers kon al 
onthullen dat dit groot opgezette con-
cert plaatsvindt met medewerking van 
enkele lokaal én nationaal bekende ar-
tiesten. Tijdens dit concert zal ook een 
speciale compositie opgevoerd worden, 
waarin de vele sportclubs die Laarbeek 
rijk is aan bod komen. Zaterdagmiddag 
staat de geschiedenis van O&U centraal 
met een reünie voor oud-leden, de pre-

sentatie van een mooi jubileumboek en 
een tentoonstelling over de afgelopen 
125 jaar. Deze dag wordt afgesloten met 
een grootse feestavond. Op zondag la-
ten orkesten, korpsen en gildes uit de re-
gio van zich horen in een muzikale rond-
wandeling door Beek en Donk. Ook is 
er op deze dag plaats voor iedereen die 
graag zijn of haar eigen talent wil laten 
zien op een mooi podium. Alle vormen 
van kunst, cultuur, muziek en creativi-
teit kunnen daarbij aan bod komen. Het 
drukke, maar feestelijke weekend wordt 
in stijl afgesloten met een concert van 
een befaamd orkest. 

Naast het programma werd vrijdag ook 
het officiële jubileumlogo gepresen-

teerd. Dit logo zal de komende tijd veel 
te zien zijn in Laarbeek. In deze krant zal 
eveneens regelmatig aandacht worden 
besteed aan O&U en het jubileum in 
aanloop naar mei 2016. 

Harmonie O&U viert 125-jarig bestaan

Hoofdstraat 42 - Tel. 0499-329997 - Best
Mierloseweg 329  - Tel. 0492-536450 - Helmond

Zaterdag 17 oktober
van 10.00 tot 15.00 uur

GEHELE COLLECTIE

20% KORTING

GRATIS VERMAKEN

Ook Thuisservice;
zie www.deelenmenswear.nl

MEYER  -  OLYMP  -  BAILEYS  -  MAC  -  BLUE FIELDS  -  RESET  -  ALAN RED
TWINLIFE  -  PETROL  -  CARTER & DAVIS  -  NEW STAR  -  BLUE SEVEN  -  DRAGSTER

Zaterdag 17 oktoberZaterdag 17 oktober

CRAZY
SATURDAY

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Getipt!

Naar aanleiding van mijn wekelijk-
se stukje word ik steeds vaker getipt 
door mensen die ergens iets leuks in 
de natuur gezien hebben. Zo ook al 
enkele malen door de Meikever die al 
sinds jaar en dag zijn vaste rubriek in 
het Aarlese gemeenschapsblad heeft. 

Deze onder de schuilnaam Meikever 
opererende persoon weet vaak op een 
rake manier de politiek en wat er zoal 
in Laarbeek speelt te verwoorden. Ook 
is hij een natuurliefhebber. Hij beschrijft 
gebeurtenissen en ik kom hem wel eens 
tegen in onze mooie Laarbeekse lanen 
en dreven.

Laatst tipte hij me over het moois dat er 
in de wijk Strijp in Aarle te zien was door 
de vele bloemen en kruiden die daar 
aangeplant zijn. De ijsvogel komt er vis-

sen in de vijvers, er vlogen volop vlinders 
rond en ook de putters wisten de vele 
zaden te waarderen! Ik heb er diverse 
malen in alle vroegte rondgestruind en 
van alles kunnen fotograferen.

Mochten er mensen geïnteresseerd zijn 
in vogels en de vogeltrek: donderdag 
15 oktober is hierover een lezing in 
het IVN-gebouw aan de Beekseweg in 
Aarle-Rixtel. Kortom, er is weer van alles 
te genieten in ons Mooie Laarbeek !

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

Locatie:
Strijp, Aarle-Rixtel
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Heerlijk verwend worden met vers-
bereide gerechten en tegelijkertijd 
nieuwe mensen ontmoeten. Samen 
aan een gezellig gedekte tafel van 
de maaltijd genieten met een lekker 
drankje erbij. Dat is in Laarbeek ook 
mogelijk als u over een minder goed 
gevulde beurs beschikt of het lastig 
vindt om contacten te leggen. ViER-
BINDEN restaurant de Laarbikker in 
de Waterpoort in Beek en Donk biedt 
twee maal per week een heerlijk en 
gezond driegangenmenu tegen een 
prijs die voor iedereen betaalbaar is.

Bevlogen hobbykoks
Iedere woensdag en donderdag 
verzamelt een vast clubje bevlogen 
hobbykoks zich om 16.00 uur in de 
keuken van de Waterpoort. Geza-
menlijk stellen zij de menu’s samen, 
doen inkopen en beginnen dan met 
koken. Ze dekken de tafel, serveren 
de gerechten uit en ruimen na afloop 
op. Omdat ze het leuk vinden om te 
koken voor anderen en er plezier in 
hebben als die ander geniet van hun 
gezonde zelfbereide maaltijd. Daarbij 
maken ze het allerliefst gebruik van 
verse seizoensproducten. Hennie An-
tonis, directeur facilitair van ViERBIN-
DEN: “Deze vrijwilligers zetten zich al 
jaren in voor De Laarbikker. Het club-
je bestaat uit mensen van alle leeftij-
den en pluimage. Ze doen het alle-
maal met liefde en plezier. Ik vind het 
heel knap, dat ze iedere week weer 
klaar staan en iets nieuws serveren”. 

Samen tafelen
De Laarbikker is een sociaal wijkres-
taurant. Het biedt mensen de kans 
om gezellig uit eten te gaan en tege-
lijkertijd anderen te ontmoeten. Een 
driegangenmenu bestaande uit een 
voorgerecht, hoofdgerecht en nage-
recht kost €7,20. Ook voor mensen 
die moeite hebben om sociale con-
tacten te leggen is De Laarbikker een 
ideale gelegenheid om uit hun sociale 
isolement te komen. “Niemand hoeft 
te schromen om alleen te komen”, 
ligt Machteld Hoebergen, beheerster 
van de Waterpoort, toe. “Er wordt al-
tijd een tafelindeling gemaakt en we 
zorgen er voor dat er niemand alleen 
zit. Ook de vrijwilligers eten altijd 
mee en schuiven gezellig aan om een 
praatje te maken”.

Van soep en wortelstamp tot verras-
singsmenu
Iedere woensdag en donderdag-
avond om 18.00 uur wordt een 
nieuw menu geserveerd aan de 
gasten. Eens per maand worden de 
menu’s bekendgemaakt op de web-
site van ViERBINDEN. De gerechten 
die geserveerd worden zijn heel uit-
eenlopend. Deze maand staan er on-
der andere soep, gevulde tomaat en 
meloen als voorgerecht op de kaart. 
De hoofdgerechten variëren van een 
vispannetje en wortelstamp tot een 
beenhammetje met krieltjes en spi-
nazie. De laatste donderdag van de 
maand is er altijd een thema-avond 

met een verrassingsmenu. Op 29 ok-
tober vindt er bijvoorbeeld een Chi-
nese avond plaats. 

Reserveren
Het menu van de Laarbikker is te 
vinden op www.vierbinden.nl/
de-laarbikker of haalt u op bij de 

Waterpoort (ingang aan de Ru-
benslaan). Wilt u graag een keer 
komen genieten van een driegan-
genmenu? Dan kunt u zich aan-
melden tot uiterlijk maandag 12.00 
uur in de week waarin u mee wilt 
eten. Dit doet u door te bellen met 
0492-328800 of per mail naar: 

stichting@vierbinden.nl. De menu’s 
worden geserveerd op woensdag- 
en donderdagavond om 18.00 
uur. Reserveert u op tijd, want er is 
plaats voor maximaal 25 personen 
per avond.

WIJKRESTAURANT

Genieten van een driegangenmenu in restaurant De Laarbikker van ViERBINDEN

ViERBINDEN.NL

Harmonie De Goede Hoop houdt 
oudijzeractieGeslaagde kennismaking met De Groene Long

Aan schone natuur is in de gemeente 
Laarbeek geen gebrek. Integendeel. De 
natuur is er, maar deze vraagt om on-
derhoud en regelmatige aandacht. De 
inzet van de medewerkers en vrijwilli-
gers van het IVN en Laarbeeks Land-
schap is hier onontbeerlijk. Zij maken 
het onder meer mogelijk dat de inwo-
ners kunnen blijven genieten van al het 
moois dat het natuurschoon ons biedt. 
Zij en andere vrijwilligers uit buurt-
schappen maken de natuur toeganke-
lijk door wandelpaden te realiseren en 
wandelroutes uit te zetten. 

Ruim een week geleden organiseerde 
het CDA Laarbeek een wandeltocht en 
liet de leden kennis maken met het na-
tuurgebied De Groene Long in Beek en 
Donk. De deelnemers kregen inzicht in 
de activiteiten en waardering voor het 
werk van het IVN en Laarbeeks Land-
schap. 

Eerst werd in het Parkpaviljoen een film 
vertoond over leven en habitat van de 

vogels die zich in onze nabije natuur 
ophouden; over de kievit, de grutto, de 
scholekster en de wulp. Met zeer veel 
zorg is deze film tot stand gekomen. 
Vogelaar en CDA lid Jaap Wijdenes uit 
Beek en Donk heeft er met veel ge-
duld uren werk aan gespendeerd. Met 
goed resultaat. Na de film, die veel bij-
val kreeg, maakten de deelnemers een 
wandeling door de omgeving. 

Natuur is een onmisbaar element in 
de leefbaarheid van de omgeving; om 
prettig te werken, wonen en leven. 

Het CDA Laarbeek zoekt hierin een 
evenwicht, een balans tussen econo-
mie, recreatie en natuur. Daarvoor zet 
het CDA zich in. Tijdens deze leerzame 
middag lag het accent op het samen-
spel tussen natuur en recreatie. 

Heeft u belangstelling in de activiteiten 
van het CDA of wil u wellicht lid wor-
den, neem dan contact op met Jacques 
Kals (0630209047) of Koen Segeren 
(0651023879)

CDA Laarbeek

LEZERSPODIUM

Aarle-Rixtel – Op het terrein tussen 
de Boerenbond en Grand-Café Stout 
in Aarle-Rixtel is het op zaterdag 17 
oktober weer mogelijk oude metalen 
in te leveren ten behoeve van Harmo-
nie De Goede Hoop. Hiervoor kunt u 
tussen 9.00 en 11.00 uur terecht.

Leden van de harmonie zijn aanwezig 
om de materialen in ontvangst te ne-
men. Alle soorten oude metalen zijn 
welkom. Daarnaast ook: elektrakabels, 
witgoed en oude computers. Indien 
uw spullen te zwaar of te omvangrijk 

zijn om ze te brengen, komen ze deze 
graag na 11.00 uur bij u ophalen. Bel 
daartoe 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, op het verharde stukje tussen 
de platglasbak en de beukenhaag. De 
overige data van inzameling zijn op 
14 november en 19 december van dit 
jaar.

Wandeling door De Groene Long

Het wijkrestaurant De Laarbikker in De Waterpoort

Kom dansen in de Waterpoort
Beek en Donk - De volgende dans-
middag staat al weer voor de deur. Op 
dinsdag 20 oktober wordt in de ont-
moetingsruimte van de Waterpoort 
weer een dansmiddag gehouden.

Onder leiding van DJ Arie Wagelmans 
komen verschillende gezelschaps-
dansen voorbij zoals de Wals, Sirtaki, 
Cumbia, Tango en een Swing. Ieder-
een is welkom, je hebt geen partner 

nodig. De middagen zijn goed voor lijf 
en leden en houden je jong! 

De dansmiddag op 20 oktober begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie kun je terecht bij 
ViERBINDEN, Machteld Hoebergen, 
mail mhoebergen@vierbinden.nl of 
tel. 06-45203227. Zegt het voort, op 
naar de Waterpoort!

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’ houdt ViERBINDEN 
in samenwerking met Savant culinair 
elke twee weken een restaurantavond 
in de ontmoetingsruimte van Zon-
netij. De eerstvolgende avond vindt 
plaatst op dinsdag 27 oktober.

Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het di-
ner wordt geserveerd om 18.00 uur. 
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 22 ok-
tober 15.00 uur. U kunt dit doen via 
het secretariaat van ViERBINDEN, tel. 

0492-328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl. De restau-
rantavonden vinden iedere 14 dagen 
plaats en worden steeds bekend ge-
maakt in De MooiLaarbeekKrant.

Voor 27 oktober staat het herfstmenu 
op het programma: heldere wildsoep, 
hazenpeper en konijnenboutjes met 
portsaus, aardappelpuree, rode kool 
met appeltjes, spruitjes met spekjes en 
griesmeel met rode bessen. Voor dit 
driegangenmenu betaalt u €13,50 p.p. 
Graag tot ziens in Zonnetij.

Brief aan Mooi Laarbeek als reactie op ar-
tikel “Vluchtelingen” d.d. 8 oktober 2015 
van Teun van Hoof PvdA Laarbeek.

Geachte heer Van Hoof,

Met verbijstering heb ik uw artikel “Vluch-
telingen” gelezen in Mooi Laarbeek d.d. 8 
oktober jl.. 

Het gaat me hier nu niet om het vluchtelin-
gen problematiek zelf. Hiervoor zijn genoeg 
andere ‘deskundigen’ die elke avond op TV 
zijn of haar mening te moeten opdringen 
aan andere mensen. Nee, het gaat me om 
uw argumenten waarom we deze mensen 
moeten helpen. 
U stelt dat wij genoeg geld hebben om Grie-
kenland, als ook onze nationale banken te 
helpen. Dit vind ik ronduit stuitend! Hoezo 

genoeg geld!? Nu weet ik niet onder wel-
ke steen u zojuist vandaan gekropen bent, 
meneer Van Hoof, maar die maatregelen 
zijn ons gewoon door de strot geduwd door 
de overheid. En dit terwijl van alles kapot 
bezuinigd wordt, zoals (passend) onder-
wijs en ouderenzorg. De gezondheidszorg 
wordt onbetaalbaar om nog maar te zwij-
gen over de belachelijke lage lonen van de 
zorgverleners op de werkvloer. En nu moet 
u niet gaan aandragen dat wij onze volks-
vertegenwoordigers zelf gekozen hebben. 
Het was juist onze Minister President die 
beloofde om niks meer naar Griekenland 
te sturen. We weten inmiddels wat daarvan 
terecht gekomen is. Niks referendum Grie-
kenland. Niks referendum banken. Waar 
haalt u het lef vandaan! Meneer Van Hoof, 
in één ding moet ik u gelijk geven. U moet 
zich inderdaad schamen!

Nee, persoonlijk had ik liever gezien dat 
mijn geld aan andere zaken waren besteed 
en volgens mij had ik daarvoor destijds toch 
echt de bijbehorende keuze gemaakt in het 
stemhokje. 

Verder heeft U uw brief geplaatst op het 
lezerspodium van deze krant. Dus gericht 
aan de lokale burger en niet zozeer recht-
streeks naar de landelijke politiek welke 
verantwoordelijk is voor ‘onze’ uitgaven. En 
dat terwijl u zelf politicus bent. Nota bene 
van een landelijk partij, de PvdA. De partij 
die juist haar mond vol heeft om anderen 
te beschuldigen van populisme. Meneer 
Van Hoof, ik vind uw brief populistisch door 
deze in Mooi Laarbeek te plaatsen. U moet 
zich schamen, diep schamen!

P. van den Heuvel, Beek en Donk

LEZERSPODIUM
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Aarle-Rixtel – Had je een pak nodig voor bruiloft, be-
grafenis, of gewoon voor zondags, dan wist je waar je 
moest zijn: in de Kerkstraat te Aarle-Rixtel. Daar was van 
1935 tot 1997 kleermakerij Verhoeven gevestigd. Broer 
Herman voorzag menig heer uit Aarle-Rixtel en omge-
ving van een kostuum. Zus Mientje voorzag de klanten 
van een natje en een droogje. Met behulp van foto’s, 
waarvan de meeste een gekartelde rand hebben en som-
mige wat vergeeld zijn, haalt petekind Hilde van den 
Elzen herinneringen op.

Kleermaker in plaats van schoenmaker
Herman (1916) en Mientje (1913) groeiden op, als eni-
ge twee kinderen van Johannes en Maria Verhoeven-
Filippini, aan de Kerkstraat te Aarle-Rixtel. Al op jonge 
leeftijd ging Herman in de leer bij een schoenmaker, een 
kennis van Johannes. Een carrière als schoenmaker zag 
de jonge Herman niet zitten. Na anderhalf jaar besloot hij 
dan ook om bij een kleermaker in de leer te gaan. In 1935 
behaalde hij het diploma Coupeur aan de Vakschool te 
Amsterdam en begon hij een kleermakerij in het ouderlijk 
huis. Zijn zus Mientje werkte jarenlang, zeven dagen in 
de week, als kindermeisje bij dokter Dijkman. Toen vader 
Johannes ziek werd, ging ze thuis aan de slag. Ze deed 
het huishouden en verzorgde haar vader.

“Zondags kwamen de mensen om te 
passen, daar was doordeweeks geen tijd 

voor“

Arbeidsintensief
Het kleermakersvak was arbeidsintensief. “Het was veel 
handwerk”, legt Hilde uit. “Ome Herman maakte zelfs 
de schoudervullingen en knoopsgaten met de hand. Hij 
werkte zes dagen in de week, van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat. Zondags kwamen de mensen om te passen 
en op te meten. Daar had hij op doordeweekse dagen 
geen tijd voor. Daar kwam nog bij dat hij en tante Mimi 
geen rijbewijs hadden. Ome Herman ging daarom op de 
fiets stof halen, meestal in Amsterdam. Dat kostte ook 
veel tijd.”

Op maat gemaakt
De klantenkring was divers. Van welgestelde boeren tot 
heren uit Helmond en Eindhoven wisten de kleermake-
rij te vinden. Ook mensen die in een reguliere winkel 
niet konden slagen, kwamen volgens Hilde graag naar 
Aarle-Rixtel: “Zo was er een klant met een bochel. Ome 
Herman maakte de schoudervulling aan de andere kant 
dan wat breder en liet deze overlopen naar de bochel. Die 
viel dan niet meer op. Of een klant met een extreem dun 
been. Die kreeg een broek aangemeten zodat beide 
benen even breed leken.” Op een gegeven moment 
had Herman het zo druk dat hij drie naaisters in dienst 
had. Eén daarvan was Joke Vogels. Die samenwerking 
klikte volgens Hilde erg goed: “Ze werd zo’n beetje als 
kind aan huis opgenomen.” Joke stopte in de kleer-
makerij na haar huwelijk met Nol van den Elzen, om 
samen met hem café ’t Heuveltje te gaan runnen. Het 
contact met Herman en Mientje bleef echter zo goed 
dat zij, bij de geboorte van Joke en Nol’s eerste en enige 
kind Hilde, gevraagd werden om peetoom en peettante 
te worden.

Een tweede thuis
Vanwege het drukke caféleven bracht Hilde het groot-
ste deel van haar jeugd door in de kleermakerij: “Toen 

ik acht we-
ken oud was 
kwam ik 
daar in huis, 
tot aan mijn 
elfde jaar. 
Ik heb het daar heel fijn gehad. Tante Mimi zorgde heel 
goed voor mij. Eigenlijk heeft ze voor iedereen goed ge-
zorgd: voor haar ouders, die tot hun dood thuis konden 
blijven wonen; voor ome Herman, zodat hij zoveel mo-
gelijk zijn tijd kon besteden in de kleermakerij; en voor de 
klanten. Die kregen zondags tijdens het passen en aan-
meten koffie en een borreltje.”

Grote en kleine ‘poetsies’
Het beetje vrije tijd dat Herman en Mientje hadden, be-
steedden zij aan het houden van honden. Hilde vertelt: 
“Dat waren allemaal boxers. Ik denk dat ze er een stuk of 
tien hebben gehad. Die heetten allemaal Poetsie. Zo had 
je de kleine Poetsie, de wilde Poetsie en de boze Poetsie. 
Die was wel lief maar keek lelijk.” Op latere leeftijd moes-
ten zij tot hun grote verdriet met deze hobby stoppen. 
Hilde vervolgt: “Tante Mimi werd drie keer door de laat-
ste boxer omver getrokken. Gelukkig hoorden ze van een 
heel klein hondje dat naar het asiel moest. Dat werd hun 
laatste Poetsie.”

“Ik ben ze dankbaar voor de ouderwetse 
normen en waarden die ze mij hebben 

bijgebracht“

Ouderwetse normen en waarden
Op 81-jarige leeftijd moet Herman vanwege ernstige 
rugklachten stoppen als kleermaker: “Hij kreeg verlam-
mingsverschijnselen aan zijn been”, herinnert Hilde zich: 
“Anders was hij doorgegaan tot aan zijn dood. Het was 
zijn lust en zijn leven. “In 2009 overlijdt Herman, in 2014 
zijn zus Mientje op bijna 101 jarige leeftijd. Hilde: “Ik mis 
ome Herman en tante Mimi nog altijd. Ik ben ze heel 
dankbaar voor de ouderwetse normen en waarden die zij 
mij hebben bijgebracht.”

hErMan eN mIeNtjE vErHoeVeNhErMan eN mIeNtjE vErHoeVeNhErMan eN mIeNtjE vErHoeVeN
ik acht we-
ken oud was 
kwam ik 
daar in huis, 
tot aan mijn 
elfde jaar. 
Ik heb het daar heel fijn gehad. Tante Mimi zorgde heel 

Kleermaker in plaats van schoenmaker

viel dan niet meer op. Of een klant met een extreem dun 
been. Die kreeg een broek aangemeten zodat beide 
benen even breed leken.” Op een gegeven moment 
had Herman het zo druk dat hij drie naaisters in dienst 
had. Eén daarvan was Joke Vogels. Die samenwerking 
klikte volgens Hilde erg goed: “Ze werd zo’n beetje als 
kind aan huis opgenomen.” Joke stopte in de kleer-
makerij na haar huwelijk met Nol van den Elzen, om 
samen met hem café ’t Heuveltje te gaan runnen. Het 
contact met Herman en Mientje bleef echter zo goed 
dat zij, bij de geboorte van Joke en Nol’s eerste en enige 
kind Hilde, gevraagd werden om peetoom en peettante 

Vanwege het drukke caféleven bracht Hilde het groot-
ste deel van haar jeugd door in de kleermakerij: “Toen 

Broer en zus Herman en Mientje

Mientje op leeftijd

Kleermaker Herman Verhoeven

Petekind Hilde van den Elzen

Scheidingscafé voor Kids stopt 
Beek en Donk - Het Scheidingsca-
fé voor Kids is in oktober 2014 van 
start gegaan bij Café/Zaal Dave 
van de Burgt. Vanwege onvoldoen-
de animo heeft initiatiefneemster 
Miré van den Nieuwenhof helaas 
moeten besluiten het Scheidings-
café voor Kids vanaf oktober 2015 
te stoppen. 

Omdat zij ouders en kinderen een 
informatiepunt wil blijven bieden, 
blijft de Facebookpagina openge-
steld. Iedereen is vrij om de pagina 
te volgen en informatie of tips te 
delen, zodat niemand ongehoord 
blijft!  Ga hiervoor naar facebook.
com/scheidingscafevoorkids.

Mocht er op een gegeven moment 
toch weer voldoende animo be-
staan om het Scheidingscafé weer 
van start te laten gaan, dan staan 
Miré en haar team van vrijwilligers 
hier zeker voor open!

Of toch hoogglans wit?

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

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

Op zoek naar de keuken of badkamer van uw dromen? 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

Koppelstraat 60 | 5741 GD | Beek en Donk
0492- 461502 | www. meulensteen-electro.nl 

Aanbieding 

 
Stofzuiger 

€ 120,00
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Proef de herfst
op Zaterdag 7 november

De dagen worden weer korter; de wind wordt guurder. De bladeren 
aan de bomen nemen langzaam weer alle tinten bruin, geel en rood 

aan. In het bos verschijnen weer paddenstoelen en de kastanjes 
liggen voor het oprapen. Kortom:

Binnen is het gezellig, open haardvuur, brandende kaarsen en een 
sfeervol gedekte tafel. Tijd en aandacht voor elkaar en genieten van de 

goede dingen van het leven. Om de herfst te vieren organiseert Herberg 
‘t Huukske in samenwerking met ‘Hanskookt’ een fantastische wildavond. 
U wordt onthaald in de “new-look” feestzaal met een heerlijk aperitief en 
een herfstamuse. Eenmaal binnen wordt u verwend met een bijzonder 4 

gangen wilddiner met diverse wijnen uitgezocht door vinoloog Dennis de 
Rooij die een passend verhaal verzorgt over de wijn-spijscombinatie. 

Wij serveren u het volgende:
Welkomstcocktail met amuse

***
Bombe van wildzwijnham gevuld met mousse van 

paddestoelen
***

 Pompoensoep met rilette van eend en bosuitjes
***

Hertenfi let met saus van rode port en specerijen op mousseline 
van bataat

***
Crème brulée met appelstrudel en kaneelijs

***
Koffi  e met likeur

59,00 p.p. all-in
39,50 exclusief wijnen

Reserveren kan tot 5 november 
Tel 0492-461292 / 0499-324109 of mail info@uwkokaanhuis.nl of cobyvandekamp@hotmail.com

Wij verheugen ons op u komst in Herberg ‘t Huukske, Kapelstraat 5 Beek en Donk

Bourgondische tafels!Bourgondische tafels!
 Ideaal voor op uw feest!

Vanaf 30 personen
12,50 per persoon

Tafel vol bourgondisch eten met diverse lekkernijen met vis en vlees tot 
aan verse broden, salades, tapenades, wraps, een grote carpaccio-spiegel 

en nog veel meer lekkers. Voor ieder genoeg wils, de hele avond lang!

Wij kunnen ook het complete feest voor u verzorgen!
Informeer naar de mogelijkheden

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

Voor meer info: www.sparta25.nl

WANNEER: ZONDAG 8 NOVEMBER 2015 OM 14.00 UUR. 
WAAR: CLUBGEBOUW SPARTA’25, HEEREINDSESTRAAT 10

Veilingmeesters zijn onder andere:
Andy Marcelissen & Rob Scheepers

Ook een dienst aan te bieden?
Mail: dienstenveiling@sparta25.nl

Mooi UIT in Laarbeek
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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.

Tanden
“Kijk eens hoe hij wiebelt.” Een paar 
maanden voor de grote vakantie 
toont dochterlief haar voortanden. 
Melktanden steken schuin naar 
voren. Achter dit rijtje verschijnen al 
‘grote mensen tanden’. “Goed blijven 
wiebelen meid.” Zo breken maanden 
aan van witte zakdoekjes met rode 
vlekken. Mijn moeder belooft geld 
per tand. Hierdoor zet grotere broer 
zijn drie losse kiezen om in klinkende 
munt. De tanden van dochterlief 
blijven wiebelig zitten. Een blik rich-
ting mond levert gekrijs op.

Een dubbel rijtje voorin de mond is 
een familiekwaal. Oudste wisselde 
op dezelfde manier.  Omdat hij ook 
moeite had met afscheid nemen van 
tanden schakelden we onze handige 
zwager in. Deze trok zich, tijdens 
een feestje, even terug in oma en 
opa’s keuken. Een krijs en snel daarna 
verscheen oom met neef én twee 
losse tanden. Middelste verloor zijn 
voortanden bij een slippertje onder 
de douche en moest lang op nieuwe 
wachten.

Na de vakantie start ‘dametje’ met 
judo. Een koprol tijdens de eerste 
training zorgt voor een bloedende 
tand. “Tel maar tot drie.” Een andere 
moeder verwijdert met een zacht 
rukje de eerste tand, vreemde ogen 
dwingen. Maar de tweede tand 
blijft halsstarrig in dochters mond 

aanwezig. Met het gebit van Nanny 
McPhee loopt onze dochter te 
pronken. Ze lacht alle voorstellen tot 
verwijdering weg.

Volwassen tanden, een kostbaar 
bezit. Eenmaal verloren komen ze 
niet meer terug. Dat realiseerde 
een vriend zich ook toen hij twintig 
jaar geleden na een gezellig avondje 
zijn voortanden op straat afbrak. 
Met een open lip en een andere 
vriend met een schouder uit de kom 
belandde we op de EHBO. “Heb-
ben jullie gevochten?” werd daar 
gevraagd. “Nee, ik overviel mijn 
vriend met paardje rijden.” zei onze 
student medicijnen terwijl hij niet 
onbevangen de behandelingen in het 
ziekenhuis onderging. Hij kende de 
procedure.

Een kennis van mijn ouders zat min-
der met het verlies van zijn tanden. 
Regelmatig deed hij een kunstje met 
zijn kunstgebit. Binnen een seconde 
hing zijn kunstgebit klapperend bui-
ten zijn mond.  Als jong meisje vond 
ik het prachtig, nu denk ik; Gatver! 

Na maanden van gezeur is ons hele 
gezin het zat. “Laat eens kijken.” zeg 
ik op een zonnige zondag. Manlief 
pakt behendig zijn meissie bij de 
armen en ik duw zonder enkele 
kracht de tand eruit. Het fietsenrek is 
voorlopig compleet.

Xavi Raaijmakers uit Beek en Donk
mag een waardebon van €20,- afhalen

bij BELKUM BIKES

KRANTENBEZORGER
van de maand

BELKUM BIKES      Duivenakker 1a, Aarle-Rixtel      www.belkumbikes.nl

Oktoberfest voor bewoners Zorgcentrum De Regt
Beek en Donk - Oktoberfest, een feest 
voor jong en oud! In het kader van dit 
thema biedt de Lieholter Blaaskapel de 
bewoners van verzorgingshuis De Regt 
in Beek en Donk op woensdagavond  21 
oktober een optreden aan.

Met de vrolijke klanken van de speciaal 
voor deze avond geselecteerde nummers 
blazen de muzikanten de toehoorders 
naar Beierse sferen. Ook belangstellen-
den van buiten de Regt zijn van harte 
welkom. Er wordt door het verzorgings-
huis een bijdrage van €2,50 per persoon 
gevraagd waarvoor koffie/thee en iets 
lekkers in de pauze wordt aangeboden. 
Het optreden begint om 19.30 uur.

Lieshout – Leon van der Zanden speelt op 
zaterdag 24 oktober een try-out van zijn 
nieuwste cabaretvoorstelling ‘Superge-
woon’ in Ons Tejater te Lieshout.
 
Leon op zijn scherpst! Origineel, kwets-
baar, fysiek  en met de authentieke pu-
blieksinteractie die we van hem kennen. 
Maar inmiddels heeft hij keuzes gemaakt 
om van deze wereld de juiste plek voor zijn 
kinderen te maken. Weg van de gangbare 
zekerheden, weg van de onaantastbaar-
heid waar veel publieke personen zich mee 
presenteren. Hij kiest voor openheid, om 
zijn publiek zijn gevoel te tonen en daar-
mee hun gevoel te raken. Een op een. En 
hij zou Leon niet zijn als hij zich daarin niet 
helemaal liet gaan, hilarisch en larger than 
life.

Leon: “Als je kijkt naar wat de  mensen 
echt beweegt, zie je dat jij dat zelf bent. 
Jij beweegt de mensen. En ik, ik laat ze 
schudden.” Als je wilt dat comedy een hart 

heeft en je laat schreeuwen van het lachen, 
dan is dit de show voor jou! 

Zaterdag 24 oktober, aanvang 20.30 uur, in 
de theaterzaal van het Dorpshuis, Groten-

hof 2, Lieshout. Kaarten zijn verkrijgbaar in 
het Dorpshuis. Reserveringen: www.vier-
binden.nl/onstejater of tel. 0499-422878 
(maandag t/m donderdag na 13.00 uur en 
vrijdagavond na 18.00 uur).

Lieholter Blaaskapel

Leon van der Zanden  met ‘Supergewoon’ in Ons Tejater 

Fotograaf: Sas Schilten

Lieshout - Nadat vorig jaar al een kleine 
voorzet werd gedaan tot samenwerking, 
is dit jaar het hek van de dam. Liefst 5 
Buurtverenigingen uit Lieshout (Plan 
West, Nieuwenhof, RCCH, Revershof, 
Dorpsstraat/Kuiperstraat) én Basket-
balclub Lieshout slaan de handen ineen 
voor een unieke samenwerking. Een 
dergelijke samenwerking van deze om-
vang is sinds de jaren ‘80 van de vorige 
eeuw niet meer voorgekomen.

Op zaterdag 31 oktober is er van 16.00 
tot en met 18.30 uur een leuke vossen-
jacht in stijl voor de kinderen in de leeftijd 
van 0 tot en met 12 jaar. Zij gaan vanaf 
het speeltuintje in de Revershof zoeken 
naar….? Ja dat is natuurlijk nog een ver-
rassing! Uiteraard komen ze onderweg 
niets tekort en wordt er rond de klok van 
18.30 uur afgesloten in het speeltuintje 
in de wijk RCCH.

Alsof dat nog niet voldoende deelnemers 
gaat trekken, start er ‘s avonds vanaf 
20.00 uur de uiterst enge spooktocht! 
Die van vorig jaar staat menig deelnemer 
nog helder voor de geest… een enkeling 

is nu nog aan het bijkomen… Er wordt 
verzamelt bij de Scouting Blokhut, aan 
het Elsduin in Lieshout (nabij de sport-
velden van ELI). Daar start groepsgewijs 
met ruime tussenpauzes om elkaar niet 
voor de voeten te lopen. Een aantal pos-
ten zijn nu al aan het bedenken wat men 
kan gaan uitvreten! Na de tocht is er nog 
gelegenheid om in de Blokhut na te pra-
ten en wat te drinken.

Deze beide tochten staan open voor zo-
wel leden als niet-leden van de organi-
serende verenigingen, leden mogen zelfs 
nog een (betalende) introducé, welke 
niet woonachtig is in genoemde buurt-

vereniging meenemen. Voor het luttele 
bedrag van €3,00 per persoon staat de 
organisatie garant voor een ontzettend 
leuke activiteit. Graag danken zij op 
voorhand Dorpsraad Lieshout voor hun 
financiële bijdrage, mede waardoor kun-
nen ze de bijdrage laagdrempelig kun-
nen houden.

Geïnteresseerd? Geef je dan op via de 
reeds verstrekte inschrijfformulieren 
in je buurt, of stuur een mailtje naar 
HalloweenLieshout@hotmail.com. Dan 
sturen zij je verdere details toe. Opgeven 
kan tot uiterlijk zaterdag 24 oktober. De 
organisatie hoopt op een grote deelname.

Gezamenlijke Halloweenactiviteit door buurtverenigingen 

Beek en Donk – Lifestyle center Laar-
beek kan vanaf nu als enige in de direc-
te omgeving een veilige sportomgeving 
bieden aan mensen met diabetes, chro-
nische aandoeningen of overgewicht. Ze 
zijn namelijk sinds kort erkend Fit!vak 
Preventiecentrum. 

Huisartsen en eerstelijns professionals 
adviseren mensen met diabetes, chroni-
sche aandoeningen of overgewicht dan 
ook steeds vaker om (meer) te gaan 
bewegen. Dat doen ze alleen als ze er-
van overtuigd zijn dat de sportaanbieder 
waar ze naar verwijzen, de juiste zorg 
kan leveren en de instructeurs over de 
juiste kwalificaties beschikken. Lifestyle 
center Laarbeek kan die kwaliteit bie-
den. Als enige Fit!vak Preventiecentrum 

in de directe omgeving garanderen zij 
een veilige sportomgeving waar men 
op maat kan sporten met instructeurs 
die gespecialiseerd zijn in het begeleiden 
van mensen met diabetes, overgewicht, 
niet aangeboren hersenletsel of een 
andere chronische aandoening. Niet ie-
dere sportaanbieder heeft de kennis en 
ervaring om deze groep mensen verant-
woord te trainen en begeleiden. Fit!vak 
Preventiecentra kunnen die kwaliteit wél 
bieden. Zij gaan een stapje verder dan de 
reguliere dienstverlening in de meeste 
fitnesscentra. 

Lifestyle center Laarbeek ontvangt te-
vens het certificaat hersenletsel 
Een jaar na de lancering van het project 
Meet me @ the Gym van de Edwin van 

der Sar Foundation en Hersenstichting 
Nederland hebben de eerste Fit!vak pre-
ventiecentra het keurmerk Hersenletsel 
behaald. Dit keurmerk biedt mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel in de chro-
nische fase een sportprogramma op maat 
bij erkende fitnesscentra in Nederland. 
Lifestyle center Laarbeek is vanaf van-
daag ‘officieel’ toegankelijk voor mensen 
met hersenletsel. De fysiotherapeuten 
en instructeurs van Lifestyle center Laar-
beek zijn na een intensieve training op-
geleid naar het hoogste kennisniveau en 
werken met protocollen en programma’s 
die bewezen effectief zijn voor mensen 
met hersenletsel. Het project voorziet 
verder in een jaarlijkse bijscholing van de 
fysiotherapeuten en instructeurs. 

Lifestyle center Laarbeek erkend Fit!vak Preventiecentrum
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Huis- of 
landenwijn*
3 fl essen à 1 liter

11.97

Jamie Oliver pasta, 
pastasaus of pesto

alle soorten

Unox stevige soepen
blik 800 ml.

1.69/1.75

Homemade 1-2-3 pakket,
complete mix of 

compleet pakket

Edet toiletpapier
Ultra Soft of Family Comfort

pak 20/32 rollen

11.99/12.35
OP=OP

Milner plakken 
kaas

alle soorten
pak 175 gram

Rundergehakt
500 gram

3.25

Bij aankoop van 2 artikelen 25% korting.
Prijsvoorbeeld: 2 potten Jamie Oliver 

pastasaus tomato & basil à 350 gram van 5.30 voor 3.97

1 .99
kilo 3.98

1+1
GRATISBij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 

Prijsvoorbeeld: 2 pakken Milner jonge kaas à 7 plakken 

van 5.12 voor 2.56

€1,-
KORTING

Daily Fresh 
maaltijdsalades

alle soorten
schotel 300-400 gram

Prijsvoorbeeld: Daily Fresh maaltijdsalade kip, schotel 400 gram van 2.99 voor 1.99

1.00
liter 1.25

MamaCucina

met 1 gratis zegel

2e ARTIKEL
HALVE
PRIJS

2e ARTIKEL
HALVE
PRIJSBij aankoop van 2 artikelen 25% korting.

Prijsvoorbeeld: 2 pakken Homemade 
1-2-3 pakket voor American brownies 

à 400 gram van 3.32 voor 2.49

Mama
Cucina

MamaCucina

met 2 gratis zegels

10.00
4 stuks

Dash wasmiddel
alle soorten

4 producten naar keuze 

15.64-27.96

landenwijn*
3 fl essen à 1 liter

10.00
liter 3.33

3 fl essen

Mama
Cucina

MamaCucina

met 2 gratis zegels

8.49

Bezoek ook onze website:

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

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

W 42 - Aanbiedingen gelden van maandag 12 t/m zaterdag 17 oktober 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.
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Beek en Donk - 300 welpen uit de 
regio begonnen afgelopen zaterdag 
enthousiast aan de jungledag van 
2015. Op recreatiepark het Wolfsven 
te Mierlo was een geweldig program-
ma rond het thema ‘Ghana’ georga-
niseerd.

Er waren diverse spellen waaronder 
een soort tokkelbaan naar een eiland 
en daarna met een vlot terug. Na-
dat de spellen gespeeld waren moest 
de puzzel gelegd worden. Zodra aan 
alle opdrachten was voldaan kon een 
prachtig insigne in ontvangst worden 
genomen. Na afloop van dit verplichte 
gedeelte mochten de welpen nog vrij 
zwemmen. Na afsluiting werd er geza-
menlijk nog wat gegeten, waarna alle 
welpen moe maar voldaan naar huis 
keerden.

Zaterdag 17 oktober doet Scouting 
Beek en Donk mee aan de Jota-Joti. 
Ze gaan dan elektronisch uitzenden 

en met andere scoutinggroepen con-
tact zoeken. Hiervoor is een toren ge-
bouwd en wordt er met andere scou-
tinggroepen gecommuniceerd. Je bent 
van harte welkom als je wilt komen 
kijken.

Ben jij 7 jaar of ouder en lijkt het jou 
leuk om ook echte scouting dingen te 
doen? Kijk dan eens op www.scou-
tingbeekendonk.nl voor meer infor-
matie en stuur eventueel een mail.

Jungledag voor welpen Scouting Beek en Donk 

De welpen staken met een vlot het water over

Halloween Disco bij &RG-teens

Lieshout - Griezelen, spel, muziek en 
dansen staan er op het programma van 
entertainer Tim Frenken, beter bekend als 
Party Jockey Tim. De tweede teens disco 
van dit seizoen. Halloween, een leuk on-
derwerp/thema, iets waar de fantasieën 
op los gelaten kunnen worden. De disco 
wordt gehouden op vrijdag 16 oktober.

De vrijwilligers gaan de zaal mooi versie-
ren. Weet je niet hoe je verkleedt kunt 
komen? Kijk maar eens op Google af-
beeldingen, daar doe je genoeg inspira-
tie op. Want ook jij komt toch als griezel 
verkleed?

De deels voor dit thema geselecteerde 
muziek laat je griezelige bewegingen ma-
ken. Spontane swingende bewegingen 
komen bij je los, verbaas je, kijk om je 
heen, iedereen doet mee want dansen is 
leuk! Naast de bekende dansjes wordt er 
tevens voor de nodige entertainment ge-
zorgd, spel en de verkiezing van de ‘&RG-

teen van de maand’, waarbij je voor altijd 
een prominente plaats veroverd, zullen 
niet ontbreken. Kortom, een fantastische 
avond die je niet mag missen. 

De vrijwilligers van &RG-teens houden 
deze discoavond in de Club Energie ruim-
te van het Dorpshuis te Lieshout. De toe-
gang tot &RG-teens discoavond is voor 
tieners met een pasje gratis en iedere 
gezellige jeugdige tiener (groep 7) tot en 
met 15 jaar is tegen betaling van €1,50 
van harte welkom. De Discozaal is open 
vanaf 19.30 uur. Ben er op tijd bij om het 
allemaal mee te kunnen maken want om 
22.00 uur is deze Halloween discoavond 
weer voorbij. Jij komt toch ook, of durf 
je niet?
 
Op zaterdag 7 november is er een gro-
te Laarbeekse Griezeltocht in Aarle-Rix-
tel. Kijk voor meer informatie op www.
energyteens.nl of www.tienerwerklaar-
beek.nl.

Welpen Scouting Lieshout-Mariahout genieten van Jungledag

Lieshout/Mariahout - Shanti en Mow-
gli ontdekken vreemde spulletjes en 
een enorm spinnenweb in de Emaar-
ate ruïne. Vanaf dat moment gebeuren 
er allerlei rare dingen in de jungle. De 
spin Anansi houdt de dieren voor de 
gek en eet vervolgens hun voedsel op. 
Maar dan probeert hij Shere Khan voor 
de gek te houden... Lukt het de welpen 
om Anansi op tijd terug naar Ghana te 
sturen?

De ruim 300 welpen uit de regio Hel-
mond hadden tijdens de Jungledag 
2015 bij ’t Wolfsven in Mierlo de taak 
om Anansi op tijd naar Ghana terug te 
sturen. Ook de welpen van Scouting 
Lieshout – Mariahout hebben met veel 
enthousiasme aan dit avontuur deelge-
nomen. 

De spin Anansi liet zich natuurlijk niet 
zomaar terugsturen naar Ghana. Maar 
liefst 8 proeven moesten succesvol af-
gelegd worden, waarbij men iedere keer 
een puzzelstuk kon verdienen. 

Bij één van de proeven werd de kennis 
over de dieren in het Jungle-boek op 
de proef gesteld. Hierbij moest op het 
mooie zandstrand de juiste locatie van 
een schat gevonden worden door het 
beantwoorden van vragen over deze 
dieren. Een zeer moeilijke opgave, maar 
uiteindelijk wisten de welpen de schat 
en daarmee een puzzelstuk voor Anansi 
te bemachtigen.

Een proef met de nadruk op samenwer-
king was een variant op een doolhof. 
Een route door een, met touwen op de 
grond gespannen, spinnenweb afleggen 

lijkt misschien makkelijk. Een heel ander 
verhaal wordt het als je dit geblinddoekt 
moet doen en je de draden van het web 
niet mag aanraken. Aanraken van de 
draden betekende vastgeplakt worden 
en opnieuw moeten beginnen. Aan de 
welpen de lastige opdracht om hierbij 
goed samen te werken en enkel door 
middel van oerwoudgeluiden, aanwij-
zingen te geven aan diegene die blind 
door het web moest navigeren. Uitein-
delijk bereikten voldoende welpen het 
einde van het web en konden daarmee 
het puzzelstuk in ontvangst nemen.

Een andere uitdagende proef was om 
het onbewoonde eiland van ’t Wolfsven 
te bereiken via een kabelbaan over het 
water en daarna weer terug te keren via 
een vlot of een rubberboot. Tijdens een 
overtocht van de welpen van Scouting 
Lieshout – Mariahout raakte het vlot uit 
balans, en moest er met man en macht 
gewerkt worden om alle drijvers (ton-
nen) aan boord te houden. Na een span-
nende tocht werd de overkant bereikt en 
het vlot direct uit het water gehaald. Het 
avontuurlijke bezoek aan het eiland le-
verde maar liefst twee puzzelstukken op.

Nadat alle puzzelstukken verzameld 
waren, kon de puzzel opgelost worden 
waarmee Anansi  terug gestuurd werd 
naar Ghana. Hierna was het tijd voor 
ontspanning en mochten de welpen ge-
nieten van de faciliteiten van het zwem-
bad op het park.

Tijdens de terugreis naar Laarbeek wa-
ren de welpen moe maar konden ze te-
rugkijken op een zonnige en vooral leu-
ke en geslaagde Jungledag 2015.

Welpen van Scouting Lieshout – Mariahout wagen de 
oversteek op het vlot, toen het vlot nog volledig intact was

Bernadettebasisschool schenkt shirts aan project in Gambia
Mariahout – De afgelopen jaren 
heeft de Bernadettebasisschool bij 
evenementen en schoolreizen vol 
trots altijd blauwe Bavaria-shirts 
gebruikt. Inmiddels hebben zij 
nieuwe shirts in gebruik met een 
eigen naam en logo.

De oude Bavaria-shirts, ongeveer 
240 in getal, hebben zij geschon-
ken aan een project in het dorp 
Manduar in Gambia. Het project 
daar wordt geleid door Elly en Wil 
Potter.

Opbrengst collecte boerenpaar 
voor Hiep-Hoi

Beek en Donk - De voorbereidingen 
voor het nieuwe carnavalsseizoen zijn 
weer begonnen. Zo ook bij de Teugel-
ders van Ganzendonck. De boerencom-
missie blikt echter eerst nog terug op 
carnavalsdinsdag 2015. Boer Guus en 
Boerin Caro zijn op die dag in de onecht 
met elkaar verbonden. 

Tijdens deze trouwerij hebben ze een col-
lecte gehouden voor een zelf uitgezocht 
goed doel. Het boerenpaar was het er 
meteen over eens dat de opbrengst van 
de collecte bestemd was voor stichting 
kindervakantiewerk Beek en Donk, of-
tewel Hiep-Hoi. Boer en boerin zijn al-
lebei zeer actief bij Hiep-Hoi. Ze zijn lid 
van de programmagroep waarin ze een 
thema zoeken, spellen bedenken en er 
activiteiten en attributen bij zoeken zo-
dat de kinderen zich een week lang in 

een andere wereld wanen. Dit jaar had-
den ze maar liefst 400 kinderen die een 
geweldige week gehad hebben. Op de 
laatste dag van de kindervakantieweek 
hebben boer Guus en boerin Caro een 
cheque van €200,00 overhandigd aan 
het bestuur van de stichting. Zij kunnen 
het geld heel goed gebruiken om voor 
het nieuwe jaar weer een superweek te 
organiseren en zijn dan ook heel blij met 
de gift van Guus en Caro.

Guus en Caro blijven nog even boeren-
paar, maar wie vormen het nieuwe boe-
renpaar? De boer en de boerin zijn al 
wat zenuwachtig en willen hun pril geluk 
graag kenbaar maken. Zij en alle nieuws-
gierigen moeten echter nog tot 21 no-
vember geduld hebben. De komende 
weken krijgt u diverse aanwijzingen die 
leiden naar het nieuwe boerenpaar.
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Boerdonk – Nog nooit stonden Boer-
donk en ELI tegenover elkaar in een of-
ficiële wedstrijd. “Het zijn iedere week 
loodzware wedstrijden tegen op papier 
sterkere tegenstanders, maar het lukt 
aardig”, zegt trainer Jan Noten. 

De eerste tegenvaller was dat eerste 
keeper Mark Opheij na de warming-up 
door een blessure niet kon spelen. Het 
doel werd nu verdedigt Geert Brugmans. 
Boerdonk begon brutaal aan de wed-
strijd en had na 6 minuten de bal al in 
het netje liggen. Goed doorgaan van de 
Boerdonkse spelers en flink druk zetten 
op de verdedigers van ELI zorgden voor 
veel onrust. Hierdoor kon Roy Swinkels 
vrij makkelijk de bal binnen tikken. Nu 
kon Boerdonk haar geliefde spel spe-
len: gegroepeerd verdedigen en voorin 
de snelle spitsen op maat aanspelen. De 
druk van ELI hield echter flink aan, dus 
Boerdonk had niet veel keus, en moest 
strak verdedigen. Maar echte grote kan-
sen waren er nog niet. Tot in de 25e mi-
nuut, toen viel de gelijkmaker. Dit duur-
de echter slechts tien minuten. Tim van 
Alphen bracht Boerdonk via een straf-
schop, na een handsbal, weer aan de 
leiding. Helaas was dit van korte duur, in 
de 44e minuut was het weer gelijk, 2-2. 

In de tweede helft gebeurde er van alles. 
De tweede keeper van Boerdonk viel ge-
blesseerd uit en de 3e keeper moest aan-
treden. Spits Tim van Alphen kreeg de 
keepershandschoenen aan en kon nog 
ruim 40 minuten aan de bak. De druk 
van ELI nam nu erg toe en Boerdonk kon 
alleen maar verdedigen en als er al een 
bal door kwam dan was het de keeper 
die zijn mannetje wel stond met enkele 
prachtige reddingen. Boerdonk was het 
dichtst bij een overwinning. Bart van Eert 
gaf een voorzet vanaf de achterlijn en 
deze werd door Daan Dortmans bij de 
eerste paal binnengetikt. Helaas had de 
bal volgens de grensrechter van ELI de 
achterlijn al gepasseerd en werd de goal 
afgekeurd. 2-2 is een prima uitslag tus-
sen deze twee teams. 

Volgende week gaat Boerdonk naar het 
kunstgras van Brandevoort, ook daar 
kunnen ze weer vol aan de bak.

Boerdonk - In Boerdonk werd vrijdag-
middag 9 oktober onder grote belang-
stelling de kloostertuin geopend. Om 
14.30 uur kwamen 25 zusters met hun 
begeleiders uit Asten aan, om de ope-
ning bij te wonen. De zusters Francisca-
nen van Antonius van Padua kwamen 
oorspronkelijk uit Boerdonk, waar pas-
toor Van Schijndel in 1913 de missieor-
de stichtte. 

Om 15.00 uur werden de genodigden 
welkom geheten door Jan Kerkhof, 
voorzitter van stichting Cornelius van 
Boerdonk. Moederoverste Toos Knijff 
sprak haar bewondering en waardering 
uit voor het initiatief om de zusters door 
middel van een kloostertuin te geden-
ken. Burgemeester Ina Adema van de 
gemeente Veghel zei in haar toespraak 
dat ze vond dat Boerdonk een voorbeeld 
is van burgerparticipatie. Waar een klein 
dorp groot in kan zijn. Hierna gingen de 
ruim 150 gasten naar de kloostertuin 
achter de kerk, waar het Onze Lieve 
Vrouwe en Catharine gilde uit Erp een 
vendelgroet bracht. Zuster Toos Knijff 
en zuster Blandine Delsing onthulde het 
prachtige kunstwerk van de twee zusters 
in cortenstaal, ontworpen door Marc 
Smits en uitgevoerd door Specion, het 
bedrijf van Jan van Lieshout. 

Hierna werd een prachtig informatiebord 
onthuld door Tini Brugge, ontwerpster 
van de kloostertuin en door Wim de 
Wijs, lid van het kerkbestuur. Het kerk-

bestuur heeft de ondergrond van de 
kloostertuin in bruikleen gegeven aan de 
Cornelius stichting. Pastoor Rombouts 
gaf een inspirerende speech en zegende 
vervolgens het kunstwerk en de water-
partij in het midden van de kloostertuin, 
waardoor we eeuwig durend wijwater 
in voorraad hebben. Nu kregen de aan-
wezigen de gelegenheid om de tuin van 
dichtbij te bekijken en waren er vele lo-
vende reacties te horen. Na terugkomst 
in gemeenschapshuis den Hazenpot 
vertelde Marius Strijbosch, voorzitter 
van heemkundekring Erthepe over de 
tentoonstelling die in den Hazenpot te 
bezichtigen is en het lesproject op basis-

school St. Nicolaas. Tini Brugge ging in 
haar woordje in op de symboliek van de 
kloostertuin, de bomen en planten en de 
achtergrond en mogelijkheden van de 
kloostertuin. Hierna was er de uitreiking 
van het boekje over de geschiedenis van 
de zusters van Boerdonk, dat voor ieder-
een gratis verkrijgbaar is. 

Tot slot zong de liederentafel enkele 
mooie en toepasselijke liedjes om het ge-
heel feestelijk af te sluiten. Onder het ge-
not van een drankje en een hapje werd 
er nog volop nagepraat. We kunnen te-
rug kijken op een mooie middag en op 
een verrijking voor het mooie Boerdonk.

Boerdonk - Het eerste weekend van 
oktober was het eindelijk zover. Trek-
kertrek Boerdonk ging weer van start. 
Het beloofde een groot spektakel te 
worden en dan was het ook! De weer-
goden waren goed gestemd, waardoor 
het stralende weer van zaterdag en zon-
dag ervoor zorgde dat het evenement 
wederom volledig tot zijn recht kwam.

Met zo’n 3500 bezoekers in het hele 
weekend was het prima vertoeven op 
het evenemententerrein aan de Coxse-
baan. Dit deed dan ook een perfecte bij-
drage aan de stemming van het publiek, 
en met een programma vol spektakel 
voor jong en oud konden de twee dagen 
niet meer stuk.

Zaterdagmiddag rond de klok van 13.00 
uur ging dan ook de ketting strak voor 
de eerste tractoren in de standaard, 
sport en supersport klasse. Tot ongeveer 
20.30 uur was er een heleboel gebrul, 
geweld en pk’s te zien op de twee klei-
banen. 

De wedstrijd werd opgevolgd door de 
feestavond Boerdonk Barst Los! Met 
feestband The Euros werd het dak er 
zoals verwacht vanaf geblazen! Een 
heleboel gezelligheid dat tot in de late 

uurtjes door ging! Een geweldige avond 
waarmee de eerste dag werd afgesloten.

Zondag werd de dag om 9.00 uur gestart 
met een hoop geweld op de banen. In 
diverse standaard, sport en supersport 
klassen werd er gestreden om het hoogst 
haalbare, dit natuurlijk met gigantisch 
veel rook, herrie en pk’s. Als klap op de 
vuurpijl sloten de mannen van de VTN 
Truckcompetitie de dag af. Hierna ging 
het feest nog enkele uurtjes door in de 
feesttent. Met de Rendac Boys werd het 
weekend weer traditiegetrouw afgeslo-
ten!

Middels deze weg wil de organisatie de 
sponsoren danken voor de ondersteu-
ning, zowel financieel als materieel, de 
vrijwilligers voor alle hulp en steun en 
de bezoekers voor de gezelligheid in het 
gehele weekend. Zonder jullie was het 
nooit zo’n groot succes geworden.

Graag zien ze jullie volgend jaar weer 
terug op de 18e editie van Trekkertrek 
Boerdonk, in het eerste weekend van ok-
tober 2016. Vergeet niet op hen te stem-
men op het mooiste en beste Trekkertrek 
evenement van Nederland op 
www.tractorpulling.nl.

MooiBoerdonk

PPGROENPROJECTEN.NL

P&P GROENPROJECTEN IS OP ZOEK NAAR EEN

ALLROUND VOORMAN  

om zijn enthousiaste team te versterken. Wegens sterke groei van ons 
klantenbestand zijn wij geïnteresseerd in een zelfstandige hovenier 
voor de aanleg en onderhoud van onze projecten. 

FUNCTIE EISEN:
• Opleiding Middelbare Tuinbouwschool (of gelijkwaardig);
•  Meerdere jaren werkervaring en gedegen kennis met betrekking tot 

de verschillende disciplines aangaande het onderhoud en aanleg van  
particuliere tuinen;

• In staat zijn tot het geven van leiding aan een eigen ploeg;
• Geen 9.00 uur tot 17.00 uur mentaliteit 
• Beschikken over goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
• In bezit van rijbewijs B (E) 

Ben jij geïnteresseerd in een carrière bij P&P Groenprojecten mail naar: 
info@ppgroenprojecten.nl of bel naar Peer Verhappen: 06-19598556

NIEUWE APPARATUUR 
nodig voor uw keuken?

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

Kom naar de specialist! 
Vakmanschap voor

verrassend lage prijzen.

UNIEK
keukenconcept

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

onderdeel van de keukenspecialist.nl

Zusters openen de kloostertuin in BoerdonkBoerdonk en ELI zorgen voor 
spannende wedstrijd

Geweldige 17e editie Trekkertrek Boerdonk

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?
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Sportend Laarbeek

wielersport

Aarle-Rixtel – Voor hun leden en ande-
re liefhebbers organiseert T.S.C. Aan 
de Wielen in de periode van oktober 
tot en met februari allerlei activiteiten 
om toch lekker bezig te blijven. 

Na de eerste wekelijkse fysio-fitnes-
savonden en de eerste van zes kaart-
avonden, staat op zondag 18 oktober 
de eerste cross op het programma. 
Deze wordt gereden op een parkoers 
in de buurt van de Duvelsberg over een 
afstand van 25 minuten en twee rond-
jes. De start is om 10.30 uur.

Verder hebben zij de komende perio-
de twee officiële veldtoertochten, op 
8 november en 3 januari. De koppel-
cross, in samenwerking met de Run-
nersclub Lieshout, staat gepland op 27 
december en daags daarvoor vindt de 
traditionele Kerstspeurtocht plaats.

Onder het motto ‘bewegen met ple-
zier’, vinden verder wekelijks recreatie-
ve veldtoertochten plaats op middagen 
en op de zondagmorgen. Het maande-
lijkse programma daarvoor kunt u vin-
den op hun site.

Winteractiviteiten 
T.S.C. Aan de Wielen

judo Eerste prijzen voor judoka’s 
JC Mariahout

De judoka’s van Mariahout tonen trots hun prijsjes

Mariahout - Dertien judoka’s van Judo-
club Mariahout hebben deelgenomen 
aan het Lage Bandentoernooi, dat zon-
dag gehouden werd door Judoclub Kano 
in Sporthal ’t Zand te Bakel.

Niek van Berkel wist op zijn eerste toer-
nooi een goed debuut te maken. Hij won 
zijn eerste partij met een houdgreep. In 
zijn tweede partij moest hij zijn meerdere 
erkennen in zijn clubgenootje Liz Barten. 
Door winst met waza-ari en ippon be-
haalde hij uiteindelijk iets meer punten 
als Liz en mocht hij toch de eerste prijs in 
ontvangst nemen. Liz Barten wist in deze 
poule dus ook drie winstpartijen te beha-
len. Naast de winst op Niek was er een 
winstpartij op beslissing en na een verlie-
spartij, een mooie afsluitende winstpartij 
met ippon. Een verdiende en zeker niet 
minder mooie tweede plaats was haar 
resultaat.

Joost van den Boogaard wist met aan-
vallend judo, enkele mooie worpen en 
sterke houdgrepen in vier winstpartijen 
de volle buit te grijpen. Hij was zondag 

duidelijk de sterkste. Met vier keer ippon 
behaalde hij een verdiende eerste plaats. 
Bram van Lieshout werd eerste met drie 
winstpartijen en de volle tien punten. 
Ondanks dat hij in deze wedstrijden niet 
altijd de boventoon voerde, wist hij zich 
altijd weer zo te manoeuvreren dat hij zijn 
tegenstanders in een houdgreep te pak-
ken kreeg die hij vervolgens de volle 20 
seconden wist vast te houden. Sanne de 
Rooij moest in Bram haar meerdere er-
kennen, maar wist de opvolgende partijen 
met ippon winnend af te sluiten en werd 
tweede. Rik Iven was met goed en aan-
vallend judo vaak dichtbij de winst, maar 
kon deze in deze poule nog net niet altijd 
binnenhalen. Hij wist één partij winnend 
af te sluiten en werd verdienstelijk derde.

Amy Barten, Ruben Aarts en Ilko Swin-
kels zaten samen met twee andere sterke 
judoka’s in een poule. Amy wist zich na 
twee verliespartijen goed te herpakken en 
hierna twee partijen met ippon winnend 
af te sluiten. Zij behaalde een mooie derde 
plaats. Een vierde plaats was er voor Ru-
ben Aarts die in de verlenging met yuko 

nipt het verschil kon maken ten opzich-
te van Ilko Swinkels die vijfde werd. Lars 
Berkvens zat in een goede en spannende 
poule. Hij wist drie van de vier partijen 
met ippon winnend af te sluiten. Dat luk-
te uiteindelijk drie judoka’s in deze poule, 
waarna de telling van het aantal behaalde 
punten duidelijkheid moest brengen. Lars 
en een andere judoka hadden evenveel 
punten dus moest het onderlinge resul-
taat bepalen wie op het eerste treetje 
plaats mocht nemen. Helaas had Lars 
deze partij verloren. Het was nipt, maar 
met mooi en aanvallend judo mocht Lars 
toch wel zeer verdienstelijk op de tweede 
plek van het podium plaatsnemen. 

Jai de Bijl en Krijn van Lieshout zaten sa-
men in een poule. Uiteindelijk bepaalden 
zij samen wie de vierde plaats mocht in-
nemen. Dat werd uiteindelijk Krijn die een 
wedstrijd meer wist te winnen. Jai werd 
vijfde. Sander Leenders had enkele kans-
jes, maar wist deze nog niet in een winst-
partij om te zetten. Hij behaalde eveneens 
een vijfde plaats.

Lieshout/Bakel - ‘Hajimé’, werd er 
geroepen in de sporthal ‘het Zand’ in 
Bakel. Judoclub Avanti nam zondag 
11 oktober deel aan het lage banden 
toernooi. Zes judoka’s vertegenwoor-
digden de Lieshoutse club. Allen had-
den ze hetzelfde doel voor ogen. Ple-
zier hebben en proberen van de ander 
te winnen op de judomat. 

Bas van Pelt heeft in het verleden vaker 
meegedaan aan een toernooi. Vandaag 
liet hij zien dat hij is gegroeid in de sport. 
Hij had een goede judopakking met een 
juiste balansverstoring hierna gevolgd 
met een schouderworp. De coach wist 
bijna geen aanwijzingen meer te geven, 

want hij was haar telkens een stap voor.
Tein Overbeek en Rowald de Groot 
hadden nog niet zoveel ervaring in de 
toernooien maar dat was niet zichtbaar. 
Er was wel een gezonde spanning te 
zien maar die verdween zodra ze de an-
der vastpakten en verschillende been-
worpen inzetten. Hierbij wonnen ze di-
verse partijen. Marius Penninx liet zich 
in de eerste partij een beetje overbluffen 
maar dit gaf hem wel een boost voor de 
volgende partijen die hij wel won. Als hij 
eenmaal een goede judopakking heeft 
trekt hij je de hele judomat rond. 

Bij de wedstrijden zijn er diverse facto-
ren die een rol kunnen spelen. Zo moe-

ten de judoka’s natuurlijk over een juiste 
techniek beschikken, uithoudingsver-
mogen, reactiesnelheid en hun hoofd 
koel houden in een ‘bedreigde’ situatie. 

Teun Wagelmans en Bart van de Bo-
gaart lieten beiden zien dat ze zich niet 
laten imponeren door de tegenstander 
en bleven beiden aanvallend judoën. 
Dit leverde mooie resultaten op. Alle ju-
doka’s hebben zondag weer ontzettend 
goed hun best gedaan.
 
Uitslagen:
2e Marius Penninx, 2e Bart van den Bo-
gaart, 3e Rowald de Groot, 3e Teun Wa-
gelmans, 4e Bas van Pelt, 5e Tein Overbeek

Judoclub Avanti op bezoek in Bakel

wipschieten Laarbeekse schutters presteren goed

Laarbeek - Met veel zon werd op zon-
dag 11 oktober op schietterrein ‘de 
Roovere’ flink gestreden om de prij-
zen. Kampioen wordt Henk van der 
Velden van het Onze Lieve vrouwe 
gilde uit Aarle-Rixtel. 

Ruud Mijnsbergen van het Sint Ser-
vatius gilde uit Lieshout wordt 2e op 
het onderdeel Bejaarden en 3e op het 
onderdeel personeel, gevolgd door 

Annie Rovers van het Sint Leonardus 
gilde uit Beek en Donk met een 4e 
plaats. Jan Rovers van hetzelfde Gilde 
wordt 3e op het onderdeel vrije Hand, 
gevolgd door Gerard van Ganzewin-
kel van het Sint Margaretha uit Aar-
le-Rixtel met de 4e plek. Jan Rovers 
van het Sint Leonardus Gilde uit Beek 
en Donk weet als gastschutter van het 
Sint Lambertus gilde uit Someren-Eind 
mede de viertalprijs te veroveren. Ver-

der zijn er nog puitprijzen voor de vol-
gende schutters: 2e Gerard v/d Linden 
Lieshout 4e Bert Vorstenbosch Lies-
hout 6e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel.

Komende zondag wordt er op het 
schietterrein ‘t Wipke in Beek en Donk 
geschoten voor de Laarbeekkampioen 
2016 door de schutters uit Laarbeek. 
Hiermede wordt de onderlinge com-
petitie in Laarbeek afgesloten.

EEN ‘NIEUWE’ STAANTRIBUNE
VAN 1985 TOT EN MET 1986

In seizoen 1985-1986 speelt het eerste team van Sparta’25 in 
Hoensbroek tegen het plaatselijke EHC. De voorzitter van de 
thuisclub vertelt dat na de competitie de accommodatie, waaronder 
een mooie staantribune, geheel gesloopt zal worden. Sparta-
voorzitter Jan Hesselmans schat de kansen meteen juist in en treedt 
in overleg met zijn collega-voorzitter. Na intern overleg en enkele 
telefoontjes komt Hesselmans tot een akkoord met de Limburgse 
voorzitter over de overname van de staantribune. Deze zal echter in 
het verre Limburg moeten worden afgebroken en weer opgebouwd 
in Beek en Donk.

Naast het vinden van mensen voor de sloop en de opbouw van 
de tribune vormt ook het transport van Limburg naar Brabant een 
uitdaging. Uiteindelijk stelt Nico Bekx een vrachtwagen beschikbaar 
en na het vinden van een chauffeur (Henk van Hout) kan de 
sloopploeg zich gaan opmaken voor een hels karwei. In twee dagen 
wordt de complete tribune van EHC op een vakkundige manier 
gesloopt. Met als extra handicap de slechte weersomstandigheden 
met gevolg dat de vrachtwagen die belangeloos beschikbaar was 
gesteld, vast kwam te zitten in de drassige grond.
Na enkele dagen lag er een volledige, maar uit elkaar gehaalde 
tribune op de parkeerplaats van sportpark ‘t Heereind. Dat het 
opbouwen ervan langer duurde dan de sloop in Limburg, zal 
niemand verwonderen, maar uiteindelijk verrijst een prachtige 
staantribune langs het hoofdveld. Van het werk dat destijds geleverd 
is, ondervinden we tot op de dag van vandaag nog altijd plezier. Bij 
slechte weersomstandigheden kunnen alle toeschouwers sinds jaar 
en dag onderdak vinden onder de staantribune, waarvan enkel het 
dak in het afgelopen seizoen gerenoveerd diende te worden.

In seizoen 1985-1986 speelt het eerste team van Sparta’25 in 

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

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

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK
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Laarbeek - Maar liefst 20 leden van 
Runnersclub Lieshout stonden in 
Eindhoven aan de start. 1 bij de hele 
marathon, 18 op de halve marathon 
en 1 op de 10 kilometer. Weken er 
naartoe geleefd, maanden getraind en 
dan moet het gebeuren.

Gelukkig waren de weersomstandig-
heden erg goed, al was het nog wel 
koud toen Dennis van de Meulengraaf 
om 10 uur van start ging voor zijn 
42,195 kilometer. De eerste kilome-
ters verliepen voorspoedig, het groep-
je van 3:30 werd ingehaald en ook 
meteen weer achtergelaten. Halfweg 
mooi op schema van 12,5 km/u. Aan-
gemoedigd door de vele toeschouwers 
kon Dennis nog iets versnellen en fi-
nishte in een geweldig mooie tijd van 
3:21:08. Hiermee verbeterde hij zijn 
persoonlijk record met ruim 10 minu-
ten.

Om 13.30 uur gingen de halve-ma-
rathon lopers van start. Hier was het 
moeilijk om de RCL-ers te herkennen 
in de gigantische menigte lopers. Daar-
bij kwam ook nog dat vele de kleding 
droegen van het bedrijf waar zij voor 
liepen. Arno van de Kam was makke-
lijk te herkennen met zijn lange gestalte 
en mooi in het RCL-shirt. Hij finishte als 
eerste van de RCL-meute in 1:34:13, op 
de voet gevolgd door Evert Brouwers in 
1:34:38. Coen Sanders liep ondanks een 
lichte blessure naar 1:39:26. Marco van 
den Wildenberg liep deze halve mara-
thon als training voor de hele marathon 
van Amsterdam, zijn tijd van 1:39:28 
doet vermoeden dat het toch iets meer 
was als een training. Han Severt liep naar 
een mooie tijd van 1:44:28. Thean van 
Tiel ging voor een tijd van 1:45 en finish-
te knap in 1:44:28. Kevin van Schijndel 
liep zijn eerste halve marathon, met zijn 
17 jaar en dan ook nog snipverkouden 

1:44:40, een tijd die zeker verbeterd 
gaat worden. Hans Leenders moest de 
laatste kilometers iets inleveren 1:45:25. 
Twan Sterken liep een nieuw persoonlijk 
record in 1:49:41. Jos konings had pas 
op het laatste moment ingeschreven 
en liep naar 1:52:06. Bij Thijs Rijkers 
ging er iets mis op de finish, waardoor 
hij geen officiële tijd heeft. Zijn zelf ge-
klokte tijd was 1:50:10. Tweelingbroer 
Bram moest wegens ziekte verstek laten 
gaan. Karel Huijgens liep naar 1:54:57. 
Na jaren ook weer Elly Faber aan de start 
en netjes ruim onder de 2 uur, 1:56:09. 
Geert Welten finishte in 1:56:53, gevold 
door Marcel van Eck in 1:57:24. Dielie 
Teunissen en Annemieke de Jong lie-
pen beide hun eerste halve marathon 
en deden dat heel verdienstelijk. Die-
lie liet een tijd noteren van 2:06:27 en 
Annemieke 2:07:44. Wende Vane liep 
samen met Annemieke en finishte ook 
in 2:07:44. Wil Beerends ging van start 
op de 10 km. Deze afstand stond voor 
het eerst op het programma in Eindho-
ven. Wil liep deze afstand in 47:18. Een 
super prestatie van Dennis van de Meu-
lengraaf op de hele marathon, die voor 
het eerst in Eindhoven over een grote 
ronde werd verlopen, en mooie pres-
taties van alle lopers van Runnersclub 
Lieshout.

Uitslag marathon Eindhoven RCL-ers

Dennis van de Meulengraaf op weg 
naar de finish met gebalde vuist.

Overige uitslagen van deelnemers Laarbeek
Peter Simons
Hans van Bommel
Joost Huijbers
Ruud Kooijmans
Coen van Gelder
Desiree Martens
Ad van Antwerpen
Marc Beckers
Stefan Vogels
Rob van de Ven
Koen Beekmans
Sander Verhappen
Peet Verbruggen
Pieter de Wit
Koen Verbruggen
Ans Van Herwijnen
Hans Smulders
René van Heugten
Linda Evers
Helgi Legros-van Duijnhoven
Tomas van Duijnhoven
Yorick Dekkers
Angelique Jochems
Loes Dekkers
Suzanne van Moorsel
Astrid van Deursen
Colinda van den Boogert
Rion van Eerd
Roland Lorenzini
Jos van Hees
Jelle de Jongh
Jasper van den Berg
Roy Van de Kamp
Maarten Verbakel
Rinke Groen
Erik Adema
Guido van Brug
Patrick Steeghs
Danny Megens
Bart Aben
Angela Van de Kamp
Ton van der Aa
Suzanne Claassens
Marieke van Hoof
Lorraine McNab
Anke Kuijpers
Gerben Kuijpers
Finn van Hees
Antoine Van Dijk
Rik Van Dijk
Noa van Hees
Maite van Hees
Marc van Hemert
Joost Verbaarschot
Ad Breukers
Bjem Van Goch
Roel Gerritsen
Hans Coolen
Tessa Junggeburth
Mayra Ortega-Maldonado
Priscillia van Berlo
Mireille de Ridder
Bryan Sterken
Joan Aarts
Jef van der Leij
Peter Habraken
Toon Bekkers
Karin Bekkers
Erik Rooijmans
Marleen de Groot
Mieke Huijbers- van Gastel

Beek en Donk 
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk 
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Beek en Donk
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Lieshout
Lieshout
Lieshout
Lieshout
Lieshout
Lieshout
Lieshout
Lieshout
Lieshout
Mariahout
Mariahout
Mariahout
Mariahout
Mariahout
Mariahout
Mariahout
Mariahout

Marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
10 kilometer
10 kilometer
10 kilometer
10 kilometer
10 kilometer
10 kilometer
5 kilometer
5 kilometer
5 kilometer
5 kilometer
5 kilometer
5 kilometer
1,5 kilometer
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
10 kilometer
10 kilometer
5 kilometer
5 kilometer
5 kilometer
5 kilometer
5 kilometer
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
10 kilometer
10 kilometer
10 kilometer
10 kilometer
10 kilometer
5 kilometer
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
10 kilometer
10 kilometer

3:57:27
1:33:42
1:35:41
1:41:05
1:43:11
1:50:16
1:48:10
1:48:09
1:49:39
1:54:19
1:58:30
1:58:51
2:02:59
2:04:21
2:16:32
   53:49
   55:05
   57:24
1:00:57
1:02:15
1:02:15
   25:04
   27:05
   30:02
   32:11
   33:33
   35:58
     6:31
1:33:36
1:35:20
1:36:37
1:37:41
1:41:53
1:45:08
1:45:03
1:48:17
1:44:17
1:52:31
1:49:39
1:56:39
2:00:02
2:00:34
2:00:11
2:08:11
2:32:31
   57:57
1:03:43
   24:44
   26:40
   27:09
   29:21
   29:22
1:45:59
2:15:42
1:57:36
2:03:47
2:16:49
   53:40
   57:20
   57:55
1:00:10
1:10:50
   23:40
1:38:52
1:39:22
1:57:41
1:56:51
1:56:50
2:02:20
   54:45
   54:46

Een aandeel in elkaar

Kom gauw eens langs, want op = op.

De Rabobank kalenders en 
agenda's 2016

liggen vanaf maandag
26 oktober voor u klaar

Verkrijgbaar op onze kantoren
in Beek en Donk en Gemert. 
En bij de lokale KBO's in
Aarle-Rixtel, Bakel en Lieshout.

Vanaf maandag 26 oktober geven wij onze Rabobank kalenders

en agenda's weer uit. Bent u klant bij onze bank, dan kunt u

tijdens de openingstijden op onze kantoren een gratis kalender

en/of agenda ophalen. Dit jaar kunt u voor een mooi

exemplaar ook terecht tijdens inloopuren bij de KBO's in

Aarle-Rixtel, Bakel of Lieshout. Kijk op rabobank.nl/peelnoord

voor de openings- en inlooptijden en bijbehorende adressen.

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

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!
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Mariahout - In Ravenstein kon Se-
nioren 1, gesponsord door Auto 
Corsten, wederom niet voldoende 
kansen omzetten in doelpunten en 
verloor de partij tegen TOG met 8-7. 

Misschien dat de Flamingo’s te ge-
makkelijk dacht over de tegenstander, 
ze begonnen in ieder geval niet scherp 
genoeg en lieten in de eerste helft het 
initiatief aan TOG. Bovendien had Fla-
mingo’s, evenals vorige week, te veel 
pogingen nodig om tot een doelpunt 
te komen. Door in de laatste 5 minu-
ten van de eerste helft nog een vrije 
worp en een strafworp te verzilveren, 
stond de ruststand 7-3 in het voordeel 
van de thuisploeg. In de tweede helft 
kwamen de dames uit Mariahout fel-
ler uit de kleedkamer en gingen veel 
sterker spelen. Omdat ze echter te laat 
waren gestart met korfballen als col-
lectief en het nog steeds ontbrak aan 
het afronden van de kansen, bleek 
de opgelopen achterstand te groot 
en was de tweede verliespartij op rij 
een feit. Komende zondag speelt het 
vaandelteam om 13.00 uur een thuis-

wedstrijd tegen collega middenmoter 
Dakos uit Someren. 

Senioren 2
Het tweede Seniorenteam, gespon-
sord door Harold Vereijken gereed-

schappen en verhuur, speelde in 
Heeswijk-Dinther tegen Altior. Zij 
begonnen sterk en kwamen al snel 
met 1-4 voor. Ze wisten dit helaas 
niet vast te houden, waardoor ze uit-
eindelijk met 10-6 verloren.

Beste clubvrienden en sporters van 
de Boksclub,

Voor iedere sportman komt er, hoe 
graag hij nog wil en hoe succesvol hij 
ook is, toch een haven in zicht. Dat 
is voor mij nog niet direct het geval 
maar ik ben wel iets terughouden-
der geworden, ook met de komst 
van de nieuwe trainers, wat alleen 
maar positief en goed is. Elke club 
of vereniging zoekt nieuwe aanwas 
en elke generatie moet daar op zijn 
voorbereid.

Graag wil ik nog betrokken blijven 
in het bestuur en lesgeven als er een 
trainer ziek of om welke reden dan 
ook verhinderd is. We hebben een 
prachtige club en gelukkig kunnen 
we ieder jaar weer afsluiten zonder 
financiële problemen. Ook het jaar-
lijkse boksgala  is een internationaal 

gebeuren geworden en is bekend tot 
ver over de grenzen. Dat heeft ook 
te maken met de inzet van veel leden 
en sponsors die ieder jaar weer diep 
in de buidel tasten om dit gala te re-
aliseren. Ook de gemeente moeten 
we dankbaar zijn met het creëren 
van ons mooie lokaal en het is ge-
weldig dat we jeugd in deze moeilij-
ke tijd motiveren en de kans geven 
om zich bij ons aan te sluiten en om 
een paar avonden bij de boksclub te 
komen sporten.

We blijven zolang we kunnen ac-
tief in ons eigen clubje en dat wordt 
alleen maar mooier en groter. Ik 
bedank verder alle vrijwilligers en 
sponsors en wens ieder nog vele 
sportjaren!

Jullie trainer,
Riny Heesakkers

LEZERSPODIUM

Riny Heesakkers (r) in de boksschool

“Oranje boven...”
Tijdens dit schrijven is nog niks 
officieel, maar officieus weet ik dat 
er geen oranjekaravaan vertrekt 
naar het EK Voetbal, volgend jaar 
in Frankrijk! Je kunt zo positief zijn 
als je wilt, maar het was toch wel 
duidelijk dat Turkije punten zou 
pakken in en tegen Tsjechië en er 
zal zeker ook wel gewonnen zijn, 
thuis tegen IJsland!  Dit zijn ploegen 
die al geplaatst zijn en natúúrlijk 
liever hebben dat eventueel een 
Turkije meegaat naar Frankrijk, 
in plaats van een Oranje, wat de 
laatste jaren op het WK toch hoge 
ogen heeft gegooid! Aan de andere 
kant hadden ze toch eigenlijk blij 
moeten zijn als Nederland mee 
zou zijn gegaan. Per slot van 
rekening hebben ze daar toch 
veel punten van weggesnoept 
tijdens deze kwalificatie en zijn we 
op het moment niet ‘die Natie’ 
die van alle kleintjes kan winnen. 
Eigenlijk is er op het moment niet 
één land, wat op voorhand al alle 
wedstrijden naar de hand kan 
zetten en alle wedstrijden winnend 
weet af te sluiten. In ieder geval 
niet Nederland! We hebben het niet 
‘geschaft’, dit in tegenstelling tot 
enkele dwergen zoals IJsland, Wales 
en Polen. Als je de beelden hebt 
gezien op televisie, weet je weer 
wat het betekent als je je voor een 
groot toernooi weet te plaatsen; 
zoveel euforie, verbondenheid, 
zoveel emotionaliteit. Allemaal 
ingrediënten die erbij horen, die je 
ziet, als je dat laatste fluitsignaal 
hebt gehoord en je weet, dat je in 

Frankrijk in 2016 jouw land mag 
gaan vertegenwoordigen! De 
‘Duitser’ noemt het ‘traurig’ dat 
Nederland er niet bij is, omdat we 
erbij horen, maar misschien is dat 
ook maar schone schijn! Ook zij 
hebben een moeilijke kwalificatie 
achter de rug, als ook meerdere, 
‘grotere’ teams! “Allez, Allez, ge 
moet niet treuren Oranjefans! 
Wij, de zuiderburen gaan wél 
naar Frankrijk en jullie mogen ons 
aanmoedigen!” Dat gaan we ook 
zeker doen! 
Want een toernooi zonder die 
wedstrijdspanning, is geen echt 
toernooi! Alleen nog even die 
oranje-outfit wat rood kleuren. Het 
is per slot van rekening maar een 
kleine stap van oranje-leeuw naar 
rode-duivel!

R. van den 
Enden

COLUMN

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

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

handboogschieten Krijgsman Soranus op bezoek bij 
de Eendracht

Lieshout/Aarle-Rixtel - Krijgsman 
Soranus uit Lieshout was donderdag 
1 oktober te gast bij De Eendracht uit 
Aarle-Rixtel om mee te doen aan het 
Van Ganzenwinkel toernooi.  Dit is 
de 12e wedstrijd. In totaal bezoeken 
17 handboogverenigingen uit de re-
gio dit jaarlijkse toernooi. De gasten 
uit Lieshout waren met 8 schutters 
aanwezig.

Van De Eendracht stonden 10 schut-
ters aan de meet. Martijn v.d. Heijden 
is pas enkele weken aan het schie-
ten, dit was pas zijn 3e wedstrijd. Hij 
schoot een nieuw persoonlijk record 
van 188 punten.  Martijn is hard op 
weg om een score van 200 punten te 
gaan halen.  Dat is 8 gemiddeld na 25 
te schieten pijlen.
Krijgsman Soranus had voorafgaand 
aan de wedstrijd opgegeven 1490 
punten te gaan schieten.  Hier zijn ze 
glansrijk in geslaagd, het werden uit-
eindelijk 1514 punten.  Een positief 
resultaat van +24. De hoogste score 
van de avond kwam op naam van Ad 
Endevoets met 239 punten.

Uitslag van De Eendracht: 
1 Erwin Wijnhoven  233; 2 Walter 
Jansen 227; 3 Toon van Hoof  223; 
4 Arno Donkers  202; 5 Geert van 

Ganzenwinkel  195; 6 Jan van Rooij  
193; 7 Henk Verachtert  191; 8 Mar-
tijn van der Heijden  188; 9 Paul van 
Bakel  178; 10 Jo Maas  169
De volgende wedstrijd is op donder-
dag 15 oktober om 20.00 uur.  Dan 
komen de schutters van St-Antonius 
uit Nijnsel en van Concordia Welva-
ren uit Erp op bezoek.

Het clubgebouw van de Eendracht 
ligt aan de Lijsterstraat 25 te Aar-
le-Rixtel, als u interesse heeft, mag 
u altijd komen kijken naar deze leu-
ke sport.  Op maandagavond vanaf 
19.00 uur is de jeugdtraining, ook 
de jeugd die interesse heeft mag vrij-
blijvend komen kijken.  Want boog-
schieten is een sport die iedereen kan 
beoefenen, jong, oud, man, vrouw.

zaalvoetbal Doelpuntrijke zege Lindeboom 
Accountants & Belastingadviseurs 

Beek en Donk - Doelpuntrijk zijn de 
duels tijdens het WAC met regelmaat, 
maar de 14-4 zege van Lindeboom te-
gen FC van de Burgt mag bestempeld 
worden als een waar spektakel. De neu-
trale toeschouwer kon nauwelijks een 
plasje plegen in de 36 minuten die dit 
duel duurde, want elke 2 minuten was 
het wel raak. 

FC van de Burgt kreeg in dit duel lelijk 
op de broek, ondanks de 4 treffers die de 
hatelijke 0 van het bord lieten verdwij-
nen. Bestand tegen het scorend geweld 
waren ze niet. W. de Groot was namens 
Lindeboom de gevierde man: vijfmaal 
mocht hij zijn armen juichend de lucht 
in steken.

Eerder die avond in de A-klasse streden 
Meulensteen/ van Lieshout en Rijwiel-
handel van den Berg om de punten. 
Meulensteen was er alles aan gelegen 
om het echec van haar 1e duel onge-
daan te maken maar datzelfde gold voor 
Van den Berg. Laatstgenoemde kwam 
ook beter uit de startblokken. Na een 
15-tal minuten stond een comforta-
bele 3-0 voorsprong op het scorebord. 

Meulensteen bleek over veerkracht te 
beschikken en kwam terug tot 2-3, 
waarna P. Swinkels met zijn 2e van de 
avond de ‘Meulensteenhoop’ aan digge-
len schoot. De 6-3 overwinning leverde 
de Rijwielhandel de eerste winstpunten 
op. Meulensteen blijft vooralsnog op 0 
punten steken.

Vesters Hoveniers kende deze avond 
weinig moeite met Heesakkers Admi-
nistratie & Advieskantoor. Pas bij de 4-0 
kon Heesakkers de eer redden en een 
doelpunt maken. Vesters had op dat mo-
ment al lang en breed de buit binnen. De 
5-1 overwinning gaf hen de eerste zege 
van het nog prille seizoen en zodoende 
wipte ze in de stand over Heesakkers 
heen. 

De B-klasse werd op deze donderdag-
avond geopend met een duel tussen 
DHVM en Hurkmans Plaatwerk. Hurk-
mans liet er geen gras over groeien en 
wilde de vieze smaak van de valse com-
petitiestart koste wat kost goed gaan 
maken. Het arme DHVM was daar de 
dupe van. Nadat Hurkmans een 2-0 

voorsprong nam, hervond DHVM nog 
wel de aansluiting, maar mede dankzij 
een tweetal treffers van E. Meulensteen 
moest DHVM toch diep buigen voor het 
sterkere Hurkmans. Het werd 8-1.

DK-Garagebedrijf en 1.FC Geerts beslo-
ten de avond met een bloedeloos ge-
lijkspel. Daar waar eerder op de avond 
het doelnet menig keer had getrild, daar 
bleek geen van beide teams in staat 
ditzelfde nu te veroorzaken. Geheel in 
evenwicht besloten de nummers 1 en 
2 in de stand van de B-klasse het duel 
zoals ze ook waren begonnen. Daarmee 
zijn beide concurrenten nog ongeslagen 
in de aanvangsfase van de competitie.

Het WAC is ook weer actueel te vin-
den op het wereldwijde web. Bekijk de 
gloednieuwe website op www.wacbeek-
endonk.nl. Daar vind je onder andere 
het wedstrijdprogramma, de uitslagen, 
de standen, 
de verslagen 
en de top-
scoorders.

Flamingo’s 1 verliest wederomkorfbal

Flamingo’s speelster Manon van Eijndhoven Fotograaf: Ine Coolen

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

ALLEEN
GRATIS

IS
GOEDKOPER
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Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Pompoen arrangement 

Vijvervissen

Handgemaakt van 
herfst vruchten, 
20 cm hoog
van € 7.99

Sanseveria
Sterke kamerplant... Ook voor 
mensen zonder groene vingers!
Alle maten en soorten

Groot assortiment, 
alle maten 
& soorten

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Tip! Geniet tijdens je 
ontdekkingstocht door onze 
sfeershow van iets lekkers

Het mooiste groen
Iedere zondag geopend 

Kerst- en 
     Sfeershow

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

/DeBiezenTC

@DeBiezenTC    

Winterviolen
Prachtige violen, verkrijgbaar in alle
kleuren groot- of kleinbloemig in 
9 cm pot. Tray à 12 stuks
van € 5.99

Herfst asterNestkast “Berk”

Deze aanbiedingen zijn 
geldig van 

14 t/m 20 oktober 2015

Country Field servies
Kies uit créme en taupe

1 + 1 
GRATIS

*

5 voor 

5,-

9 cm pot. Tray à 12 stuks
van € 5.99

@DeBiezenTC    @DeBiezenTC    

nu

€2.99

*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

Verkrijgbaar in 
diverse kleuren. 
20 cm hoog
 in 11 cm pot.
€ 1.99 p/stuk

Geef de vogels 
in uw tuin 
ook de rust!
25cm hoog.
Van € 5.99

*Goedkoopste gratis

Vijvervissen
Groot assortiment, 

Herfst aster

5 voor

Verkrijgbaar in 
diverse kleuren. 
20 cm hoog
 in 11 cm pot.
€ 1.99 p/stuk

Patio cyclamen
Prachtig voor het balkon 
of voor op het terras. 
Diverse kleuren 
in 11 cm pot.
€ 1.99 p/stuk

Vijvervissen

Patio cyclamen
Prachtig voor het balkon 
of voor op het terras. 
Diverse kleuren 

€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Handgemaakt van 
herfst vruchten, 
20 cm hoog

nu

€4.99

Nestkast “Berk”

€2.99

Geef de vogels 

OP = OP

Kies uit créme en taupe

1 + 1 
GRATIS

OP = OP

Sterke kamerplant... Ook voor 
mensen zonder groene vingers!

*Goedkoopste halve prijs

nu

€2.99

Beek en Donk - Café Thuis/Bedovo H1  
trad aan tegen TFC H2 en begon wat 
onwennig aan de wedstrijd. Een fouten-
festijn stapelde zich op en niemand kon 
zich echt onderscheiden, waardoor TFC 
uit wist te lopen naar een voorsprong van 
15-7. 

Gelukkig wisten de mannen van Bedovo 
dit om te buigen naar een voorsprong en 
de mannen sleepten de set binnen met 
25-21. Passer/loper Bart Delpeut werd na 
een onfortuinlijke blessure in de derde set 
professioneel het veld uitgedragen maar 
ook hierdoor lieten de mannen van Bedo-
vo zich niet uit het veld slaan. Een mooie, 
maar nog weinig overtuigende 4-0 over-
winning werd binnen gehaald. 

Bedovo MC1
Bedovo MC1 weet in een spannende 
wedstrijd maar mooi een set binnen te sle-
pen tegen Volley Tilburg MC 4. De gehele 
wedstrijd werd er hard gewerkt door de 
meiden van Bedovo waarbij lange, mooie 
rally’s werden verzorgd voor het publiek. 
Bedovo MC1 maakt het de meiden erg 
lastig en zij weten zich goed te meten met 
het team uit Tilburg. Dit resulteerde uitein-
delijk in het binnen slepen van de tweede 
set. De andere sets bleek Volley Tilburg 
iets te sterk voor Bedovo MC1.

Bedovo MA 1
Waar Bedovo MA 1 de afgelopen wed-
strijden overtuigende wisten te winnen 
stelde zij afgelopen wedstrijd tegen Fla-
mingo’s 56 MA 1 teleur. Zij wisten in deze 
wedstrijd helaas geen punten te behalen 

om door te stormen in de competitie. De 
laatste sets wisten zij wat dichter bij hun 
tegenstander te eindigen maar ze misten 
de kracht om de sets naar zich toe te trek-
ken. De wedstrijd werd verloren met 4-0.

Next/Bedovo Dames 1
Next/Bedovo Dames 1 trad afgelopen za-
terdag thuis aan tegen Nuvo’68 dames 1. 
De wedstrijd startte voortvarend waarbij 
Nuvo’ 68 nauwelijks iets in te brengen had 
in de wedstrijd. Auke Peters wist op haar 
middenpositie een aantal knallende pun-
ten te scoren. Helaas werden er in de der-
de set te veel fouten gemaakt aan de kant 
van Bedovo waardoor deze set onnodig 
werd afgegeven. Next/Bedovo Dames 1 
wist uiteindelijk de laatste set nog binnen 
te slepen, waardoor er een 3-1 overwin-
ning werd behaald. 

Bedovo H1 pakt volle winst in Odiliapeel volleybal

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft drie belang-
rijke punten bij kunnen schrijven middels 
een dik verdiende overwinning in Mierlo 
op voetbalvereniging Mifano. 

Al in de 2e minuut was ASV’33 dicht bij de 
openingstreffer, Thijs van Uden was voor 
de eerste keer de verdediging van Mifano 
te snel af, maar zijn voorzet mistte precisie. 
ASV’33 was in de eerste helft de boven-

liggende partij maar wisten niet met de 
geboden kansen zodanig om te gaan om 
een verdiende voorsprong te nemen. Thijs 
van Uden was voor de verdediging een 
ware plaaggeest, meerdere malen wist hij 
zijn tegenstanders op snelheid te kloppen, 
maar de laatste pass was even zoveel ke-
ren net niet goed genoeg. Ook een schot 
van dezelfde Thijs van Uden ging rakelings 
over het Mierlose doel. Pas vijf minuten 
voor rust kreeg Mifano haar eerste echte 
goede kans, maar de kopbal van de Mi-
fano aanvaller ging over het doel. De rust 
brak aan met de bekende brilstand. 

Na de rust was het Mifano dat meteen 
een goede mogelijkheid kreeg om de sco-
re te openen, maar ook deze werd om 
zeep geholpen. Direct hierna had Ronny 
Heijmans uit een hoekschop met een kop-
bal een goede mogelijkheid, maar ook hier 
ontbrak de precisie. In de 62e minuut pak-
te ASV’33 dan toch de verdiende voor-
sprong, Rene de Vries bediende de snelle 
Thijs van Uden op maat en zette hem vrij 

voor de doelman van Mifano, en met een 
harde schuiver bracht hij de 0-1 op het 
scorebord. Na dit doelpunt had Mifano 
een minuut of tien een klein veldover-
wicht, maar de verdediging van ASV’33 
gaf geen krimp. Ook Mark Smits was nog 
dicht bij een treffer, maar zijn schot ging 

rakelings over het doel van Mifano. In 
de 85e minuut werd de wedstrijd beslist, 
een schitterende aanval waarbij Ronny 
Heijmans met een slim hakballetje Rene 
de Vries aanspeelde, en ook hij rondde 
schitterend af 0-2. 

In de slotfase van de wedstrijd kregen nog 
twee A-spelers speelminuten. Michiel v.d. 
Steen gaf zijn debuut in het vaandelteam 
extra glans door in blessuretijd ASV’33 op 
mooie wijze naar een 0-3 overwinning te 
tillen. Een prima overwinning van ASV’33 
en de tweede op rij, van het op dit mo-
ment toch door blessures geplaagde elftal.

Aanstaande zondag krijgt ASV’33 de eer-
ste van de twee Limburgse verenigingen 
in deze competitie, Ysselsteyn, op bezoek. 
Opstelling ASV’33: Rob Renders, Sander 
vd Waarsenburg, Peter Raymakers (80e 
Thomas Dekkers), Bart Wilms, Pim Du-
bois. Kai Vervoort, René de Vries, Teun 
v Asten, Thijs v Uden (87e Michiel vd 
Steen), Ronny Heijmans, Mark Smits.

voetbal Verdiende 
overwinning 
ASV’33 in Mierlo

tafeltennis Tussenstanden ATTC’77 worden 
opgemaakt

Aarle-Rixtel - Halverwege de najaars-
competitie staat een groot deel van 
de teams van tafeltennisclub ATTC’77 
uit Aarle-Rixtel er beroerd voor. Al-
leen het vierde en vijfde seniorenteam 
draaien bovenin mee. 

In de vijfde klasse K steekt Unicum 7 
boven de andere teams uit maar de 
strijd om de tweede plek is erg span-
nend. Johan Heurter liet het deze keer 
over aan Koos Martinali, Thijs Smul-
ders en Johnny van de Elzen. Zij had-
den geen enkele moeite met de heren 
van Taverbo uit Boxtel en de enige ver-
liespartij betrof de dubbel. Door deze 
monsterzege hebben ze een gat van 
vier punten geslagen met de nummer 
3 en lonkt de promotiewedstrijd.

In de zesde klasse zijn Vincent Braak, 
Jeroen Doensen en Stephan Vergroe-
sen in een spannende strijd om het 

kampioenschap verwikkeld. Ze moes-
ten deze week punten pakken tegen 
hekkensluiter Budilia 9. De wedstrijd 
begon echter moeizaam met verlies-
partijen van Vincent en Stephan. Ge-
lukkig herpakten ze zich en werden de 
overige acht potjes gewonnen. Dankzij 
de 8-2 overwinning staan ze bovenaan 
maar ze voelen de hete adem van Een 
en Twintig 5 uit Beek en Donk. Zij staan 
met een wedstrijd minder gespeeld 
slechts op drie punten achter hen.

Bij de jeugd was er deze week maar 
één wedstrijd. Het eerste team, dat 
een combinatie is van het oude eerste 
en tweede team, speelde thuis tegen 
MTTV’72 uit Mierlo. Werner Doensen 
doet het goed en pakt menig potje 
mee, maar voor zijn teamgenoten is de 
J3 klasse wat te sterk. Deze week kon-
den Niels Doensen en Harm Steenbak-

kers wederom niet tot winnen komen. 
Werner won tweemaal en beperkte 
daarmee de schade tot 2-8.

Overige uitslagen:
Never Despair 5 - ATTC’77 1          8-2
Deurne 2 - ATTC’77 2            7-3
ATTC’77 3 – Geenhoven 3            3-7
ATTC’77 6 – Budilia 12            6-4

Wilt u ook eens kennismaken met de 
tafeltennissport? Dat kan! Elke zondag 
is het van 10.00 tot 12.00 uur gratis 
tafeltennissen voor iedereen. Batjes, 
balletjes en tegenstanders zijn aanwe-
zig, u hoeft alleen maar gymschoenen 
mee te brengen. Hopelijk tot ziens in 
de gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat 
in Aarle-Rixtel.
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Mariahout - VV Mariahout, gespon-
sord door Auto Corsten en Harold 
Vereijken Gereedschappen en Verhuur, 
wist zondag een knappe uitoverwin-
ning te boeken op S.V. Brandevoort. 
Door het opnieuw bijschrijven van 3 
punten blijft het vaandelteam van VV 
Mariahout op de eerste plaats staan.

Mariahout begon ontzettend sterk aan 
de wedstrijd tegen S.V. Brandevoort. 
In de 6e minuut werd Michel Leenders 
weggestuurd en hij liet de hele ver-
dediging van Brandevoort zijn hielen 
zien en rondde tevens doeltreffend af. 
Helaas floot de prima leidende scheids-
rechter Iven voor een overtreding ge-
maakt door Tim Barten, die oud-PSV 
speler Danny Koevermans lichtjes vast-
hield.

Even daarna was het Dennis Veldpaus 
die de achterlijn haalde en de bal goed 
terug legde op de inkomende Michel 
Leenders, die dit keer de bal net over 
het doel schoot. Brandevoort brak zo 
nu en dan gevaarlijk uit en dat leidde 
in de 13e minuut tot een knap doel-
punt van Zohir Elmaach, die vanuit 
de tweede paal een voorzet binnen-
schoot: 1-0.

Mariahout creëerde daarna tal van 
mogelijkheden maar liet het na om de 
trekker over te halen. Steeds was doel-
man Mennen van Brandevoort een 
sta-in-de-weg. Net voor rust ontving 
Joris Kox van Brandevoort direct rood 
na een charge op Michel Leenders. 
Toch bleef de stand voor rust ongewij-
zigd staan op 1-0 voor de thuisploeg.

In de 2e helft bleef Mariahout 
doordrukken om de gelijkmaker te 
forceren. Dit leidde in de beginfa-
se van de 2e helft echter niet tot 
echte doelkansen, meestal omdat 
de eindpass niet zorgvuldig ge-
noeg was. Toch kwam Mariahout 
in de 74e minuut op gelijke hoog-
te met Brandevoort. Invaller Freek 
Habraken had een prachtvoorzet 
op goalgetter Tim Barten, die knap 
tegendraads binnenkopte: 1-1.

Brandevoort liep op zijn laatste 
benen en toen een tweede speler 
rood kreeg moest Brandevoort met 
9 man verder. Een doelpunt van de 
Marianen kon nu niet lang meer 
uitblijven. Martijn van der Linden, 
die erg verdienstelijk inviel, zette 
twee spelers van Brandevoort op 
het verkeerde been en zijn voorzet 
werd binnengetikt door wederom 
Tim Barten. Tim kwam goed voor 
zijn directe tegenstander en rondde 
bekwaam af: 1-2. Deze achterstand 
was voor Brandevoort het startsein 
om alles of niets te gaan spelen. 
Libero Danny Koevermans werd 
naar voren gestuurd en dat leidde 
tot een aantal hachelijke momen-
ten rond het doel van Mariahout. 
Gelukkig bleef de achterhoede van 
Mariahout erg rustig, dus verder 
dan een ongevaarlijk kopballetje 
van Koevermans kwamen de man-
nen uit Brandevoort niet.

Boerdonk/Lieshout - In een erg aan-
trekkelijke wedstrijd is ELI er niet in 
geslaagd om 3 punten mee naar Lie-
shout te nemen. 

In de gelijkopgaande 1e helft kwam 
Boerdonk na 10 minuten onverwacht 
op voorsprong door Roy Swinkels, die 
niet ingrijpen van de ELI-defensie af-
strafte. ELI kwam in de 18e minuut tot 
de eerste vloeiende aanval door Willem 
Jan van de Brink, die zijn man uitkap-
te, maar de bal juist langs de verkeer-
de kant van de paal zag gaan. Na een 
half uur viel dan toch de gelijkmaker. 

Sem Steenbakkers speelde zich vrij en 
stelde Willem Jan van de Brink in staat 
om de bal binnen te tikken. ELI ging 
op zoek naar de 1-2, maar zowel Sem 
Steenbakkers als Bram Donkers misten 
het doel. Na 40 minuten benutte spits 
Tim van Alphen een strafschop, die de 
goedfluitende scheidsrechter Lemmens 
toekende na ongelukkig hands in het 
beruchte gebied, 2-1 in het voordeel 
van Boerdonk. ELI kwam voor rust nog 
op gelijke hoogte. De opgestoomde 
Thimos Politis wist een corner te ver-
dienen voordat hij geblesseerd uitviel. 
Uit deze corner wist opnieuw Willem 

Jan van de Brink doel te treffen, 2-2. 
Nog in blessuretijd van de 1e helft leek 
ELI op 2-3 te komen, maar de gebroe-
ders Hollanders zagen hun kopbal bei-
de keren rakelings langs gaan.
 
Na rust drong ELI Boerdonk op eigen 
helft terug en leek het 3e doelpunt een 
kwestie van tijd; zeker toen de Boer-
donk-doelman geblesseerd zijn plaats 
onder de lat moest afstaan aan de 
17-jarige spits Tim van Alphen. Deze 
groeide echter uit tot man van de wed-
strijd door met handen en voeten alle 
ballen tegen te houden. Ook faalden 
de ELI-voorwaartsen vaak in de afwer-
king of vonden een been van een Boer-
donk-verdediger op hun weg. 

In de slotfase ontsnapte ELI nog aan 
een nederlaag toen Boerdonk de bal in 
het doel wist te werken bij een snelle 
counter, maar de bal zou eerder over 
de achterlijn zijn geweest.

Door dit puntenverlies kan ELI niet 
aanhaken bij de kop van de ranglijst. 
Zondag krijgen de Lieshoutenaren op 
eigen veld de mogelijkheid om kampi-
oenspretendent MULO te achterhalen.   

Beek en Donk - Het vaandelteam van 
Sparta’25 lijkt een abonnement te 
hebben op gelijke spelen. Afgelopen 
zondag was het weer zover tegen 
lijstaanvoerder Helvoirt. 

Na een leuke, sportieve wedstrijd wa-
ren beide ploegen tevreden met één 
punt. Even leek het erop dat Helvoirt 
2 bonuspunten ging pakken tegen 
Sparta’25. Maar in de extra tijd zorg-
de Spartaan Niels van Lieshout ervoor 
dat Sparta nog een punt pakte. Meer 
zat er ook niet in voor beide ploegen.

Het eerste gevaar kwam van de be-
zoekers in het groen-wit toen de 
kopbal van Elco van Schijndel op de 
onderkant van de lat eindigde. Hel-
voirt was de 1e helft de betere ploeg 
en kwam terecht op voorsprong via 
een counter, waardoor de spelers gin-
gen rusten met een 1-0 stand.

Sparta’25 kwam goed uit de rust en 
nam direct het initiatief. Het voet-
bal was zelfs zo goed dat iedereen 
dacht dat Sparta’25 de winst nog 
wel binnen zou halen. Kansen wa-
ren er genoeg.  Sparta’25 kwam 
meer dan terecht op gelijke hoogte 
via Ruud Jan Happé. De kansen die 
volgden eindigden helaas niet tegen 
het net van het Helvoirtse doel. In de 
80ste minuut liet de scheidsrechter, 
die overigens een goede wedstrijd 
floot, onterecht doorspelen na een 
overtreding op het middenveld. De 
thuisploeg profiteerde hier optimaal 
van en kwam weer op voorsprong. 
Drie minuten voor tijd zorgde Niels 
van Lieshout voor de eindstand. Een 
eindstand waar beide ploegen vrede 
mee hadden.

Het blijft een rare competitie, die 2e 
klasse H tot nu toe. Er zijn misschien 

zelfs meer onbesliste dan besliste 
wedstrijden deze competitie, want 
5 van de 7 duels (waarvan 4x 2-2!) 
deze week eindigden ook onbeslist.

Komende zondag komt Venhorst op 
bezoek op het Heereind. Zij zijn de 
hekkensluiter met 4 punten. Dit zal 
ook geen makkelijke wedstrijd wor-
den voor Sparta’25, maar iedereen 
gaat er van uit het goede spel van de 
laatste weken toch een keer tot winst 
moet leiden. En dit is ook nodig om 
van de onderste regionen los te ko-
men. Ook al heeft Sparta’25 nog niet 
verloren, met 6 gelijke spelen staat de 
ploeg in de degradatiezone. Het ver-
schil met de koploper is echter maar 
6 punten. Alle ploegen zijn aan elkaar 
gewaagd. Maar laat Venhorst toch 
maar de eerste ploeg zijn waarvan 
Sparta wint.

ELI en Boerdonk delen de punten

Bas Hollanders probeert te scoren; Willem Jan van de Brink 
(links), Lx Hollanders (4) en David da Silva (11) kijken toe

Nieuwe shirtsponsoren 
voor ELI-jeugd

Raadhuis Advies nieuwe 
shirtsponsor ASV’33 B3

Lieshout - ELI heeft door extra inzet 
van het jeugdbestuur in de afgelopen 
periode een forse groei gekend van 
jonge spelertjes. Dit succes heeft tot 
gevolg gehad, dat er 2 F-teams zijn 
bijgekomen en 2 groepen mini’s. 

Het is dan heel plezierig, dat Het 
Hooghe Land Verzekeringen, het be-
drijf van oud-voetballer en -bestuurs-

lid Marco de Beer, bereid was om de 
ELI F4 en ELI-mini’s als shirtsponsor 
te ondersteunen. Aangezien slagerij 
Goossens uit Helmond genegen bleek 
om ELI C2 van mooie nieuwe shirtjes 
te voorzien kan ELI met grote tevre-
denheid melden, dat alle jeugdteams 
een shirtsponsor hebben. Het bestuur 
is al deze shirtsponsoren heel erkente-
lijk voor hun onmisbare steun.

ELI F4 met hun leiders en shirtsponsor Marco de Beer van Het Hooghe Land Verzekeringen

Zesde gelijkspel voor Sparta’25

VV Mariahout blijft aan kop 

Freek Habraken gaat het luchtduel aan met Danny Koevermans 

VLM Van Lankveld Mariahout steekt 
dames VV Mariahout in het nieuw

Astra Stramon nieuwe 
shirtsponsor ASV’33 F5



Donderdag 15 oktober 201530 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 17 oktober 
16.15 Sparta’25 Veteranen - Gemert Veteranen
09.15 Spartaantjes - Trainen
14.30 Sparta’25 A1 - ST SSS’18 A1
14.30 VOW A1 - Sparta’25 A2
15.00 ST SSS’18/Holthees B1 - Sparta’25 B1
14.30 Venhorst B1 - Sparta’25 B2
14.30 Sparta’25 B3 - Bruheze B3
15.00 Stiphout Vooruit B3 - Sparta’25 B4
12.45 Nooit Gedacht C1G - Sparta’25 C1
12.45 Bruheze C2 - Sparta’25 C2
13.00 Sparta’25 C3 - S.V. Brandevoort C6
13.00 Sparta’25 D1 - Blauw Geel’38 D2
11.30 Sparta’25 D2 - Erp D2
11.45 Gemert D4 - Sparta’25 D3
11.30 Blauw Geel’38 D7 - Sparta’25 D4
11.30 Sparta’25 D5 - Rhode D6G
10.15 Sparta’25 E1G - Rood Wit’62 E1
10.30 ELI E1G - Sparta’25 E2
09.00 Venhorst E1G - Sparta’25 E3
10.30 Rhode E7G - Sparta’25 E4
09.45 Mierlo Hout E5 - Sparta’25 E5
09.15 Sparta’25 E6G - Irene E3
09.15 Sparta’25 E7G - S.V. Brandevoort E12
10.00 Mariahout F1G - Sparta’25 F1
10.30 Sparta’25 F2 - SPV F1G
10.30 Sparta’25 F3 - SJVV F2G
10.30 Sparta’25 F4 - Mierlo Hout F3
09.15 ZSV F5 - Sparta’25 F5G
11.15 HVCH G1 - Sparta’25 G1
10.30 Sparta’25 MB1 - ST SSS ‘18MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 18 oktober 
13.00 Sparta’25 E6G - Venhorst E4
14.30 Sparta’25 1 - Venhorst 1
11.00 Rood Wit’62 2 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - Nijnsel 3
10.00 Someren 6 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 5 - Schijndel 5
10.00 Sparta’25 6 - RKVV Keldonk 3
11.00 VOW 3 - Sparta’25 7
11.00 MULO 3 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - ELI 4
11.00 Sparta’25 VR1 - Berghem Sport VR1

Uitslagen 10-11 oktober Senioren
Helvoirt 1 - Sparta’25 1  2 - 2
Sparta’25 2 - ASV’33 2  4 - 0
Bruheze 2 - Sparta’25 3  3 - 4
Sparta’25 4 - Deurne 5  4 - 1
Boskant 3 - Sparta’25 5  6 - 1
SCMH 2 - Sparta’25 6  2 - 0
Sparta’25 7 - Boskant 4  0 - 3
Sparta’25 8 - Stiphout Vooruit 4  1 - 2
Handel 3 - Sparta’25 9  2 - 2
Mierlo Hout VR1 - Sparta’25 VR1  5 - 0
VOW Veteranen - Sparta’25 Veteranen 4 - 4

Junioren
GFC’33 A1 - Sparta’25 A1  1 - 2
Sparta’25 B1 - Stiphout Vooruit B1  4 - 1
Blauw Geel’38 B3 - Sparta’25 B2  1 - 3
Deurne B4 - Sparta’25 B4  5 - 3
Sparta’25 C1 - Someren C1  4 - 1
Sparta’25 C2 - S.V. Brandevoort C1  0 - 8
Boekel Sport C6G - Sparta’25 C3  2 - 1
MULO D1 - Sparta’25 D1  2 - 1
Rhode D3G - Sparta’25 D2  5 - 1
Sparta’25 D3 - SCMH D1  6 - 0
Sparta’25 D4 - Handel D2  2 - 6
Erp D4 - Sparta’25 D5  2 - 3
Sparta’25 E2 - DVG E1  0 - 13
Sparta’25 E3 - Blauw Geel’38 E4  0 - 14
Sparta’25 E4 - Schijndel E6  4 - 0
Sparta’25 E5 - Rhode E3  3 - 6
Sparta’25 E6G - Erp E5  15 - 0
SSE E3 - Sparta’25 E7G  8 - 3
Sparta’25 F1 - DVG F1  2 - 8
Neerkandia F1G - Sparta’25 F2  6 - 3
Blauw Geel’38 F7 - Sparta’25 F4  4 - 0
Sparta’25 F5G - ONDO F3  0 - 1
Sparta’25 MB1 - Vitesse’08 MB1  0 - 4

ASV’33
Programma Jeugd Zaterdag 17 oktober
14.45 Rood Wit’62 A2 – ASV’33 A1
15.00 ASV’33 A2 – ZSV A3
14.30 Oranje Zwart B1 – ASV’33 B1
15.00 ASV’33 B2 – S.V. Brandevoort B2
15.00 ASV’33 B3 – Deurne B4
12.30 ASV’33 C1 – ZSV C1
12.30 ASV’33 C2G – HVV Helmond C1
12.15 SSE D1 – ASV’33 D1G
09.15 Gemert E2 – ASV’33 E1
10.30 SJVV E2G – ASV’33 E2G
10.45 Stiphout Vooruit E4 – ASV’33 E3G

10.30 ASV’33 E5G – MULO E9
09.15 ASV’33 F3G – S.V. Brandevoort F5
09.30 ONDO F2G – ASV’33 F4
10.30 SSE F3 – ASV’33 F5G

Programma Veteranen Zaterdag 17 oktober
16.45 Stiphout Vooruit – ASV’33

Programma Senioren Zondag 18 oktober
14.30 ASV’33 1 – Ysselsteyn 1
11.30 ASV’33 2 – IVO 2
11.30 ASV’33 3 – Oranje Zwart 2
10.00 Mierlo Hout 6 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Erp 8
10.00 DVG VR1 – ASV’33 VR1
10.30 America VR1 – ASV’33 VR2

Uitslagen VR30+1 Vrijdag 9 oktober
RKSV Heeze VR30+1 – ASV’33 VR30+1   
 1-0
ASV’33 VR30+1 – Deurne VR30+1  0-0
DEES VR30+1 – ASV’33 VR30+1  3-0

UItslagen Jeugd Zaterdag 11 oktober
ASV’33 A1 – Gemert A2  1-1
NWC A4 – ASV’33 A2  2-9
ASV’33 B1 – Neerkandia B1  2-1
ASV’33 B3 – S.V. Brandevoort B3  1-14
SS’18/Holthees C1 – ASV’33 C1  6 - 1
Mifano C2 – ASV’33 C2G  1-0
Someren D3 – ASV’33 D1G  1-6
ASV’33 D2 – Mierlo Hout D5  5-3
ASV’33 E1 – Mierlo Hout E2G  9-0
ASV’33 E2G – Someren E3  2-9
Bavos E3 – ASV’33 E3G  5-1
S.V. Brandevoort E12 – ASV’33 E5G  5-3
NWC F2 – ASV’33 F1  1-0
Deurne F4 – ASV’33 F2  2-9
NWC F4G – ASV’33 F3G  7-0
ASV’33 F5G – ONDO F2G  0-9

UItslagen Veteranen Zaterdag 11 oktober
ASV’33 – SC Helmondia  1-4

UItslagen Senioren Zondag 11 oktober
Mifano 1 – ASV’33 1  0-3
Sparta’25 2 – ASV’33 2  4-0
ASV’33 4 – Mifano 4  1-2
Mariahout 5 – ASV’33 5  4-3
ASV’33 VR1 – Gemert VR2  0-8
ASV’33 VR2 – ZSV VR2  8-0

ELI
Programma Zaterdag 17 oktober 
14.30 ELI B2 – Schijndel/de Wit B4
13.00 ELI C2 – Erp C3
13.00 ELI D1 – Brandevoort D1
10.30 ELI E1 – Sparta ’25  E2
10.30 ELI E2 – Fiducia/Elsendorp E2
13.15 Gemert A2 – ELI A1
15.00 Bruheze B1 – ELI B1
13.15 Gemert C3 – ELI C1
11.30 NWC D7 – ELI D2
09.30 DVG F1 – ELI F1
11.15 Neerkandia F2 – ELI F3
08.30 Brandevoort F11 – ELI F4

Veteranen
17.00  ELI - Mariahout

Zondag 18 oktober 
14.30 ELI 1 – Mulo 1
11.30 ELI 2 – Blauw Geel ’38  3
11.00 ELI 3 – Leunen 3 
12.00 Sparta ’25  9 – ELI 4  
10.00 Nijnsel/TVE 7 – ELI 5
12.00 Schijndel/de Wit 8 – ELI 6
11.00 ELI Vr 1 – Avesteyn Vr 1

Mariahout
Zondag 11 oktober 
S.V. Brandevoort 1 - Mariahout 1    1 - 2
Schijndel/DE WIT 6 - Mariahout 4  1 - 2
Heeswijk 6 - Mariahout 6      4 - 2
Mariahout 3 - Avanti’31 3      4 - 0
Lierop 2 - Mariahout 2      1 - 3
Mariahout 5 - ASV’33 5      4 – 3

Zaterdag 10 oktober
Oranje Zwart Helmond B1 - Mariahout B1      
 4 - 3
Mariahout A2 - Rhode A3      1 - 9
ELI A1 - Mariahout A1      1 - 4
Mariahout C2 - RKVV Keldonk C1  2 - 1
Mierlo Hout C2 - Mariahout C1   1 - 5
Mariahout D1 - NWC D3      2 - 5
Mariahout E4 - ELI E2      3 - 3
Avanti’31 F4 - Mariahout F2    4 - 6
Mariahout F3 - Gemert F8      0 - 1
ELI F4 - Mariahout F4      1 - 0

Avanti’31 E2 - Mariahout E1    2 - 1
Ollandia E1 - Mariahout E3      7 - 2
Schijndel/DE WIT E5 - Mariahout E2  5 - 8
Schijndel/DE WIT F2 - Mariahout F1  2 – 4

Zaterdag 17 oktober
12.30 ONDO D1 - Mariahout D1
09.00 Rood Wit’62 F7 - Mariahout F4
10.30 Mariahout E1 - Erp E2
10.30 Mariahout E2 - ST Fiducia/Elsendorp E1
11.00 Mariahout E3 - WEC E4
09.15 Erp E5 - Mariahout E4
14.30 Mariahout A1 - WEC A1
10.00 Mariahout F1 - Sparta’25 F1
14.30 Boskant A1 - Mariahout A2
09.15 Rhode F6 - Mariahout F2
14.30 Mariahout B1 - Stiphout Vooruit B2
13.00 Blauw Geel’38/JUMBO C7 - 
Mariahout C2
10.15 Venhorst F3 - Mariahout F3

Zondag 18 oktober 
14.30 Mariahout 1 - Nederwetten 1
11.30 Mariahout 2 - DVG 2
12.00 DVG 3 - Mariahout 3
12.30 Mariahout 4 - Erp 5
11.00 Boekel Sport 8 - Mariahout 5
10.30 Mariahout 6 - WEC 6
09.30 Nooit Gedacht VR3 - Mariahout VR1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 6, 7, 10 en 11 oktober   
De Kangeroe 3 – Sen 3   5 – 4 
Flash MW1 – MW1    9 – 9 
Avanti (S) R1 – R1    3 – 6 
DKB – PupF1     2 – 14 
PupE2 – Korloo   3 – 8 
Avanti (S) – PupE1    13 – 3 
PupD2 – Blauw Wit (Ha)  0 – 2 
Altior – PupD1    0 – 8 
AspC2 – Prinses Irene  6 – 3 
AspC1 – Blauw Wit (Ha)  5 – 5 
Be Quick – AspB1    8 – 4 
SCMH 3 - Sen 3     9 – 5 
Altior 3 – Sen 2    10 – 6 
TOG 1 – Sen 1   8 – 7 

Zaterdag 17 oktober
Sportpark Mariahout
9.30 PupF1 – Corridor 
9.30 PupE1 – Celeritas (S) 
10.00 PupD1 – Prinses Irene 
11.00 AspB1 – Emos
Sportpark Vlijmen
10.00 NDZW – PupE2 
Sportpark Sint-Oedenrode
11.30 Odisco – PupD2 
Sportpark Erp
11.30 De Korfrakkers – PupC2
Sportpark Sint-Oedenrode 
12.30 Kv Rooi – AspC1 

Zondag 18 oktober
Sportpark Mariahout
11.00 Sen 2 – DAKOS 2 
13.00 Sen 1 – DAKOS 1 

Woensdag 21 oktober 
Sportpark Son en Breugel
19.30 Corridor R1 – R1 
Sportpark Mariaheide
19.45 SCMH MW1 – MW1 

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Flamingo’s’56 MA 1 - Bedovo MA 1. 4-0 
(25-12, 25-10, 25-18, 25-22)
TFC HS 2 - Bedovo HS 1.  0-4
(21-25, 15-25, 21-25, 23-25)
Bedovo MC 1 - Volley Tilburg MC  1-3 
(13-25, 25-20, 16-25, 22-25)
Bedovo DS 1 - Nuvo’68 DS 1.       3-1 
(25-13, 25-09, 21-25, 25-20)
Uitslagen recreanten
Bedovo HR2 - Dientje / Unibouw.  0-3
 (13-25,10-25,16-25)
Bedovo DR3 - DANA juwelier/Cup&Cake. 1-2 
(25-16,23-25,20-25)
Van der Lee Metaal - Slagerij Brouwers. 3-0
(25-14,25-16,25-19)
Sportshop Laarbeek - Kingspan/Unidek. 0-3 
(22-25,22-25,17-25)
Autobedrijf Pepers - De Smulsmurf. 0-3 
(11-25,02-25,18-25)

handbal
Bedo
Uitslagen
H.C.G. E1 – Bedo E-jeugd 6-10 
(veldcompetitie)
RED-RAG/Tachos D1 – Bedo D-jeugd 23-2
M.H.V. ’81 DC2 – KPJ Beek en Donk/Bedo 
Dames C-jeugd  9-6
Bedo Heren C-jeugd – KPJ Beek en Donk 
HC1  25-9
H.C.B. ’92 DS1 – Bedo Dames 2  24-8
Bedo Dames 1 – Helios ’72 DS1  15-7
Handbal Someren HS1 – Bedo Heren 3 27-24
Bedo Heren 2 – Oranje Wit HS1         26-29
Bedo Heren 1 – SV Orion Z/G.S.C. HS1 27-23

Programma Zaterdag 17 oktober
10.00 Bedo D-jeugd – Blauw Wit D1 — 
D’n Ekker, Beek en Donk
11.00 Bedo E-jeugd – E.H.V. E2 — D’n 
Ekker, Beek en Donk

Zondag 18 oktober
10.00 Bedo Heren 3 – E.H.V. HS1 — 
D’n Ekker, Beek en Donk
11.05 Acritas HC1 – Bedo Heren C-jeugd 
— Sporthal ’t Zand, Bakel
11.10 Bedo Dames 2 – E.H.V. DS2 — 
D’n Ekker, Beek en Donk
13.10 KPJ Beek en Donk/Bedo Dames 
C-jeugd – H.C.G. DC1 — D’n Ekker, Beek 
en Donk
13.45 Habo ’95 HS3 – Bedo Heren 4 — 
De Burcht, Boekel
14.30 Orion R HS1 – Bedo Heren 1 — 
De Parrestee, Hoeven
16.55 PSV Handbal HS2 – Bedo Heren 2 — 
De Tempel, Eindhoven

KPJ Beek en Donk
Uitslagen Aspiranten.
Dames Lido – KPJ Beek en Donk      23-12
Meisjes A-jeugd MBDE/De Sprint A2 - KPJ 
Beek en Donk A1   21-6
Jongens C-jeugd Bedo C2 - KPJ Beek en 
Donk C1     25-9
Meisjes C-jeugd M.H.V ’81 C1 - KPJ Beek 
en Donk      9-6
Gemengde D-jeugd Aristos D1 KPJ Beek 
en Donk D1     9-3

Aspiranten  zondag 18 oktober 
D’n Ekker
12.20 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en 
Donk D1 – Bergeijk D2 
13.10 Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk 
C1 – H.C.G. C1  
15.10 Meisjes A-jeugd KPJ Beek en Donk 
A1 – Lido A1   
14.10 Jongens C-jeugd KPJ Beek en Donk 
- Niobe C1   
16.20 Dames KPJ Beek en Donk – H.C.G.     

Senioren zaterdag 17 oktober 
19.00 Dames KPJ Beek en Donk – Helios 
’72-1  Gemert
21.00 Heren KPJ Beek en Donk – HV Niobe  
Bakel

biljarten
Biljartvereniging van de Rooje
Uitslagen vrijdag 9 oktober
Arie v.d. Burgt – Marcel Bekkers  3-0
Geert-Jan Otten – Koen Rooijakkers  3-0
Dennis v. Dommelen - Dave v.d. Burgt  0-3
Philip Oosthoek – Arie v.d. Burgt 1-3
Jan v. Grinsven – Mark v.d. Burgt  3-0
Philip Oosthoek – Koen Rooijakkers  0-3

Stand per 9 oktober
1.Dave v.d. Burgt  4-11
2.Arie v.d. Burgt  6-9
3.Koen Rooijakkers  7-9
4.Marcel Bekkers  6-8
5.Bart Jansen   4-7

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 12 oktober 
Henk van den Bergh - Harrie van Kleef 0-2 
Henk van de Vegt - Martien Swinkels  2-0 
Gerrit van Osch - Leo van Griensven   2-0 
Hans van der Ligt - Ad Barten                0-2 
Herman van de Boom - Antoon Smits 2-0 
Huub Biemans - Henk Jansen               0-2 
Harrie Bouwmans - Cor Verschuren      0-2 
Antoon Rooijakkers - Harrie Poulisse    0-2 
Mari Verbakel - Bennie Beerens           0-2 
Joop Kerkhof - Frits Poulisse         2-0 

Fans Leenders -Piet Goossens         0-2 
Jan van Dijk - Willie Vorstenbosch     2-0 
Cor Oppers - Rinie van den Elsen     2-0 
Antoon van Osch - Biek Klaasen        0-2 
Bert van Wanrooij - Frits Tak         0-2 
Jaspert Swinkels - Hans de Jager     0-2 
Piet van Zeeland - Hans Heldoorn     2-0 

Uitslagen dinsdag 13 oktober 
Guus van de Elsen - Henk Verhappen  0-2 
Gerit van Osch - Lambert van Bree     2-0 
Joop Vereijken - Henk Mastenbroek     2-0 
Hans Wagelmans - Ad Barten         2-0 
Jan Verbakel - Ad de Koning         2-0 
Antoon Smits - Antoon Maas         0-2 
Huub Biemans - Jan van Neerven        2-0 
Frits Wilbers - Lou Muller         0-2 
Harrie Poulisse - Marinus Steegs     2-0 
Theo van Hoogstraten -Bert van de Vorst 0-2 
Leo Migchels - Theo Spierings         2-0 
Pieter Rooijackers - Frits Poulisse     0-2 
Theo van Rossum - Harrie Bouwmans 0-2 
Frans Leenders - Theo Spierings         0-2 
Antoon Wagemans - Mari Vereijken     0-2 
Henk Meerwijk - Tonnie Raaijmakers   2-0 
Fons van der Linden - Evert Baring     0-2 
Hans de Jager - Theo Verheijen         0-2 

bridgen
KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 6 oktober
1. Riet en Jo / Pieta en Jan 66,50%
3. Diny en Mieke  56,50%
4. Mien en Pieta  54,00%
5. Bernadette en Mien  52,00%

Uitslag dinsdag 13 oktober
1. Annie en Maria  68,93%
2. Lien en Jos  65,36%
3. Ine en Mien  61,79%
4. Diny en Mieke  59,64%
5. Pieta en Jan  57,14%

Bridgeclub De Poort van Binderen
Uitslag woensdag 7 oktober
1. Annie en Jan  58,75%
2. Riky en Jan   58,50%
3. Wim en Erik  55,50%
4. Tonnie en Jürgen  52,92%
5. Ellen en Gerda / Trees en Willy 52,00% 

Uitslag dinsdag 13 oktober
1. Tonnie en Ricky  59,38%
2. Gidi en Dinie  56,25%
3. Iet en Trees  54,86%
4. Dorie en Leo  53,82%
5. Nettie en Mijke  51,39%                      

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 7 oktober
Lijn A
1. Riet en Cor  61,31%
2. José en Jan  58,93%
3. Heidi en Angela  58,33%
4. Mien en Jeu  57,14%
5. Diny en Jos  54,76%
Lijn B
1. Wil en Ger   63,54%
2. Francien en Fons  57,29%
3. Maria en Elly   53,65%
4. José en Margreet  53,39%
5. Janny en Toos / Theo en Pieta 52,86%
   
KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 8 oktober
1. Tonnie en Kees  61,00%
2. Leo en Cas  59,50%
3. Emmie en Josephine  53,00%
4. Marie Louise en Kori   52,00%
5. Mari en Jo  50,00%
    Tonnie en Nellie  50,00%

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 13 oktober
0-1 Hein v. Bree - Aloys Wijffelaars   
½-½ Dirk-Jan Gloudemans - Hans Claas  
1-0 Zjon v.d. Laar - Frans v. Hoof    
0-1 Albert v. Empel - Willy Constant    
1-0 André Bergman - Jef Verhagen   
0-1 Johnny v.d. Laarschot - Thijs Knaapen  
Programma 20 oktober
Jef Verhagen - Frans v. Hoof
Zjon v.d. Laar - Hans Claas
André Bergman - Dirk-Jan Gloudemans
Johnny v.d. Laarschot - Chris v. Laarhoven
Hein v. Bree - Willy Constant
Thijs Knaapen - Albert v. Empel



Donderdag 15 oktober 2015 31
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Beek en Donk/Helmond – Op zondag 
11 oktober jl. speelden twee teams 
van Badmintonclub Mixed in de 
jeugdcompetitie. Mixed 2 speelde in 
hun derde wedstrijd van het seizoen 
tegen het altijd sterke Mierlo. Na 
twee overwinningen een belangrijke 
wedstrijd voor Mixed. Voor de kinde-
ren van Mixed 8 was het hun eerste 
competitiezondag van het seizoen. 
Maar in de twee wedstrijden tegen 
Mierlo en Phoenix hebben ze het su-
per goed gedaan. 

Mixed 8
In een nieuwe klasse begon Mixed 8 
van teamleiders Teun van der Vorst en 
Martijn Coppens aan de eerste wed-
strijd tegen Mierlo 8. Omdat er weer 
veel andere teams en nieuwe kinde-
ren meedoen is het altijd afwachten 
hoe sterk de tegenstand zal zijn. De 
meeste kinderen spelen nog maar 
enkele jaren badminton, maar leren 
heel veel tijdens de competitie. Toch 
hebben ze nog veel begeleiding no-
dig. Daarom is de vrijwillige hulp van 
de teamleiders zeer belangrijk en die 
wordt ook enorm gewaardeerd. Hulp 
bij het tellen van de wedstrijden, op-
letten dat de spelers goed staan, aan-

wijzingen geven. Het is zeker geen 
rustige zondagochtend. Maar als de 
kinderen het dan zo goed doen dat de 
wedstrijd met 6-2 wordt gewonnen, 
dan is dat een enorme opsteker. Met 
die overwinning op zak speelden ze 
in de tweede wedstrijd tegen Phoenix 
uit Helmond nog beter. Die wedstrijd 
leverde een 7-1 overwinning op. Het 
team is dan ook prima begonnen aan 
hun competitie. 

Mixed 2
Voor de jeugd van Mixed 2 was het 
alweer hun derde competitiewed-
strijd. De eerste twee werden gewon-
nen. Met de afwezigheid van Calvin 
Bots had het team een beroep gedaan 
op Joran Jansen van Mixed 3. Die had 
een prima invalbeurt tegen het sterke 
team van Mierlo. Na de dubbels nam 
het team een voorsprong van 3-1. Die 
gaven ze niet meer uit handen. De 
twee single partijen van Robin Slaets 
en Mathijs Janssen brachten de be-
slissing. Uiteindelijk won Mixed 2 met 
5-3. 

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Vrijdag 16 oktober 2015 is de jaar-
lijkse ALV van Badmintonclub Mixed. 

Alle leden hebben een persoonlijke 
uitnodiging gehad voor de verga-
dering die om 22.30u in de kantine 
begint. Tijdens de vergadering wordt 
teruggeblikt op het afgelopen seizoen 
en zal onder andere het financiële 
jaarverslag en de begroting worden 
besproken. 

Kijk voor meer informatie over de 
vereniging op www.bcmixed.nl en 
volg de vereniging op Facebook, 
Twitter en Instagram.

Gemertseweg 2 | Boekel
T. 0492 321976 of 06 52663488
f Anny Willemsen medisch speciaalzaak
info@annywillemsen.nl 
www.annywillemsen.nl

Ook ander medische 
hulpmiddelen als: 

borstprothesen en 
protheselingerie

bandages 

loophulpmiddelen

elektroscooters

Elke woensdagochtend:

elastische 
kousen 

aanmeten in 
Beek en Donk

 bij Fysiopunt Laarbeek
Brandstraat 1A - Beek en Donk

alleen op afspraak: 0492 321976 

Lieshout - BCL-1/BouwCenter Swinkels 
is dit jaar gepromoveerd naar de eerste 
klasse. Dat is de eerste klasse, waarin 
ook met veren shuttles gespeeld wordt. 
Dat dat een wezenlijk verschil maakt 
komen de spelers van het badminton-
team langzaam achter. Waren ze in het 
verleden gewend om alles te winnen: 
nu hangt het team door de wisselende 
resultaten net onder de middenmoot in 
de 4de afdeling van deze klasse.

BCL-1-BouwCenter Swinkels – BCH-5: 
2-6
Dat het Bossche BCH goede landelijke 
teams heeft is bekend. Minder bekend 
was dat het vijfde team, dat in de eer-

ste klasse van het district tegen BCL-1/
BouwCenter Swinkels aan mocht treden, 
ook zo goed is. Het Bossche team gaat 
na een aantal goede overwinningen im-
mers aan kop in deze een-na-hoogste 
regionale klasse. In de dubbelpartijen 
werden de verschillen al duidelijk. Zowel 
het herendubbelteam als het damesdub-
belteam verloor de dubbelpartij in twee 
sets. In de singlepartijen wisten Luc Mus-
ters én Mark van Melick het beide tot 
een derde set te schoppen. Maar, beide 
slaagden er niet in, om deze derde set 
ook binnen te halen, waardoor ze beide 
verloren. Nienke Houët deed dat wel. 
Ook zij kwam tot een derde set en wist 
deze met 21-17 binnen te slepen. Helaas 
kon Boukje van der Werf haar dat niet 
nadoen, waardoor het team met nog 
twee partijen te spelen al op een onover-
brugbare achterstand van 1-5 stond. In 
de afsluitende mixpartijen wisten (weer) 
Nienke Houët en Mark van Melick ech-
ter één partij binnen te halen door de 
(wederom benodigde) derde set binnen 
te slepen. Helaas konden Boukje van der 
Werf en Luc Musters dat niet nadoen, 
waardoor de Lieshoutse badmintonners 
slechts twee punten overhielden aan de 
confrontatie met het sterke BCH-5.

BC Oosterhout-4 – BCL-1/BouwCenter 
Swinkels: 4-4
In de uitwedstrijd tegen het vierde 

team van BC Oosterhout heeft BCL-1/
BouwCenter Swinkels helaas niet meer 
kunnen halen dan een gelijkspel. Samen 
met invaller Bert Manders, die in viel 
voor Luc Musters, wist Mark van Me-
lick de herendubbelpartij niet te winnen. 
Boukje van der Werf en Nienke Houët 
konden dat in hun dubbelpartij wel. Zij 
wonnen de damesdubbelpartij na twee 
spannende sets. In de singlepartijen was 
het niet anders: Bert Manders kon niet 
winnen tegen de sterke Sander Patijn. 
Ook Boukje van der Werf kon niet win-
nen in haar singlepartij. Zij verloor met 
21-12 en 21-19. Mark van Melick en 
Nienke Houët konden wél winnen waar-
door de tussenstand voor de afsluitende 
mixpartijen 3-3 werd. In die afsluitende 
mixpartijen wisten Mark van Melick en 
Nienke Houët maar net te ontsnappen 
aan een verliespartij, die aan het einde 
van de tweede set dreigde. De derde set 
was na die ontsnapping een formaliteit: 
die wonnen ze met 7-21. Boukje van 
der Werf en Bert Manders kwamen niet 
zo ver. Zij verloren in twee sets, waar-
door de eindstand van 4-4 op de borden 
kwam.

Programma zondag 18 oktober
10.00 uur BCL-1/BouwCenter Swinkels 
- BC Bavel 5
10.00 uur BCL-H1/Bavaria - BC Kerk-
driel M1

badminton Wisselende resultaten vaandelteam 
Badminton Club Lieshout

Bert Manders had een lastige invalbeurt 
bij BCL-1/BouwCenter Swinkels

Sterk optreden jeugd BC Mixed

Marik Jansen en Neva van 
der Vorst van Mixed 8

handbal Goede start Bedo Heren 1
Beek en Donk - Na een goede voor-
bereiding onderging het Heren 1 
team van Bedo twee weken geleden 
de vuurdoop in de eerste klasse. In 
een spannend duel werd V.H.C. ver-
slagen. Afgelopen weekend wachtte 
het onbekende Orion uit Heinkens-
zand uit de provincie Zeeland op de 
Beek en Donkaren. 

Dit was de eerste thuiswedstrijd voor 
Bedo in de nieuwe klasse. De wed-
strijd ging in het begin gelijk op. Bedo 
nam een minimale voorsprong maar 
wist deze niet uit te bouwen. Op een 
gegeven moment wist Bedo een gat 
te slaan van drie doelpunten, maar 
dat werd snel gedicht door de be-
zoekers uit Zeeland. Aan beide kan-
ten stond een ijzersterk keepersduo 
waardoor beide partijen gedurende 
de wedstrijd veel kansen misten. De 
tweede helft was meer van hetzelfde. 
Er werden mooie aanvallen gespeeld, 
maar te vaak stuitte Bedo op de sluit-

post van de gasten. Tegen het einde 
van de wedstrijd wist Bedo wederom 
een klein gat te slaan. Dit keer kon-
den de gasten dit niet meer bijbenen. 
Met 27-23 bleven de punten in Beek 
en Donk. Volgende week wacht weer 
een Orion op de heren, dit keer uit 
West-Brabant. Ook Dames 1 wist de 
eerste wedstrijd in Beek en Donk te 
winnen. Tegen Helios ’72 uit Uden 
ging het in de eerste helft gelijk op. 
In de tweede helft waren de dames 
opeens los. Helios ’72 werd maar 
één doelpunt toegestaan in de twee-
de helft en met 15-7 ging de winst 
verdiend naar de dames uit Beek en 
Donk.

Bij de jeugd is de nieuwe Heren 
C-jeugd op stoom. Vorig jaar speelde 
dit team nog gemengd met de da-
mes. Dit jaar spelen de heren voor het 
eerst in een eigen team. De tweede 
wedstrijd werd met grote overmacht 
gewonnen tegen KPJ Beek en Donk. 

De meiden van het 
oude team spelen dit 
jaar samen met de 
KPJ in één team onder de vlag van de 
KPJ. Dit team kwam tegen MHV uit 
Mill helaas net te kort. De allerklein-
ste jeugd speelde een inhaalwedstrijd 
van de veldcompetitie. Deze werd 
gewonnen. 

Handballen bij Bedo?
Wil je handballen bij Bedo? Wij zijn 
altijd blij met nieuwe aanwas. Kijk 
voor meer informatie op www.hv-
bedo.nl, op onze Facebookpagina 
www.facebook.com/hvbedo, of 
neem contact op per e-mail info@hv-
bedo.nl. Je kunt ook op woensdag-
avond voorbijkomen in Sporthal D’n 
Ekker in Beek en Donk. Om 17:30 
begint de jongste jeugd met trainen. 
Bij interesse bestaat de mogelijkheid 
enkele keren gratis mee te trainen.

OPEN DAGEN 
zaterdag 17 en zondag 18 oktober

van 11.00 uur - 17.00 uur

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

Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,

buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

Brus Motors B.V. is een groothandel in gebruikte nieuwe en gereviseerde automotoren, ver-
snellingsbakken en motor gerelateerde onderdelen. Levering geschiedt door heel Europa. De 
kracht van ons bedrijf wordt gevormd door levering uit de zeer grote voorraad. 

(revisie) Monteur
Functie-informatie:
Revisie werkzaamheden uitvoeren aan automotoren, zoals cilinderkop revisie, blok boren en 
honen, (krukas slijpen). Motor weer samenbouwen. 

Uw profiel:
Gedacht wordt aan iemand die ervaring heeft m.b.t. het reviseren van (auto)motoren of 
bijvoorbeeld een automonteur die zich hierin wil specialiseren. 

Wij bieden:
Een uitdagende baan (40 uur) in een gezond bedrijf met grote betrokkenheid van de mede-
werkers naar elkaar en de onderneming. Uiteraard een salaris in overeenstemming met de 
zwaarte van de functie.

Reageren: 
Stuur uw sollicitatiebrief met CV naar:

Brus Motors BV, t.a.v. R. Brus
Madame Curieweg 13, 5482 TL Schijndel 

Tel. 073-5479542
E-mail: ruud@brusmotors.com
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nlsound-light.nl

Donderdag 15 oktober 
Countryclub ‘The Black Longhorn’
19.30 uur, Zonnetij, Heindertweg 87, 
Aarle-Rixtel

IVN lezing over de mysterieuze 
vogeltrek
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 16 oktober 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Disco Zwemmen
19:30 uur, Drie Essen, Beek en Donk

Zaterdag 17 oktober 
Scouting JOTA JOTI 2015: ‘Back to the 
future’
11.00 uur, Blokhut Scouting 
Aarle-Rixtel

Expositie Evert Slegers in ‘t Oude 
Raadhuis t/m 25 okt.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Zondag 18 oktober 
‘Spirit’-wandeling Herfst
8.00 uur, Kievitlaan-Merellaan, 
Lieshout

Luikse Markt
9.00 uur, M.F.C. De Dreef, Aarle-Rixtel

Vlooienmarkt in Manege D’n 
Perdenbak
10.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Keltische muziek ‘Slán’
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 21 oktober 
Repair Cafe Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis, Lieshout

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

Zaterdag 24 oktober 
IVN nacht van de nacht
19.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Turn (DJ-contest)
20:30 uur, Zaal de Koekoek, Lieshout

Leon van der Zanden met 
“Supergewoon” (try-out)
20:30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 25 oktober 
IVN Laarbeek wandeling Mosbulten
10.00 uur, Vertrek parkeerplaats 
Mosbulten, aan het Olen in Son

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)


